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V jesenskem času vsi vrtičkarji pridno pospravljamo pridelane poljščine in vrtnine. Ob tem nam 
nastane tudi večja količina zelenih odpadkov, ki jih običajno ne zaužijemo.

Komunala Škofja Loka, d. o. o.
Kidričeva cesta 43a,  4220 Škofja Loka
E-pošta: info@komunalaskofjaloka.si 
Telefon: 04 50 23 500

V kateri zabojnik sodijo cvetlični lončki?
Pri spomladanskem urejanju okolice, sajenju in presajanju rastlin pogosto izpraznimo cvetlične lončke in korita. 
Da bodo pravilno ločeni in odvrženi v ustrezni zabojnik, v nadaljevanju podajamo kratka navodila.

Cvetlični lončki in korita za kratkoročno uporabo so tisti, v katerih rastline
kupimo in prevažamo, nato pa jih presadimo v lončke za dolgoročno
uporabo. Ti lončki in korita sodijo v zabojnik za odpadno embalažo oziroma v
rumeno tipizirano vrečo.

Cvetlični lončki in korita za dolgoročno uporabo so tisti, v katere presadimo
rastline in v njem ostanejo za dlje časa. Ti lončki in korita sodijo v zabojnik za
ostale odpadke oziroma v zeleno tipizirano vrečo.

Odpadke ločujmo in 
našo podtalnico varujmo.

KUPUJETE ALI PRODAJATE
NEPREMIČNINO?

KONTAKT: 00386 31 216 249 BAZAREALESTATE.COM TAJNISTVO@BAZAREALESTATE.COM

BAZA predstavlja mlado, dinamično, energično nepremičninsko
agencijo, z ljubeznijo do fotografije, arhitekture, notranjega

oblikovanja, dela z nepremičninami in ljudmi. 
BRINA SOTLAR
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Tonja Hartman
Foto: Gorazd Kavčič
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Prisega na analogno fotografijo
Janez Podnar je ljubezen do fotografije odkril relativno pozno, šele po upokojitvi, 
danes pa s svojimi fotografijami na fotografskih razstavah in salonih po vsem 
svetu pobira nagrade in priznanja.

Janez Podnar / Foto: Gorazd Kavčič
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Mateja Rant

Ko ste se začeli ukvarjati s 
fotografijo, so bili to še neki 
drugi časi, ko še ni bilo digi-

talne fotografije. Kako se spominjate 
tega obdobja? 

Natančno vem, kdaj sem se začel 
ukvarjati s fotografijo – to je bilo 26. 
februarja 2000. Teden dni pred tem 
datumom sem namreč srečal prijate-
lja, Petra Pokorna st., ki mi je omenil, 
da se dogovarja za fotografski tečaj, 
in me je povabil zraven. Po očetu 
sem podedoval, da če se česa lotim, 
to vedno storim stoodstotno, tako da 
me je Peter Pokorn starejši kmalu 
nagovoril, da sem začel sodelovati 
tudi na mednarodnih fotografskih 
razstavah in salonih. Čas analogne 
fotografije je bil zame čudovit, pri njej 
velja podobno, kot ko pravimo: kar 
je rekel, je rekel – ničesar ne moreš 
vzeti nazaj. Filme sem nosil razvijat 
najprej v Ljubljano, potem pa v Kranj 
v Cumulus. Že po izrazu na obrazu 
šefa, ko je prišel iz laboratorija z di-
apozitivi, sem vedel, ali so fotografije 
dobre ali slabe. Takrat je veljalo, da 
dobro fotografijo odlikujejo štiri stva-
ri: imeti mora dobro zgodbo, kompo-
zicijo, ostrino in barve. Vsega tega ni 
bilo mogoče popraviti. Fotograf Tone 
Mlakar je imel lepo pravilo: če je na 
nebu več kot 25 odstotkov oblakov, 
avto ugasnem, sicer grem naprej, saj 
oblaki dodajo ozadje za zgodbo.

 Kje ste se učili fotografiranja, ste se 
po kom zgledovali?

Prvi vzornik mi je bil Peter Po-
korn st., od njega sem se tudi nava-
dil, da se moraš vedno zavedati, kam 

pošiljaš fotografije – da upoštevaš, 
kdo sestavlja žirijo in kakšne kriteri-
je imajo, da popolnoma ne zgrešiš. V 
muslimanske dežele recimo ne po-

šiljam fotografij naših cerkva. Pog-
lobil sem se tudi v literaturo s tega 
področja, ko sem začel sodelovati na 
mednarodnih salonih, pa sem videl 
tudi, kaj pošiljajo drugi. 

 To je očitno prava taktika, saj ste 
osvojili že vrsto nagrad in nazivov 
na področju fotografije?

Nazive in priznanja podeljujeta 
dve organizaciji, prva je Ameriška 
fotografska zveza (PSA), druga pa 
Mednarodna zveza za fotografsko 
umetnost (FIAP). Pri PSA sem že 
pred časom prejel naslov mojster 
fotografske umetnosti, pri FIAP pa 
sem osvojil že vse naslove po vrsti, 
lani sem prejel še platinastega, zdaj 
pa nabiram nagrade za diamantne-
ga. 

 V fotografski umetnosti združuje-
te svoje bogato tehnično znanje ter 
ljubezen do umetnosti in narave ...

Nekaj časa sem bil zelo navdu-
šen nad naravo, predvsem ptiči. 
Predlani pa sem pripravil razstavo 
fotografij cestnih kamnitih ločnih 
mostov, starejših od sto let. Doslej 
sem fotografiral 74 mostov v Slo-
veniji in postal kar malo zasvojen. 
Začelo se je pred tremi leti, ko smo 
se s Srečom Rovškom in Milanom 
Mihaličem odpravili v dolino Soče 
in sem fotografiral Napoleonov most 
v Kobaridu. Ob opazovanju fotografij 
sem razmišljal, da smo takih mostov 
po poti videli še kar nekaj. Na spletu 
sem našel raziskovalno nalogo dveh 
kranjskih gimnazijcev o snovni kul-
turni dediščini, ki mi je predstavlja-
la osnovo za iskanje teh mostov. Ko 
je namreč Napoleon s svojo vojsko 
prišel v naše kraje z željo, da bi nas 
zasedel, so ugotovili, da domačini 
reke prečkajo s čolni ali po lesenih 

brveh, kar za vojaška vozila ni bilo 
uporabno. Je pa njihov strokovnjak 
opazil, da je pokrajina prepredena 
s suhomontažnimi zidovi za zašči-

to pred burjo. Material so imeli torej 
pred nosom in francoski inženirji so 
v sodelovanju z domačini, ki so znali 
rokovati s tem materialom, postavili 
okrog 15 mostov. V Vrhniki pri Ložu 
pa sem našel petločni most, ki mu 

prav tako pravijo Napoleonov, čeprav 
je bil zgrajen dvajset let po Napo-
leonovi smrti. A kot mi je razložila 
domačinka, zahtevajo, da se tako 
imenuje, ker so ga gradili isti stro-
kovnjaki oziroma njihovi sinovi kot 
prejšnje. In tudi teh je po Sloveniji še 
kar nekaj.

 Danes so družbena omrežja polna 
fotografij in vsak je že prepričan, da 
je dober fotograf. Kaj pa za vas po-
meni kakovostna fotografija in kaj 
odlikuje dobrega fotografa?

Zgoraj omenjeni štirje kriteriji 
še vedno veljajo. Če ima fotografija 
na Facebooku zgodbo, pa pogosto 
zgrešijo pri kompoziciji in ostrini. 
Nesprejemljivo se mi zdi, če kasne-
je popravljajo zgodbo v fotošopu, nič 
pa se mi ne zdi narobe, če popravijo 
kompozicijo ali ostrino.

 Imajo danes fotografije sploh še 
pravo vrednost, se nam oko še ustavi 
na dobri fotografiji, se pri njej pomu-
dimo dlje časa?

Danes je na fotografijah zelo 
malo pristnega. S kolegom sva šla 

Prisega na analogno fotografijo

Čas analogne fotografije 
je bil zame čudovit, pri 
njej velja podobno, kot ko 
pravimo: kar je rekel, je 
rekel – ničesar ne moreš 
vzeti nazaj. Filme sem nosil 
razvijat najprej v Ljubljano, 
potem pa v Kranj v Cumulus. 
Že po izrazu na obrazu šefa, 
ko je prišel iz laboratorija z 
diapozitivi, sem vedel, ali so 
fotografije dobre ali slabe.
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recimo pogledat jesenske vinog-
rade v obliki srca v Halozah, ki jih 
tako pogosto fotografirajo. A ta čas 
del vinograda manjka, saj so ga na 
novo zasadili oziroma ga obnavlja-
jo, na fotografijah pa trte »presadijo« 
na druge dele fotografije, da je videti 
srce bolj obraščeno. Nekaj starih fo-
tografskih borcev se nas še bori za 
pristno fotografijo. Danes sicer zame 
prave fotografije skoraj ni več – foto-
grafija bi namreč morala prikazovati 
dejansko stanje. Edini, ki bi moral 
odločati, ali bo fotografija lepa ali ne, 
bi moral biti fotograf, ki se odloči, ali 
bo fotografijo naredil zjutraj, zvečer, 
v megli ... Danes pa vse lahko dodaš 
naknadno. 

 Vi torej fotografije naknadno ne 
popravljate?

Načeloma jih ne popravljam, edi-
na stvar, ki je dovoljena, je popravek 
osvetlitve, kar je bilo mogoče tudi pri 
klasični analogni fotografiji. Mojstri 
fotografije so recimo še pri črno-be-
lih fotografijah s polaganjem bolj ali 
manj prozornih plošč spreminjali 
osvetlitev. Drugih posegov v fotogra-
fijo pa ne odobravam.

 Pravijo, da prve(ga) ne pozabiš ni-
koli. Verjetno je tako tudi pri fotoa-
paratih – kateri je bil vaš prvi in ali 
ga morebiti še hranite?

Analognih fotoaparatov nimam 
več. Se pa spomnim prvega fotoapa-
rata, saj sem imel srečo, da je ustvar-
jal čudovite barve, prav tako je imel 
cel format, ni bil obrezan, kar je bilo 
enkratno. To je bilo odlično za foto-
grafiranje pokrajin, za fotografiranje 
živali pa je bil prepočasen, zato sem 
imel za to drugega.

 Vi še vedno prisegate na klasični 
fotoaparat? Ljudje namreč vse pogo-
steje za fotografiranje uporabljamo 

telefon, saj je najbolj priročno, ker ga 
imamo vedno s sabo.

Vsekakor izberem fotoaparat – z 
mojim telefonom sploh ni mogoče 
delati dobrih fotografij. 

 Se vam potem kdaj zgodi, da opa-
zite kakšen zelo zanimiv motiv, fo-
toaparat imate pa doma?

To se mi zgodi nekajkrat na te-
den. Ravno zadnjič sem na kamnu 
ob reki opazil čapljo, ko sem bil v 
mestu, ki je gotovo ne bi bilo, če bi 
imel s sabo fotoaparat. Ampak je 
bila »punca« tako poštena, da me je 
počakala, da sem šel domov po foto-
aparat in jo fotografiral, ko sem op-
ravil, pa je odletela. Če se odpravim 
kam, kjer že vnaprej vem, da bi lah-
ko našel kakšen zanimiv motiv, pa 
imam fotoaparat vedno s sabo.

Kateri so ta čas poleg mostov 
vaši najljubši motivi?

Poleg mostov tudi gradovi. Kot 
elektroinženir sem trideset let op-
ravljal nalogo nadzornika in sem 
tako sodeloval pri obnovi devetih 
slovenskih gradov. 

 Portretna fotografija pa vam ni bli-
zu?

Pri PSA sem že pred časom 
prejel naslov mojster 
fotografske umetnosti, pri 
FIAP pa sem osvojil že vse 
naslove po vrsti, lani sem 
prejel še platinastega, zdaj 
pa nabiram nagrade za 
diamantnega.

Fotografija, ki mu je še posebno pri srcu – Pomlad na travniku / Foto: Janez Podnar
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Nikoli ne delam portretov, čeprav 
je ravno ameriška fotografska zveza 
zelo naklonjena portretom. Sodelu-
jeta recimo tudi mož in žena, ki tek-
mujeta, kdo bo naredil boljši portret. 
Ko pogledate serijo njunih portretov, 
vas mine vsakršna volja, da bi to po-
čeli sami. On recimo izbere lepotico, 
ki ga vedno očarljivo gleda. A to je 
zaradi predhodne priprave – z vsa-
ko žensko se vsaj en teden dobiva na 
razgovorih, da dobi njeno pozornost 
in ga zato potem tako gledajo. Kar 
nastane, je skupek težkega predho-
dnega dela. Enkrat sem poskušal 
sam sebe fotografirati za osebne do-
kumente, pa je bilo videti, kot bi me 
potegnili iz vode.

 Pravijo, da fotografi hodite po sve-
tu z »drugačnimi očmi«. Se strinja-
te s tem, res svet vidite drugače kot 
nekdo, ki ga ne gleda skozi objektiv?

Moram priznati, da se že vnaprej 
pripravim, če kam grem. Ravno zad-

njič sem si pred obiskom Jeruzale-
ma ogledal fotografije na Facebooku, 
da sem ugotovil, s katerih pogledov 
je najbolje narediti fotografijo. Peter 
Pokorn st. je bil ravno v tem mojster 
– poznal je primerna stojišča, saj je 
točno vedel, kdaj bo recimo vzšlo 

sonce, kje bo luna in podobno. In to 
je zlata vredno. 

 Imate fotografijo, ki vam je še po-
sebno pri srcu, ki se vam zdi nepo-
novljiva?

Imam, med njimi je recimo foto-
grafija s Kožuhove domačije v maju, 
pod katero je travnik, na njem pa 
šest malih dreves, ki so ob cvetenju 
videti kot šest regratovih lučk.

 Ljudje v objektiv radi lovimo sonč-
ne vzhode ali zahode, odvisno od 
tega, ali smo jutranji ali večerni tip 
človeka. Kateri del dneva pa je vam 
ljubši, kdaj se najraje s fotoaparatom 
odpravite »na prežo«?

Ne znam narediti dobre fotogra-
fije na način, da bi gledal v sonce – 
ljudje, ki recimo slikajo sončni za-
hod, potem v fotošopu dodajo sončne 
žarke, ampak če ni bilo tako, to zame 
ni dobro. Mi je pa všeč, če sonce 
osvetli recimo kakšen grad, pokraji-
no in nastanejo dolge sence.

Danes sicer zame prave 
fotografije skoraj ni več – 
fotografija bi namreč morala 
prikazovati dejansko stanje. 
Edini, ki bi moral odločati, 
ali bo fotografija lepa ali 
ne, bi moral biti fotograf, ki 
se odloči, ali bo fotografijo 
naredil zjutraj, zvečer, v 
megli ... Danes pa vse lahko 
dodaš naknadno.

Dobro fotografijo, pravi Janez Podnar, odlikujejo štiri stvari: imeti mora dobro zgodbo, kompozicijo, ostrino in barve. / Foto: Gorazd Kavčič
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Jože Štukl

Ob tem, da je Škofja Loka znana po svoji srednje-
veški preteklosti, je tudi domovanje znamenitega 
Škofjeloškega pasijona, ki velja za najstarejše oh-

ranjeno dramsko besedilo v slovenskem jeziku in najsta-
rejšo režijsko knjigo v Evropi. Od leta 2016 je vpisan na 
Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. 
Občina Škofja Loka je s Škofjeloškim pasijonom tudi čla-
nica združenja Europassion (2007) in Evropske mreže za 
praznovanje velikega tedna in velike noči (2019).

Europassion je združenje evropskih pasijonskih 
mest in krajev, ki je bilo ustanovljeno leta 1995. Pod ge-
slom Ista vera, isti ideal omogoča povezovanje evrop-
skih pasijoncev, izmenjavo izkušenj in spoznanj ter z 
uprizarjanjem pasijonov širi Kristusovo sporočilo trplje-
nja, vstajenja, usmiljenja in ljubezni. Ta čas združuje 86 
pasijonskih skupin, ki prihajajo iz 16 evropskih držav.

Med 3. in 6. marcem smo se v katalonskem mestu 
Esparreguera v bližini Barcelone v Španiji zbrali delega-
ti združenja Europassion iz vse Evrope. Zadnje srečanje 
združenja se je odvijalo leta 2019 v Tullinsu v Franciji. 
Od takrat pa vse do letos se zaradi pandemije covida-19 
nismo mogli srečati v živo. V tem času sta bili odpove-
dani dve letni srečanji, in sicer v nemškem Tirschenre-
uthu (2020) in v Škofji Loki (2021). Letošnje srečanje je 

bilo jubilejno, saj je prav v Esparregueri leta 1982 prišlo do 
zametkov združevanja, ko so trije katalonski (Ulldecona, 
Olesa de Montserrat in Esparreguera) in trije francoski 
pasijonski kraji (Loudéac, Nancy in Masevaux) položili 
tameljni kamen združenja, ki je od leta 1995 znano pod 
imenom Europassion.

Na letnem srečanju v Esparregueri se je tako zbralo 
okrog 130 udeležencev iz različnih pasijonskih krajev po 
Evropi. Iz Slovenije so se kongresa udeležili predstavni-
ki Pasijonskega vetra iz Škofje Loke in Ribnice ter trije 
predstavniki Občine Škofja Loka. Ob županu Tinetu Ra-
dinji še Jernej Tavčar iz občinske uprave in Jože Štukl iz 
Loškega muzeja v vlogi uradnega predstavnika Občine 
Škofja Loka v mednarodnih pasijonskih združenjih.

Kongres Europassiona

V mestu Esparreguera v bližini Barcelone je potekalo 38. letno srečanje 
mednarodnega združenja Europassion.

Predstavitev škofjeloških pasijonskih aktivnosti na skupščini 
Europassiona

Utrinek iz pasijonske predstave – Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem
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Naše potovanje se je začelo v četrtek, 3. marca, ko 
smo iz Škofje Loke krenili proti Benetkam. Od tam smo 
poleteli proti Barceloni, od koder so nas organizator-
ji odpeljali v Esparreguero, mesto, ki leži trideset kilo-
metrov severozahodno od Barcelone. Po prihodu, regi-
straciji udeležencev in pozdravnih nagovorih je sledilo 
spoznavno druženje v preddverju gledališča. 

V petek, 4. marca, smo se zjutraj odpeljali proti Man-
resi, kraju, ki je znan po Ignaciju Lojolskem, ustanovite-
lju Družbe Jezusove oziroma reda jezuitov. Letos mineva 
petsto let od njegovega bivanja v mestu. Rojen je bil leta 
1491 v baskovski plemiški družini na gradu Loyola. V že-
lji postati vojak je leta 1517 nastopil vojaško službo. Med 
francoskim obleganjem mesta Pomplona leta 1521 ga je 
v nogo zadela kamnita topovska krogla, kar je pomeni-
lo konec njegove vojaške kariere. Med okrevanjem na 
domačem gradu je prebiral spise o Jezusu in svetnikih. 
Ob tem je doživel razsvetljenje in sklenil postati Kristu-
sov vojak. Na Monserratu je meč obesil ob Marijin oltar. 
Najprej smo se pomudili v cerkvi, ki je zrasla nad votlino, 
v kateri je Ignacij Lojolski prebil več mesecev v molitvi, 
premišljevanju, iskanju samega sebe in svojega nadalj-
njega življenjskega poslanstva. Cerkev se med drugim 
ponaša z razkošnimi mozaiki v stranskih cerkvenih 
nišah avtorja patra Marka Rupnika. Po ogledu svetišč-
nega kompleksa smo se odpravili proti cerkvi svete Ma-
rije, ki kraljuje na griču nad mestom. Od tod se odpira 
lep razgled po okolici. Iz Manrese nas je ovinkasta ces-
ta vodila do Marijinega svetišča na Monserratu, ki ima 
svoje začetke v 9. stoletju. Tu smo si ogledali samostan-
ski kompleks skupaj z baziliko, katere srce predstavlja 
glavni oltar s podobo črne Marije, zavetnice Katalonije. 
Čudodelno podobo hodijo častit romarji od blizu in da-
leč. Po vrnitvi z gore smo se udeležili uradnega sprejema 
in slovesne večerje ob 40. obletnici začetkov združenja 
Europassion. Posebna gostja večera je bila predsednica 
katalonskega parlamenta Laura Borras.

V soboto, 5. marca, je v gledališču v Esparregueri po-
tekala skupščina združenja. V okviru zasedanja smo 
predstavili tudi pasijonske aktivnosti, ki so v preteklih 
dveh letih potekale v Škofji Loki. Popoldne so nam orga-
nizatorji s ciganskimi plesi, plesom velikanov in posta-
vljanjem človeškega stolpa prikazali delček katalonske 
nesnovne kulturne dediščine. Zvečer so v gledališču 
uprizorili pasijonsko igro, katere začetki segajo v leto 
1611. V predstavi nastopa več kot tristo igralcev. Vsako 
leto pripravijo različno število predstav, ki jih uprizarja-
jo ob nedeljah od marca do maja. Po predstavi je sledila 
predaja lesene statue Europassiona pasijonski skupini iz 
češkega mesta Hořice na Šumavě, ki bo gostitelj nasled-
njega kongresa. Po opravljenih formalnostih je napočil 
čas za slovo od organizatorjev, v nedeljo zjutraj pa za 
vrnitev proti domu.

Europassion je združenje evropskih 
pasijonskih mest in krajev, v katero je 
vključenih 86 pasijonskih skupin iz 16 
evropskih držav.

Tine Radinja in Jordi Ros, glavni organizator kongresa Europassiona 
v Esparregueri

Romarsko središče na Monseratu
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Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Projekt je načrtovan v skladu s 
celostno prometno strategijo 
Občine Škofja Loka. Osnovni 

namen je urediti varne kolesarske 
povezave na trasi, ki povezujejo sre-
dišče regionalnega oziroma lokal-
nega pomena zaledjem ter jih s tem 
narediti privlačnejše in uporabnejše. 
Tako je predvidena ureditev nove ko-
lesarske povezave ob rekonstrukciji 
obstoječe občinske ceste kot kolesar-
ski pas na pločniku v obe smeri ter 
deloma kot kolesarski pas na vozišču.

Na tem območju so bile v prete-
klosti že delno zgrajene kolesarske 
steze, vendar so glede na sodobne 

smernice in zakonodajo neustre-
zne. Zaradi prometnih obremeni-
tev morajo biti kolesarske povezave 
sklenjene in ločene od vozišča. Zato 
je treba zgraditi manjkajoče dele ko-
lesarskih stez za vse kolesarje, poti 
za pešce in druge ranljive udele-
žence v prometu. Kolesarski pasovi 
na pločniku bodo zgrajeni v sklopu 
rekonstrukcije ceste s preureditvijo 
in gradnjo novih avtobusnih posta-
jališč. Predvidena so tudi stojala za 
kolesa, klopi, nadstreški, vodenje 
pešcev ... Na novo bodo izvedli javno 
razsvetljavo ter uredili meteorno ka-
nalizacijo in voziščno konstrukcijo. 
Ohranili  in razširili bodo obstoječi 
drevored, predvidena pa je tudi po-
stavitev urbane opreme, kot so klopi 
in koši za odpadke. Dve križišči bos-
ta preurejeni v krožni križišči, in si-

cer pri Mercator centru in Eurospinu 
ter pri Tehničnih pregledih.

Zaradi del bo predvidena zapora 
ceste. Tako je v vseh fazah predvi-
den enosmerni promet od Starega 
dvora v smeri železniške postaje in 
obvoz za motorni promet čez Lipico 
proti središču mesta. V smeri sre-
dišča mesta že velja preusmeritev 
javnega avtobusnega prevoza od že-
lezniške postaje skozi Frankovo na-
selje z začasnim avtobusnim posta-
jališčem pri stavbi Frankovo naselje 
12 (nekdanji bar Omega).

V nadaljevanju bo potekala ure-
ditev od kmetijske zadruge do kri-
žišča pri železniški postaji, kjer bo 
kolesarjem prav tako namenjen ko-
lesarski pas na pločniku. Nato se bo 
kolesarska povezava nadaljevala po 
lokalni cesti Virmaše–železniška 
postaja, vzdolž železniške proge. Za 
križiščem se bodo kolesarski pasovi 
na pločniku zaključili, kolesarki pas 
pa bo po vozišču – tako imenovani 
sharrow – z ustreznimi ukrepi za 
omejitev hitrosti. Pešcem bo na tem 
delu namenjen pas za pešce na vo-
zišču. »Pogodba za sanacijo Kidri-
čeve ceste je vredna dobrega 2,4 
milijona evrov. Od tega smo prejeli 
približno 930 tisoč evrov sofinancer-
skih sredstev, in sicer osemdeset 
odstotkov iz Evropske unije ter dvaj-
set odstotkov iz državnega proraču-
na,« so finančno sliko predstavili na 
škofjeloški občini. Dela naj bi bila 
zaključena do konca novembra. Na 
občini vse udeležence v prometu in 
tamkajšnje stanovalce prosijo za ra-
zumevanje. Na spletni strani občine 
si je moč ogledati vizualizacijo re-
konstrukcije.

Dela na Kidričevi cesti v polnem razmahu

Dela na Kidričevi cesti, kjer bodo uredili kolesarsko povezavo ter dve križišči 
spremenili v krožišči, so začeli izvajati v začetku marca. Dela bodo potekala 
predvidoma do konca novembra. Velja spremenjen prometni režim.

Rekonstrukcija Kidričeve ceste je velik gradbeni, organizacijski in finančni zalogaj.
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Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Urejanja okolice so se lotili z 
obrezovanjem drevja in žive 
meje. Izvajalec bo v nada-

ljevanju na vzhodni strani objek-

ta opravil zemeljska dela zaradi 
vzdrževanja električne napeljave. V 
sklopu investicijskih vzdrževalnih 
del v centralni poslovilni dvorani po-
kopališča, kjer bodo zamenjali dotra-
jano stavbno pohištvo (vsa okna, 
vhodna in notranja vrata, vključno 
s potrebno obnovo električnih inšta-
lacij in delno tlaka), bodo novemu 
vhodu v dvorano prilagodili tudi as-
faltno površino in uredili tlakovanje 
pred vhodom. Obnovljen bo tudi pri-
padajoči del strehe objekta. »Obiski 

grobov in žal tudi poslovilni obredi 
bodo v času izvajanja del lahko mo-
teni. Izvajalci imajo navodila, verja-
memo pa, da se bodo zagotovo pot-
rudili, da bodo dela čim manj moteča 
za spokojnost in mir na pokopališču. 
Z občine vse obiskovalce pokopali-
šča prosimo, da v času izvajanja del 
na območju pokopališča upoštevajo 
navodila in obvestila izvajalcev del 
ter upravljavca in predvsem sami 
poskrbijo za lastno varnost,« so spo-
ročili s škofjeloške občine.

Vzdrževalna 
dela na 
pokopališču 
Lipica
Občina Škofja Loka in 
upravljavec Centralnega 
pokopališča Lipica  
Akris uporabnike 
obveščata, da bodo v teh 
dneh na pokopališču 
začeli izvajati 
vzdrževalna dela in 
urejati okolico.

Na Centralnem pokopališču Lipica potekajo vzdrževalna dela, zato obiskovalce prosijo  
za razumevanje.

Klavdija Škrbo Karabegović

Oddelek za okolje in prostor Občine Škofja Loka ima 
v zadnjem času ponovno velik porast klicev v po-
vezavi s prodajo zemljišč na območju veljavnega 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Li-
vada Žovšče in na območju veljavnega Občinskega pro-
storskega načrta (OPN) Občine Škofja Loka, natančneje 
znotraj območja rezervata za severno obvoznico. Na raz-
ličnih prodajnih portalih so namreč objavljeni oglasi z 

zavajajočo vsebino, saj se nekatera zemljišča prodajajo 
kot zazidljiva, čeprav v resnici niso.

Določene parcele na območju OPPN Livada Žovšče 
ležijo znotraj zelenih površin, kjer ni možna gradnja 
objektov. Na teh parcelah je dopustna le ureditev zele-
nic, vrtov ali sadovnjakov, otroškega igrišča in drugih 
urejenih zelenih površin. Pri tem mora biti za predvide-
ne krajinsko-arhitekturne ureditve javnih površin izde-
lan načrt krajinske arhitekture. Prav tako ni dovoljena 
gradnja stanovanjskih in drugih objektov na zemljiščih 
znotraj koridorja, ki je namenjen gradnji severne obvo-
znice.

Sporni oglasi za prodajo zemljišč

Na Občini Škofja Loka svarijo pred nepremičninskimi oglasi z zavajajočo 
vsebino, saj se nekatera zemljišča prodajajo kot zazidljiva, čeprav v resnici niso.



Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Gorazd Kavčič

S pasijonskimi dnevi vsako leto skrbite za pasi-
jonski duh. Tako je tudi letos.

Začeli so se letošnji Dnevi Škofjeloškega pasi-
jona, posvečeni še nekoliko tudi praznovanju 300. oble-
tnice, ki je bila lansko leto, pa je nismo mogli primerno 
zaznamovati. Priča smo izredno kakovostnim vsebi-
nam. Hkrati je to tudi priložnost, da se skupaj s tistimi, 
ki sodelujejo pri projektu, ozremo na to, kaj je bilo na-
rejenega v koronskih letih, in postavimo neko zdravo 
osnovo za naprej, za prihodnjo uprizoritev Škofjeloškega 
pasijona. Zelo sem bil vesel res številne udeležbe odprtja 
pasijonskih dnevov, hkrati se mi zdi, da smo tudi delili to 
veselje, da smo se spet lahko srečali. Obenem nas je vse 
prevevala tudi rahla žalost, ker je korona preprečila lan-
sko uprizoritev. Tokrat bi bila s to ekipo ob 300. obletnici 
ter prvič po vpisu na Unescov seznam, vsaj po mojem 
prepričanju, res še stopnico višje.

 Pred kratkim ste bili na kongresu pasijonskih mest v 
Kataloniji. O čem je tekla beseda?

Več kot osemdeset evropskih mest, ki uprizarjamo 
pasijonske procesije, je združenih v Europassion, kjer se 
večinoma govori o povezavah med mesti, o priložnostih 
za skupne projekte, predvsem pa izmenjuje dobre prakse 
oživitve, vzdrževanja in skrbi za nesnovno kulturno de-
diščino. Pasijoni so zelo različni, od ogromnih, nekajkrat 
večjih kot v Škofji Loki, do zelo majhnih, tako da je sre-
čanje pestro.

 Odprt je razpis za festival Pisana Loka. Kaj pričakujete 
od poletnih prireditev in ali upate tudi na večji prihod 
turistov?

Upam, da bo to poletje res pravo poletje, polno pri-
reditev, dogajanja, koncertov, uličnih predstav – vse 
to, kar našo Loko naredi pisano. In absolutno si želim, 
predvsem zaradi občinskih in zasebnih investicij v loški 
turizem, da bi bila tudi turistična sezona prava in Loka 
spet polna obiskovalcev.

 Kako se je razpletla zgodba s Starološkim oziroma 
Strahlovim gradom?

Žal ni prišlo do brezplačnega prenosa lastništva s 
strani države na občino, zato smo uveljavljali predkupno 
pravico. Za kupnino smo odšteli 191 tisoč evrov. Starolo-
ški grad je preveč pomemben spomenik državnega po-
mena, naša kulturna dediščina, ki hkrati omogoča kar 
dobre pogoje za kulturne, izobraževalne in socialne pro-
grame, da bi ga kar tako izpustili iz rok. Ko podpišemo 
pogodbo in grad tudi formalnopravno preide v občinsko 
last, bomo pripravili programe prenove in v grad umesti-
li različne javne dejavnosti in funkcije.

 Kdaj se bo začela gradnja nadzidka k Osnovni šoli Jela 
Janežiča?

Močno upam, da še to poletje. Imamo namreč kar ve-
like izzive s trenutnim stanjem na trgu, saj so cene grad-
benih storitev in materialov skočile v nebo. Upam, da se 
bo to rešilo in bomo lahko prišli do nekega kompromisa 
in začetka gradnje, ki ga že vsi skupaj težko čakamo.

 Letos je načrtovanih veliko investicij, tudi na ko-
munalnem področju. Kako pa rešujete zadeve tam, 
kjer gradnja komunalne infrastrukture ni načrtovana? 
Kakšni so odzivi na vsakoletni razpis za izgradnjo malih 
čistilnih komunalnih naprav?

V Starološkem gradu nove vsebine

Občina je uveljavljala predkupno pravico za Starološki grad, saj gre za kulturno 
dediščino in si po letih propadanja zasluži primerno vsebino, menijo na občini, 
kjer so si sicer želeli brezplačnega prenosa lastništva z države na občino.

Tine Radinja
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Investicij za izboljšanje vodo-
vodne in komunalne infrastrukture 
je – tako kot vlaganj v ceste – vsako 
leto ogromno. Je pa naša občina ve-
lika in potrebe tudi na tem področju 
prav takšne. Odziv na vsakoletni 
razpis, s katerim spodbujamo izgra-
dnjo malih komunalnih čistilnih 
naprav, je dober. Želim pa si, da bi 
ga še razširili, povečali tako po ob-
segu sredstev kot tudi po višini sub-
vencije.

 Kje ste s projektom protipoplavnih 
ukrepov na območju Sore od Puštala 
mimo Sotočja do suškega mostu?

Za nami so dejavni in zanimivi 
meseci. Podpisali smo novi dogo-
vor in sporazum z državo, da bo fi-
nancirala sto odstotkov investicije 
v protipoplavne ukrepe na Poljanski 
Sori in Sori. Hkrati je to bistveno 
potisnilo časovnico projekta naprej, 
torej ga moramo izvesti hitreje, zato 
smo imeli še en sestanek z večino 
lastnikov parcel ob Poljanski Sori. 
Trenutno smo v fazi natančnejše-
ga preprojektiranja ukrepov, tako 
da bodo za vsako parcelo karseda 
natančno izvedeni. Ob sodelovanju 
lastnik ov zemljišč ob Sori bi bilo 
možno gradbeno dovoljenje pridobiti 
že v začetku prihodnjega leta. Če pa 
tega sodelovanja lastnikov ne bo, se 
bo časovnica raztegnila.

 Pred časom smo v intervjuju že 
poudarili potrebno ureditev gramo-
znice v Retečah. Organizirali ste 
sestanek s pomembnimi deležni-
ki. Kaj sledi in kdaj je pričakovati 
konkretne rešitve?

Z res različnimi institucijami, 
agencijami in deležniki smo se ses-
tali, si začrtali, kakšna naj bi bila 
prava pot, da ohranimo predvsem 
habitate na tem območju, in naročili 
strokovne podlage za to. Z Zavodom 
za varstvo narave smo se dogovori-
li, da je potreben popis ptic, dvoživk, 
kačjih pastirjev in rib. Popisovalci 
bodo popise predvidoma zaključili 
do konca septembra.

 Predlog, da bi Škofja Loka posta-
la mestna občina, ni dobil zadostne 

podpore na državnozborskem odbo-
ru za notranje zadeve, javno upravo 
in lokalno samoupravo.

Večkrat sem že poudaril, da je 
Škofja Loka že danes mestna obči-
na – po funkcijah, ki jih opravlja na 
družbenem, socialnem, ekonom-
skem, prometnem področju … Naša 
analiza je pokazala, da zagotavlja-
mo ogromno storitev za petdeset 
tisoč prebivalcev širšega območja 
in da nas to dela mestno središče. 
Meni je žal, da tokrat poslanci niso 
prepoznali tega, sem pa prepričan, 
da enkrat bodo.

 V zadnjem intervjuju ste omenja-
li možnosti širitve zdravstvenega 
doma v njegovi neposredni bližini. 
Ali ste tokrat lahko z odgovorom že 
konkretnejši?

Nujno potrebujemo kratkoročne 
rešitve, saj v Loko prihajajo novi pro-
grami, nove ambulante družinske 
medicine, pa že zdajšnji imajo veli-
ke prostorske stiske. Razbremeniti 
moramo torej obstoječi zdravstveni 
dom, zato da bo lahko zdravstveno 

osebje čim bolj normalno delalo. 
Zato zdaj načrtujemo kar nekaj se-
litev na druge bližnje lokacije. Radi 
bi šli v eno večjo investicijo v nepo-
sredni bližini v prihodnjih letih in 
sočasno skušamo najti dolgoročne 
rešitve, kjer bi z občinskim pro-
storskim načrtom definirali nove 
površine za zdravstvo. Več kot eno, 
ker bo teh potreb res veliko.

 Občina Škofja Loka je prejela zlati 
certifikat ISSO za leto 2022. Kaj cer-
tifikat pomeni za občino?

Standard ISSO preverja kakovost 
organizacije k usmerjenosti k ciljem, 
ki si jih je ta zastavila. To preverjajo 
po različnih kriterijih. Certifikat je 
tako potrditev ne samo dobrega, am-
pak odličnega dela občinske uprave 
in občine kot delovne organizacije, 
ki skrbi za kakovost okolja in življe-
nja. Hkrati je to tudi priložnost, da se 
zahvalim sodelavkam in sodelav-
cem, da tak nivo kakovosti dela oh-
ranjajo. To se mi zdi super in to spre-
jemam kot zunanjo potrditev tega, 
da imamo stvari dobro organizirane.

Nova lastnica Starološkega oziroma Strahlovega gradu je Občina Škofja Loka.



14 OBČINSKE NOVICE  

Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Anketiranci so poudarili, da 
sta minibusa Agata in Jurij 
velika pridobitev za vse ob-

čane in da je ta storitev zelo dobra 
podpora za starejše in gibalno ovi-
rane. Trije odstotki vprašanih pa se 
s tem niso strinjali. Trije odstotki 
tistih, ki so odgovarjali, tudi niso sez-
nanjeni s storitvijo, vsi drugi pa so 
jo že spoznali. Približno polovica je 
minibusa tudi že uporabila. Izkazalo 
se je, da je bila storitev že v osnovi 
vzpostavljena po meri občanov.

Agata in Jurij sta velikokrat 
odpeljala Ločane domov, sicer pa 
sta zavila do zdravstvenega doma, 

glasbene šole, na grad in tržnico. 
Potnike sta prepeljala tudi do par-
kirišča, avtobusne postaje, Centra 
slepih, slabovidnih in starejših, do 
trgovine, cerkve, pokopališča pa 
tudi do Centra za socialno delo. Kot 
je pokazala anketa, je trenutni voz-
ni red, to je od ponedeljka do petka 
od 8. do 18. ure in v soboto od 8. do 
14. ure, primeren. Se je pa dobrih 25 
odstotkov vprašanih želelo peljati 
še na kakšno lokacijo, kamor Aga-
ta in Jurij ne vozita. »Vse predloge 
bomo preučili, pregledali možnosti 
in jih karseda uresničili,« so sporo-
čili s škofjeloške občine. Nekateri bi 
si želeli, da bi Agata in Jurij vozila 
do trgovin, predvsem so omenjali 
trgovski center na Grencu. Na ob-
čini odgovarjajo, da imata minibu-
sa omejeno najvišjo hitrost in sta 

prilagojena za vožnjo s hitrostjo 
približno trideset kilometrov na 
uro, zato bi na poti do Grenca ovira-
la promet in to ne bo mogoče niti v 
prihodnje. Starejši lahko za nakupe 
naročijo prevoz v okviru projekta 
Prostofer, ki prav tako brezplačno 
opravlja prevoze na klic in je na-
menjen točno temu, da najstarejšim 
Ločanom omogoči pot v trgovino, 
do bolnišnice, v zdravstveni dom …

Anketiranci so pohvalili tudi pri-
jaznost voznikov ter poudarili, da so 
ustrežljivi, prijazni, vedno priprav-
ljeni pomagati. »Nekateri pogrešate 
žensko za volanom in skoraj gotovo 
se vam bo želja v prihodnje uresniči-
la,« so še povedali na občini. Župan 
Tine Radinja pa je dodal: »Najbolj me 
veselijo podatki o številu prepelja-
nih potnikov. Zdaj jih že vsak mesec 
prepeljemo precej več kot tri tisoč, 
kar je res veliko in je zelo pomem-
ben kamen v mozaiku trajnostne 
mobilnosti v mestu.«

Izpolnila pričakovanja

Anketa, pri kateri je sodelovalo več kot dvesto anketirancev, je pokazala,  
da so nad storitvijo minibusov Agate in Jurija večinoma navdušeni.

Agata in Jurij na mesec prepeljeta več kot tri tisoč potnikov.

Z Občine Škofja Loka obvešča-
jo, da bo cesta skozi Gorajte 
zaradi del dolgotrajno delno 
zaprta. Do konca oktobra bo 
delno zaprt del občinske lokalne 
ceste Groharjevo naselje–Sv. 
Duh zaradi izgradnje vodovoda 
v sklopu ureditve lokalne ceste.  
Delno bo torej zaprta cesta 
čez Gorajte na odseku od nove 
soseske za Kamnitnikom do 
Matička pri Svetem Duhu. Na 
občini prosijo za potrpežljivost 
in razumevanje.

Zapora ceste skozi 
Gorajte
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Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

S škofjeloške občine sporočajo, 
da bosta v duhu trajnostne mo-
bilnosti električna minibusa 

Agata in Jurij dobila družbo. Vključi-
li so se namreč v sistem Gorenjska.
bike oziroma storitev izposoje e-ko-
les. Tako naj bi postavili osem postaj, 
štirideset koles in sto priključnih 
mest. Do konca marca so na družbe-
nih omrežjih občane pozvali k pre-
dlogom za izbiro skupnega imena za 
e-kolesa. Po izboru petih najboljših 
bo sledilo glasovanje. 

»Dolgo časa smo čakali, da smo 
našli primerne razpise, skozi katere 
bomo to postavitev tudi sofinanci-
rali. Za projekt smo pridobili dobrih 
štirideset tisoč evrov, za drugo fazo 
pa računamo na dodatnih trideset 
tisoč evrov. Trenutno je v načrtu 
postavitev osmih postaj, to mrežo 

pa bomo še širili,« je povedal župan 
Tine Radinja.

Lokacije so Parkirišče Štemar-
je na Kapucinskem trgu, Poden pri 
šolskem centru, Podlubnik pri avto-
busni postaji Trnje, Plevna pri zdra-
vstvenem domu, železniška postaja, 
parkirišče Puštal, Grenc pri Hoferju, 

Lipica pri obračališču oziroma bodo-
čem krožnem križišču. Do 30. apri-
la bo postavljenih vsaj pet postaj, 
železniško postajo še usklajujejo s 
Slovenskimi železnicami, Lipica pa 
bo zgrajena po ureditvi krožišča ozi-
roma najkasneje do konca oktobra 
letos, podobno velja tudi za Grenc.

Agata in Jurij bosta dobila družbo

V Škofjo Loko prihajajo kolesa, ki bodo na voljo za izposojo na več lokacijah.

Do konca meseca bodo na več lokacijah po občini vzpostavili storitev izposoje e-koles. 
Fotografija je simbolična.

Klavdija Škrbo Karabegović

Energetskosvetovalna pisarna predstavlja brez-
plačno svetovalno službo za pomoč občanom pri 
izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v go-

spodinjstvih. Pripomore k varovanju okolja, zmanjšanju 
stroškov za energijo ter znižanju stroškov bivanja.

V energetskosvetovalni pisarni svetujeta izkušena 
energetska svetovalca Beno Potočnik in Matjaž Eržen, 

ki nudita strokovno in komercialno neodvisno pomoč 
pri izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in 
ogrevalnih naprav, toplotni zaščiti in energetski sanaciji 
zgradb, zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zastek-
litve, pripravi tople sanitarne vode, uporabi obnovljivih 
virov energije, možnosti pridobitve različnih subvencij 
Eko sklada, energetskih izkaznicah itd. V luči zviševa-
nja stroškov je tovrstno svetovanje lahko odlična pomoč. 
Nanj se morate naročiti po elektronski pošti (info@ra-
sora.si), več informacij pa dobite na telefonski številki 04 
50 60 220.

Brezplačna energetskosvetovalna pisarna
Gradite ali obnavljate stanovanje oziroma hišo? Za strokovni nasvet se lahko 
obrnete na brezplačno energetskosvetovalno pisarno.
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Klavdija Škrbo Karabegović

Predavateljica bo marketinška strokovnjakinja, 
dobra poznavalka družbenih omrežij, podjetnica 
in mentorica Tanja Ciglarič.

Na delavnici se bo med drugim dotaknila glavnih 
značilnosti blagovnih znamk in zakaj so te pomembne 
ter trenutnih trendov, zadevo popestrila s praktičnimi 
nasveti, spregovorila o tem, kako mora biti urejena sple-
tna stran, kakšne napake delajo podjetniki itd. Brezplač-
na delavnica je namenjena podjetnikom in potencialnim 
podjetnikom, nanjo pa se je treba prijaviti do 14. aprila.

Grajenje blagovne 
znamke na spletu

Razvojna agencija Sora 20. aprila vabi 
na delavnico Grajenje osebne blagovne 
znamke na spletu.

Klavdija Škrbo Karabegović

Zbiranje zelenega odreza se izvaja vsako sredo do 20. 
aprila pri predhodno prijavljenih gospodinjstvih, ki 
so vključena v redni odvoz odpadkov v občini Ško-

fja Loka. Na poskusno zbiranje zelenega odreza se mo-
rate prijaviti osebno na sedežu podjetja ali elektronsko.

Nato na izbrani termin do 7. ure zjutraj na odvzemno 
mesto pripravite največ dva kubična metra zelenega od-
reza. Med zeleni odrez spadajo trava, plevel in neuporabni 
deli rastlin z vrta, odcvetele rože, lesni sekanci, slama, seno, 
suho listje, veje, lubje in iglice dreves z mehkim lesom …

Brezplačno zbiranje 
zelenega odreza

Komunala Škofja Loka do vključno 20. 
aprila organizira akcijo brezplačnega 
zbiranja zelenega odreza.
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Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Gorazd Kavčič

Razlog za povišanje ekonomske cene programov 
vrtca so napredovanja zaposlenih v nazive in plač-
ne razrede ter višji funkcionalni stroški objektov 

in osnovne dejavnosti. V primerjavi z lanskim šolskim 
letom se je spremenila struktura oddelkov, ki vpliva na 
izračun cene programov, poleg tega pa so se od sprejetja 
zadnje cene spremenila tudi izhodišča za izračun plač in 
drugih osebnih prejemkov zaposlenih.

Iz zapisanega sledi, da je bil dvig nujen, pri tem pa se je 
župan Tine Radinja zahvalil vodstvu vrtca za racionalno 
in optimalno organizacijo dela, saj bi bilo lahko v naspro-
tnem primeru povišanje zaradi vsesplošnega indeksa 
rasti tako plač kot drugih stroškov še višje. Od 1. aprila da-
lje tako veljajo nove cene, in sicer za prvo starostno obdob-
je 551,07 evra, kar je za 23,32 evra oziroma 4,42 odstotka 
več kot doslej. Za drugo starostno obdobje je nova cena 
399,37 evra, kar je za 15,76 evra oziroma 4,11 odstotka več 
kot do sedaj. Za kombinirani oddelek in oddelek za otroke, 
stare od tri do štiri leta, je nova cena 433,33 evra, kar je 
za 29,14 evra oziroma 7,21 odstotka več. Za razvojni odde-
lek je nova cena 903,97 evra, kar je za 33,13 evra oziroma 
3,54 odstotka manj kot doslej. V sklepu se spreminja tudi 
višina dodatne subvencije, ki jo starši lahko uveljavljajo 

v primeru rezervacije za primer bolezni. Do sedaj je ve-
ljalo, da starši v primeru zdravstvene rezervacije plačajo 
75 odstotkov oskrbnine, ki jim je bila določena z odločbo 
o višini plačila za program vrtca, pri čemer je osnova za 
obračun oskrbnine cena, znižana za stroške neporablje-
nih živil, z novim sklepom pa se plačilo staršev zniža na 
50 odstotkov.

Ocena dodatnega obsega sredstev, ki bodo bremenila 
občino zaradi povečanja cen programov, znaša dobrih 13 
tisoč evrov na mesečni ravni.

Nekoliko višje cene vrtcev

Na zadnji seji občinskega sveta so potrdili zvišanje cen za štiri programe vrtca, 
medtem ko so za program razvojnega oddelka ceno znižali.

S 1. aprilom so se spremenile cene vrtčevskega varstva.

OBČINA ŠKOFJA LOKA

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

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŠKOFJA 
LOKA ZA LETO 2022

Vsebina razpisa je na voljo na spletni strani Občine 
Škofja Loka, pod rubriko Razpisi, naročila, namere.

Številka: 012-0001/2018 
Datum: 10. 3. 2022

Mag. Melita REBIČ, predsednica  
Komisije za mandatna vprašanja,  

volitve in imenovanja 

V sklepu se spreminja tudi višina dodatne 
subvencije, ki jo starši lahko uveljavljajo v 
primeru rezervacije za primer bolezni.
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DARIJA JAMNIK, roj. VOLGEMUT, sem kandidatka skupne 
liste POVEŽIMO SLOVENIJO na državnozborskih volitvah  
v volilnem okraju ŠKOFJA LOKA 1. Sem Ločanka in živim 
v Virmašah pri Škofji Loki. S politiko sem se začela  
aktivneje ukvarjati v času študija in po 32 letih dela v 
finančno-računovodski službi velikega gospodarskega 
podjetja začela celo svojo poklicno politično pot. Po 
izo brazbi sem magistrica mednarodnih in diplomat-
skih študij. Moje poslanstvo vidim v medsebojnem so-
delovanju in povezovanju, kar uresničujemo v gibanju  
POVEŽIMO SLOVENIJO. Gibanje sestavlja 5 enako-
vrednih strank (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS).  
V gibanju so se oblikovali in prvič v zgodovini v skupno 
kandidatno listo povezali liberalno-gospodarski, 
ljudsko-socialni in zeleni steber. 

Prvič ponujamo javnosti, da bo vsaka rešitev morala 
najprej odgovoriti na tri ključna vprašanja:

·  KAJ JE DOBRO ZA LJUDI?
·  KAJ JE DOBRO ZA GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO?
·  KAJ JE DOBRO ZA NARAVO?

Slovenijo želimo spremeniti v državo sodelovanja. 
Skupaj naprej.

Naročnik oglasa: KONKRETNO, BEETHOVNOVA UL. 2, LJUBLJANA

Mateja Rant, foto: arhiv šole

V marcu je izšlo šolsko glasilo 
Loška medla, v njem pa so 
tokrat mladi pisci razmišljali 

o šoli nekoč, danes in jutri. V šolski 
knjižnici so izid glasila pospremili 
z razstavo šolskih glasil iz preteklih 
let, starih učbenikov in predmetov, 
povezanih s šolo.

»Učenci so raziskovali, kako so 
se šolali njihovi starši in stari star-
ši v preteklosti, kakšno je današnje 
učno okolje in kako si 'hišo učenosti' 
predstavljajo v prihodnosti,« sta vse-

Loška medla v znamenju jubileja

Glasilo Osnovne šole Škofja Loka-Mesto je letos izšlo pod pomenljivim naslovom 
Šola včeraj – danes – jutri in je posvečeno devetdesetletnici njihove šolske 
stavbe.

Razstava v šolski knjižnici
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Anton Peršin

nasadezela.si

#Zaljudi

N
aročnik oglasa je stranka N

aša dežela dr. Aleksandre Pivec.

Imam dolgoletne izkušnje v politiki, 
pobudnik Sklada za denarno 
pomoč, zavzemal sem se za ranljive 
skupine, invalide, kronično bolne, 
podpiral športne aktivnosti v svojem 
okolju itd.

 Za poslanca kandidiram z 
namenom delovanja v javno dobro 
in spreminjanja neustreznega 
načina vladanja zadnjih desetletij. 
Slovenija mora postati zaupanja 
vredna država v službi državljanov.
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bino glasila strnili Andreja Hafner in 
Ema Koplan. Med drugim so učenci 
zapisali svoja razmišljanja o šolanju 
na daljavo, s katerim so se srečali v 
preteklih dveh letih, in kako poteka 
oziroma je potekalo šolanje zunaj 

naših meja. »Šola pa je brez duše, če 
v njej ne soustvarjamo vsi, ki dnev-
no vstopamo vanjo – učenci, učitelji, 
ravnatelj s pomočnikoma, tehnično 
osebje, svetovalna služba, kuharice, 

hišniki, čistilke … Zato smo k sode-
lovanju povabili tudi nekatere nek-
danje in sedanje zaposlene, ki so z 
nami delili svoje spomine oziroma 
vtise,« sta pojasnili in dodali, da je 
nekdanji ravnatelj Jože Peternelj 
zgodovino slavljenke strnil kar v 
pesmi, ki jo je posvetil šoli. Tako je 
po besedah Andreje Hafner in Eme 
Koplan nastalo bogato šolsko glasilo, 
polno lepih spominov, ki bodo osta-
li zapisani kot dragocena dediščina 
nadaljnjim rodovom. »Vse zanimive 
literarne prispevke bogatijo prisrčne 
in čudovite ilustracije naših osnov-
nošolcev.« 

V šolski knjižnici so ves marec 
gostili tudi razstavo Loških medel 
iz preteklih let, zgodb razredov, pe-
sniških zbirk nadarjenih učencev 
ter glasil in publikacij, ki so nasta-
jale ob različnih priložnostih. »Pri 
raziskovanju smo s pomočjo naše 
knjižničarke Mateje Gartner odkrili 
prvo glasilo, imenovano Podlubni-
ške iskrice, ki je izšlo v šolskem letu 

1959/1960. Po obnovi šolske zgradbe 
leta 1985, ko smo postali samostoj-
na Osnovna šola Petra Kavčiča, pa 
je izšla prva številka Loške medle, 
ki od takrat naprej večinoma izhaja 
vsako leto.«

Nastalo je bogato šolsko 
glasilo, polno lepih spominov, 
ki bodo ostali zapisani 
kot dragocena dediščina 
nadaljnjim rodovom. Vse 
literarne prispevke bogatijo 
tudi prisrčne in čudovite 
ilustracije učencev.

Naslovnica letošnje Loške medle
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Mateja Rant, foto: arhiv DPM Škofja 
Loka

Svojega predstavnika so škofje-
loški osnovnošolci izbrali na ob-
činskem otroškem parlamentu, ki 

ga je Društvo prijateljev mladine (DPM) 
Škofja Loka v sodelovanju z mentor-
ji in učenci pripravilo konec marca v 
sejni dvorani občine. Letos so že tretje 
leto zapored razpravljali na temo Moja 
poklicna prihodnost. Parlamentu sta 
predsedovala in ga povezovala osmo-
šolec Ammar Kaltak in devetošolka 
Neža Končan iz OŠ Cvetka Golarja.

Treba si je postaviti cilje

V državnem zboru je včeraj potekalo zasedanje 32. nacionalnega Otroškega 
parlamenta, na katerem je mlade iz Škofje Loke zastopal Ammar Kaltak iz 
Osnovne šole Cvetka Golarja.

Otroškemu parlamentu v Škofji Loki sta predsedovala in ga povezovala devetošolka 
Neža Končan in osmošolec Ammar Kaltak.
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Zbrane osnovnošolce je najprej 

Radinja, ki je z njimi delil nekaj svo-
jih misli o poklicih in njihovi priho-

nato vsi lahko spregovorili o tem, kaj 
menijo o poklicih, prihodnosti, vlogi 

-
klicnih) ciljev, je pojasnila predse-
dnica DPM Škofja Loka Jelka Jelov-
šek Srebot in dodala, da so bili mladi 
parlamentarci enotnega mnenja, da 

-

osebnostne lastnosti posameznika, 

polno vzponov in padcev in pot do 

-

prebrala svoj spis na temo poklicne 
prihodnosti, v katerem se je dotak-

-

-
stniki, hoditi na potovanja in izlete 
oziroma šole v naravi in pridobivati 

-

Zdelo se je, da bo bolezen vztrajala, 

z vsemi nami, z najstniki in našo 
prihodnostjo, našimi sanjami in ne-

Štefelin in priznala, da se ji razmere 
-

-

mor sodimo in kjer bomo opravljali 

-
-

otroškega parlamenta iz OŠ Cvetka 
Golarja Petra Cesar pa je mladim 

Širite svoja obzorja. Pot razvoja in 

-

-
lovšek Srebot. 
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Igor Kavčič

Zoran Smiljanić tokrat v Škofji 
Loki razstavlja prvič. Jo je kdaj 
umestil v katerega svojih stri-

pov? »Ne, Škofje Loke se v stripih ni-
sem nikoli dotaknil.« 

Niti Blaža Ogorevca ne? »No, nje-
ga sem narisal za album Slovenski 
klasiki v stripu, a ni bil lociran v 
Škofji Loki. Za isto izdajo sem nare-
dil tudi Cvetje v jeseni, ki se dogaja v 
Poljanski dolini.«

Bi bila Škofja Loka z okolico lahko 
izziv za stripovski album, pomislil 
sem recimo na impresioniste, ki so 
pred sto in več leti hodili sem iskat 
motive, pa najbrž še kaj. Ena taka 
domišljijska zgodba o tem? »Takega 
stripa se ne bi branil. Sicer stripar 
ni le risar, imeti moraš tudi filmsko 
znanje, pri delu moraš biti kostumo-
graf, malo vojaka, tudi režiser in ne-
kaj pisatelja. V Škofji Loki je kar velik 
bazen zanimivih ljudi in dogodkov.« 

Ki bi se dotaknili vaše duše? »Se-
veda bi se. Trznem na take predloge, 
a se mora vmes še nekaj stvari pok-
lopiti – od časa do financ in mojega 
interesa. Ta seveda obstaja.«

Stripovsko življenje Zorana Smi-
ljanića traja že štiri desetletja, bio-
grafska zabeležka sega v leto 1981, 
ko je za Glasilo Kluba ljubiteljev glas-
be narisal strip Folk Against Rock, v 
katerem piše, kako narodno-zabav-
na glasba izpodriva rok. Hmmm, sta 
skupaj s svinčnikom videla v priho-
dnost? Morda in v kasnejših letih, 
ko je objavljal v različnih medijih, še 
nekajkrat. Smiljanić se je v najbolj-
ši maniri razbohotil v reviji Mladi-
na, kjer je svojo priložnost dobivala 
tako imenovana tretja generacija 
slovenskih striparjev, med drugim 
tudi Tomaž Lavrič, Iztok Sitar in še 
kdo. »Tretja generacija je v Sloveniji 
povzročila pravo revolucijo stripa. 
Do takrat so striparji večinoma risa-
li zabavne zgodbice, ki so bile glede 
vsebine prijazne, nekako benigne, 
brez družbeno kritične note. Ti av-

torji so stripovsko prizorišče spre-
menili, v stripe so začeli vnašati ele-
mente nasilja, seksa, bili so politično 
angažirani in so provocirali oblast,« 
pove kustos razstave Boštjan Soklič, 
zato je moral tudi Smiljanić v nekem 
obdobju delati pod psevdonimom Vi-
ttorio de la Croce.

Razstava je mini retrospektiva 
stripov zadnjih dvajsetih let s pou-
darkom na zadnjih treh stripovskih 
albumih Plečnik in pika, Ivan Can-
kar: Podobe iz življenja in Črni pla-
men, požig narodnega doma v Trstu. 
Tu je strip Zadnji let Tonija Mrlaka in 
seveda tudi Meksikajnarji, ki so izšli 
v kar v petih albumih. Avtor je do-
dal tudi nekatere starejše stripe, kot 
so Slovenski klasiki in Zadnja vojna. 
»Vsak strip sem predstavil z nekaj ori-
ginalnimi stripovskimi tablami – gre 
za nekakšen 'best of' najbolj spekta-
kularnih oziroma likovno zanimivih 
strani posameznih stripov. Tistih, na 
katere sem najbolj ponosen. Dodal pa 
sem tudi nekaj plakatov, ilustracij in 
predvsem risb in skic, s katerimi po-
kažem, kako poteka proces dela od 
osnutka do končne risbe,« pove Smi-
ljanić, ki ima ta čas v delu biografski 
strip o pesniku Karlu Destovniku - 
Kajuhu. Da je trenutno v obdobju dva-
najsturnega delavnika, saj ima nor-
mo en stripovski album na leto.

»Zoran ustvarja zelo aktualne, 
včasih tudi spotakljive stripe. On je 
po razmišljanju svobodnjak, en tak 
'freigeist', iskalec resnice, ki na temo 
nikoli ne gleda črno-belo, ampak 
poskuša priti v samo srž problema. 
Težnja po objektivnosti preveva vse 
njegove stripe,« še dodaja Soklič. Za 
začetek v naše 'objektive' vzemimo 
pomladni obisk v Galeriji Ivana Gro-
harja. In pika.

Na S(trip) s Smiljanićem

V Galeriji Ivana Groharja je na ogled razstava stripov S(trip) Zorana Smiljanića, 
stripovskega avtorja iz prve vrste slovenskih mojstrov devete umetnosti. 

Veliki avtor stripa Zoran Smiljanić ob velikem arhitektu Jožetu Plečniku  Foto: Igor Kavčič



KULTURA 23 

Igor Kavčič

Čez dobrih deset dni, natančneje 23. aprila, prav na 
dan, ko bi Ive Šubic praznoval sto let, bodo v stalni 
zbirki Loškega muzeja odprli novo občasno razsta-

vo z njegovimi deli, ki jih hranijo v depojih muzeja in so 
bila doslej javnosti redkeje predstavljena. O tem govori 
tudi naslov razstave Iz muzejskih depojev: Ive Šubic. Kot 
je povedala kustosinja Petra Čeh, ki se že dlje časa inten-
zivno ukvarja s pripravo razstav v čast slikarju, Loški mu-
zej hrani kar 93 Ivetovih del – od slik in grafik do risb in 
skic za javne spomenike. 

V muzeju so se to občasno manjšo razstavo odločili 
postaviti v stalni zbirki ob delih znamenite podobarske 
rodbine Šubic. Tako Ivetova dela nakazujejo slikarsko 
kontinuiteto rodbine, ki so jo začeli Štefan, Janez in Jurij 
že v 19. stoletju. Stalna zbirka bo zato nekoliko preureje-
na, da lahko obiskovalcem predstavijo več umetnikovih 
del, kot jih je navadno na ogled v muzeju, obenem pa je to 
napoved večje jesenske razstave Ive Šubic – ilustrator in 
kulturni delavec v Galeriji na gradu. V želji, da bi ta čim 
bolje predstavila umetnikova različna obdobja in kvalite-
tna dela, v muzeju prosijo lastnike njegovih del (ne glede 
na tehniko in format), da se jim oglasijo z informacijami 

– bodisi za njihovo evidentiranje bodisi morebitno izpo-
sojo za namen razstave.

Vrnimo se k dogodku 23. aprila. Na ta dan bo vstop v 
muzej prost, v sodelovanju s Kulturnim društvom Polja-
ne bo ob 19. uri na Loškem odru uprizorjena igra Medrug 
Polanci, skupaj z Združenjem umetnikov Škofja Loka pa 
bo sledilo praznovanje stotega rojstnega dne ob Ivetovem 
tihožitju, ki bo Pr' Pepet ob 20. uri ob posebni kulinarični 
ponudbi.

Ob stoti obletnici rojstva Iveta Šubica

V Loškem muzeju bodo v letošnjem letu z različnimi dogodki in razstavami 
zaznamovali stoto obletnico rojstva slikarja Iveta Šubica. Muzejski poziv 
lastnikom Šubičevih del.

Ive Šubic ob slikarskem platnu
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Vilma Stanovnik

Čiška Podnar, doma v Franko-
vem naselju, je škofjeloškim 
otrokom podarila dvajset sa-

dik vrste carjevič, za preostale sadi-
ke, ki jih te dni sadijo ob izobraževal-
nih ustanovah, pa je denar prispevala 
Občina Škofja Loka. »V fundaciji 
Mohanji so pripravili projekt sajenja 
dreves v Sloveniji. Bil mi je zelo všeč, 
in ker kot vzgojiteljica delam v šol-
stvu, sem predlog o sajenju dreves 
posredovala našemu županu. On in 
njegova zagnana ekipa so iz tega na-
redili res velik projekt in vesela sem, 
da so nad njim navdušeni tudi v šo-
lah in vrtcih,« je povedala Podnarje-
va in pojasnila, da je pomembno, ker 
s sajenjem dreves naredimo veliko 
dobrega za našo zemljo. »Znanstve-

niki pravijo, da se vsak dan ar zemlje 
spremeni v puščavo. Edina rešitev 
je, da se ozavestimo in poskrbimo za 
naravo, da sadimo tudi drevesa. Sicer 
bomo kmalu brez vode,« je poudarila 
Čiška Podnar.

Najprej so dve drevesi posadili 
učenci in učenke Osnovne šole Iva-
na Groharja, eno drevo pa so posadili 
tudi učenci in učenke Osnovne šole 
Jela Janežiča. Še posebno slovesen je 
bil dogodek na Podružnični šoli Bu-
kovščica, ki letos praznuje tudi 110-le-
tnico obstoja. »Današnji dogodek je 
zagotovo dobra popotnica sadikam 
starih slovenskih sort, ki bodo dobi-
le svoje novo življenjsko okolje pred 
našo 110 let staro lepotico,« je pouda-
rila vodja šole Alenka Magajne Germ, 
škofjeloški župan Tine Radinja pa je 
dodal, da je projekt Rdeča lička pro-
jekt ozaveščanja in je hkrati v veselje 
vsem, ki pri njem sodelujejo.

Med najbolj aktivnimi so seveda 
otroci, ki so ob šoli v Bukovščici po-
sadili sadike carjeviča, ob tem pa so 
se predstavili tudi z zanimivim pro-
gramom, ki je bil posvečen naravi in 
sajenju dreves. 

Program ob sajenju dreves so 
nato pripravili tudi v sadovnjaku ob 
enoti Najdihojca Vrtca Škofja Loka, 
drevo so posadili ob Osnovni šoli 
Jela Janežiča, jutri pa jih bodo posa-
dili še pri Osnovni šoli Škofja Loka-
-Mesto.

Eden od namenov projekta Car-
jevič – rdeča lička v osnovnošolskih 
vrtcih in šolah je sicer, da ob sajenju 
v posamezni šoli ali vrtcu izvedejo 
dogodek, na katerem otroci lahko 
opazujejo del sajenja in se naučijo, 
kako se pravilno sadi. Nato bodo lah-
ko opazovali rast in napredek ter se 
ne nazadnje v prihodnjih letih slad-
kali s sadeži. 

Rdeča lička v vrtcih in šolah

Občina Škofja Loka je na pobudo domačinke Čiške Podnar oblikovala projekt 
Carjevič – rdeča lička v škofjeloških vrtcih in šolah, otroci pa v okviru projekta te 
dni že sadijo jablane.

Otroci so se pri Podružnični šoli Bukovščica zagnano lotili sajenja 
sadik jablan vrste carjevič.

Sadike jablan so prejšnji teden ob vrtcu Najdihojca v Podlubniku  
s pomočjo Čiške Podnar posadili tudi najmlajši.



Sedaj tudi v Kranju!

Ponudba lesenih izdelkov in razreza po meri

48,00 € od 2,58 €od 4,00 €
vezana plošča različnih 
debelin, naravna barva 
(izdelki niso barvani)

nordijska smreka,
različne dimenzije

smreka,
različne dimenzije

impregniran bor
različne dimenzije

smreka,
različne dimenzije

SET DVEH KUHINJSKIH DESKVELIKONOČNA DEKORACIJA

OGRAJNI ELEMENTI

• Police in razrez po meri
• Kuhinjski pulti
• Iverne plošče in iverali
• Letve iz masivnega lesa
• Lepljene plošče

www.slovenijales.si 0590 77 188

• Pohištvo po meri
• Okovje in orodje
• Lepila, barve in laki
• Notranja vrata

SKOBLJANE LETVE

MEJNE PALISADE

LEPLJENE PLOŠČE

CVETLIČNA KORITAOKROGLI STEBRIČKI, OKROGLICE

smreka/jelka,
različne dimenzije

impregniran bor
različne dimenzije

impregniran bor
različne dimenzije

od 4,89 €

od 13,99 €od 2,49 € od 3,99 € od 65,99 €
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Mateja Rant, foto: Danijel Kirbus

Letni zbor so tradicionalno za-
čeli s pozdravom predsednika 
Pavleta Jereba in prihodom 

praporja OZVVS Škofja Loka. Po him-
ni je sledilo še simbolno veteransko 
dejanje, ki vključuje mizo, stol, prt, 
nagelj s čisto vodo v vazi, kamen s 
Triglava, ščepec soli z vejico pelina, 
bodalo in kozarec rdečega vina s tre-
mi požirki. Miza je simbol trdnosti 
in dokončne vpetosti Slovenije v ze-
mljevid Evrope in sveta, rdeč nagelj 
je simbol spomina na vse, ki so pre-
lili kri za slovensko domovino, vaza 
čiste vode pa simbol solza njihovih 
najdražjih. Ščepec soli in vejica pe-
lina sta simbol bolečin in grenkobe 
družin padlih, bodalo je simbol boja, 
poguma, kozarec rdečega vina pa je 
v spomin na vse, ki so se bojevali za 
Slovenijo in zanjo tudi prelili kri.

Dejavnosti OZVVS Škofja Loka 
je po besedah predsednika Pavleta 
Jereba tudi lani krojila epidemija, 
zato niso mogli izvesti nekaterih 
zastavljenih nalog. Kljub temu se jim 
je uspelo z občino dogovoriti za po-

stavitev obeležja v spomin na napad 
Teritorialne obrambe in takratne mi-
lice na vojašnico, kar so izvedli 25. 
junija, ob trideseti obletnici napada. 
V septembru so se udeležili pohoda 
na Malenski vrh, ki ga je organiziralo 
policijsko veteransko društvo Sever. 
»Cilj pohoda je bila nekdanja osnov-
na šola, kamor so leta 1991 pripeljali 
zajete pripadnike takratne jugoslo-
vanske armade.« Tudi njihovi člani 
so sodelovali pri pripravi zbornika 
ob trideseti obletnici osamosvojitve, 
pridobili pa so tudi dodatnega pra-

porščaka, saj je prej edini praporščak 
še zaposlen in se ne more udeležiti 
vseh dogodkov. Tako Jereb ocenju-
je, da so kljub epidemiji uspešno iz-
vedli večino načrtovanih nalog, še z 
večjim optimizmom pa se ozirajo v 
letošnje leto.

Ob koncu je poveljnik 35. OŠTO 
Škofja Loka vojne za Slovenijo Stane 
Bertoncelj podelil bronasti plaketi 
ZVVS sekretarju Matjažu Oblaku in 
predsedniku Pavlu Jerebu za ponov-
no oživitev in uspešno vodenje zdru-
ženja vojnih veteranov v Škofji Loki.

Po dveh letih so se spet zbrali

Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Škofja Loka 
so se v marcu ponovno srečali na letnem zboru.

Člani OZVVS Škofja Loka so se srečali na letnem zboru. 



Difa, d. o. o., je hitro razvijajoče se družinsko 
proizvodno podjetje, ustanovljeno leta 1990 kot 
naslednik obrtne dejavnosti iz leta 1967. Na trgu 
smo prisotni že več kot 50 let. Ukvarjamo se s 
tlačnim litjem izdelkov iz aluminijevih in cinkovih 
zlitin, brizganjem plastike, preoblikovanjem in 
sestavljanjem. 
Smo izvozno naravnano podjetje, več kot 90 
odstotkov naših proizvodov je izdelanih za naj
zahtevnejšo avtomobilsko industrijo na trgih EU, 
ZDA in Kitajske. 
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ZAPOSLUJEMO

TALILEC, LIVAR OPERATER 1, STRUGAR 1, SAMOSTOJNI ORODJAR (m/ž)

Zahtevana izobrazba: poklicna ali srednja tehnične smeri
Oblika zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen 
Delovni čas: delo v izmenah (tri ali štiriizmensko)

KAJ PRIČAKUJEMO: 
• Zanesljivost, odgovornost do dela
• Fleksibilnost in natančnost
• Vozniški izpit kategorije B
• Znanje slovenskega jezika
• Osnovno računalniško znanje

KAJ NUDIMO: 
• Delo v dinamičnem okolju 
• Delo v mladem kolektivu
• Dobro plačilo (nagrajevanja) 
• Možnost strokovnega izobraževanja

PREGLEDOVANJE IN PAKIRANJE (m/ž)

Zahtevana izobrazba: končana osnovna šola, zaželena je poklicna ali srednja izobrazba
Oblika zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen
Delovni čas: delo v dveh izmenah

KAJ PRIČAKUJEMO: 
• Zanesljivost, odgovornost do dela
• Fleksibilnost in natančnost
• Znanje slovenskega jezika
• Osnovno računalniško znanje

KAJ NUDIMO: 
• Delo v dinamičnem okolju 
• Delo v mladem kolektivu
• Dobro plačilo (nagrajevanja) 
• Možnost strokovnega izobraževanja

Za delovno mesto talilec imajo prednost kandidati z izkušnjami na podobnih delovnih mestih in v livarnah ter tisti, ki imajo 
opravljeno strokovno usposabljanje za Upravljavca industrijskih peči. Izpit za viličarja se opravi v podjetju.
Prijave sprejemamo samo v elektronski obliki na epošto zaposlitev@difa.si do 8. 5. 2022. Dodatne informacije dobite na  
telefonski številki 04 502 01 14 (kadrovska služba). Vabimo vas, da se pridružite kolektivu podjetja Difa, d. o. o.



vi, da je po izobrazbi oblikovalka, 
po duši pa rokodelka. Njeno delo 
obsega tako idejni in oblikovalski 
del kot tudi tehnično, ročno izdela-
vo izdelkov. »Zadnja leta jo zanimajo 
predvsem različne tehnike obliko-
vanja naravnih materialov, ob tem 
pa raziskuje stare tehnike obdelave 
in vzorčenja tekstilnih vlaken – pol-
stenje, ročno barvanje z indigom, 
primitivni ročni potisk, rastlinski 
odtisi …« Strokovno se je izoblikova-
la v tekstilni industriji, v škofjeloški 
Odeji, kjer je kot oblikovalka in vodja 
projektov delala dvajset let. »Za svoje 
avtorske kolekcije tekstilij za dom in 
celostne sejemske nastope je prejela 
več strokovnih nagrad.« Od leta 2013 
je samozaposlena in deluje v svojem 
Lila Studiu v Škofji Loki. Poleg gra-
fičnega, produktnega in tekstilne-
ga oblikovanja za posameznike in 
podjetja se loteva tudi unikatnega 
oblikovanja in rokodelstva, so še po-
udarili v Rokodelskem centru DUO. 
Razstavo si je mogoče ogledati do 7. 
maja.

28 ZANIMIVOSTI  

MESNICE ČADEŽ Kranj, Koroška c. 26 I Škofja Loka, SPAR partner Čadež v Nami I Bohinjska  
Bistrica, SPAR partner Čadež, Triglavska c. 36 I Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6. Mesnine Čadež  
lahko kupite tudi v ostalih trgovinah SPAR, Mercator in E.Leclerc.       www.mesarstvo-cadez.si                        

Tradicionalne domače mesnine Čadež so soljene z morsko soljo,  
aromo jim dajejo prave naravne začimbe (poper, česen, lovor, brin),  
prekajene so z bukovim dimom. So brez glutena, laktoze, jajc, soje in 

drugih alergenov ter brez umetnih barvil in brez umetnih arom.

Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

Razstava nakazuje neskončne 
možnosti vzorčenja narav-
nih vlaken s pomočjo nara-

ve … Lili se je tokrat poigrala z listi 
vrtnice in robide s svojega vrta,« so 
ob razstavi zapisali v Rokodelskem 
centru DUO in dodali, da seveda ni 
mogla brez čarobnega indiga, ki ga 
uporablja povsem organsko, brez ke-
mikalij, kar je zanjo poseben izziv. 
»Lili namreč pri svojem delu nikoli 
ne uporablja kemikalij in sintetičnih 
barvil. Ustvarjanje v tradicionalnih 
tehnikah jo povezuje s predniki, njen 
avtorski izraz pa stara znanja ume-
šča v sodobni čas.«

Kot so še poudarili ob razstavi, 
je ustvarjalno delo Lili Panjtar težko 
uokviriti, saj svoje znanje in ustvar-

jalno potrebo izraža in prepleta pre-
ko različnih materialov in tehnik. 
»Kljub temu pa večina njenega dela 
temelji na sodobni interpretaciji bo-
gate kulturne dediščine.« Zase pra-

Ustvarja s pomočjo narave

V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka so minuli torek odprli razstavo 
rokodelke in tekstilne oblikovalke Lili Panjtar z naslovom Narava, ujeta v vlakna. 

V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka je na ogled razstava rokodelke in tekstilne 
oblikovalke Lili Panjtar.



Vrhunski decentralni prezračevalni 
 sistemi za novogradnje in sanacijewww.lunos.si

REVOLUCIJA V PREZRAČEVANJU

PE Ljubljana 
080 73 13

PE Maribor
080 71 86 

VARČEVANJE Z

ENERGIJO

ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

PREPROSTO IN POCENI

VZDRŽEVANJE

Cenovno ugodno in izjemno enostavno za vgradnjo.

Pametna prezračevalna enota i-Vent kot novost v decentralnem prezračevanju. Iz-

jemno enostavna za vgradnjo, primerna za vgradnjo v starejše hiše ali stanovanja,

kot tudi v novogradnje. Temelji na pretoku zraka v celotnem bivalnem območju z

enstavnim upravljanjem preko aplikacije, ki je kompatibilna z sistemoma Android 
in iOS. Sistem deluje brez hrupa in škodljivih snovi, kot tudi brez vetra in neugod-

nih vremenskih vplivov. Prepišna varovala in omejitev volumna zračnega pretoka

pa bosta poskrbela, da ne bo prišlo do prepihov.

PRODAJNI HIT i-VENT!

PREZRAČUJEMO ŽE OD LETA 1959.

PPPRRRODAJNI HIT i-VENPPPRRRODAJNI HIT i VE

VEČ KOT 100.000 SLOVENCEV 

PRISEGA NA NAŠO SVEŽINO!

Številke dokazujejo, da so naši prezračeval-

ni sistemi res kakovostni.
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Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Tina Dokl

Turnir najboljše četverice Mednarodne floorball 
lige je potekal v Gorenji vasi in Škofji Loki. V polfi-
nalu je Polanska banda po podaljšku z rezultatom 

3 : 2 premagala madžarski Komarom, Insport pa je bil z 
rezultatom 9 : 1 boljši od ekipe madžarskega Phoenixa. 
Tako sta se v velikem finalu v dvorani Poden pomerili 
ekipi domačega Insporta in Polanske bande. Po zanimi-
vem obračunu so na koncu slavili igralci Insporta, ki so 
zmagali s 6 : 4.

Škofjeloški podžupan Robert Strah in direktor Zavo-
da za šport Škofja Loka Igor Draksler sta podelila srebrna 
odličja članom Polanske bande in zlata odličja članom 
Insporta Škofja Loka, predsednik Floorball zveze Slove-
nije Borut Mavsar pa je zmagovalni pokal podelil Loča-
nom, ki so tako obranili naslov najboljših v Mednarodni 
floorball ligi.

Naslova najboljših so se nato konec marca Ločani ve-
selili še po obračunu za naslov državnih prvakov. Ekipa 
Insport A je namreč v velikem finalu premagala Polan-
sko bando z rezultatom 11 : 3, v boju za tretje mesto pa je 
ekipa Insporta B 7 : 4 premagala Olimpijo.

Ločanom dvojna 
krona

Igralci Insporta Škofja Loka so marca 
najprej osvojili naslov najboljših v 
Mednarodni floorball ligi, nato pa so 
dvignili še pokala za naslov državnih 
prvakov.

Najboljši strelec Nejc Peklaj iz ekipe Insporta je prav ob zmagi  
v Mednarodni floorball ligi praznoval 18. rojstni dan, zato je vesel 
razrezal torto.

hoja, uvod v tek ter vaje 
za moč med hojo in 
tekom,
za začetnice vseh starosti,
za ženske vseh oblik,
za mamice po porodu,...
   PRIDRUŽI SE

info@naturel-box.com
040 355 876

LE Z GIBANJEM DO ZDRAVEGA 
IN VESELEGA ŽIVLJENJA

Vsaka nekoliko bolj intenzivna vadba, ki malce 
pospeši srčni utrip, je čudežno zdravilo, ki je vedno 
pri roki, a ga znova in znova zanemarjamo. Naše 
zdravje, počutje in življenje nasploh posledično trpijo. 
S povečano fizično aktivnostjo lahko živite veliko 
bolj zdravo in srečnejše življenje.

Čeprav morda menite, da ne znate teči, ne zmorete 
teči v klanec, se teka bojite, niste sposobne preteči 
več kot sto metrov, ne zaupate vase, v svoje telo in 
svoje sposobnosti …, verjemite, da to zmorete. Treba 
je le začeti.

Nihče ni rekel, da morate znati teči. Kako je treba teči 
in na kakšen način začeti teči, da bo še vedno zdravo 
in udobno, vam povedo tisti, ki že leta in leta tečejo 
brez poškodb.

Vsak kilogram preveč je nič več kot zelo dober razlog 
za obisk določene vadbe. Zakaj bi se s športom 
ukvarjali le tisti, ki imajo to že v krvi? Res je: manj je 
kilogramov, lažje jih je nositi. A če svojemu telesu ne 
boste privoščile nečesa za sproščanje kalorij, najbrž 
zaman pričakujete, da se boste počutile bolje in 
boste v boljši formi z manj kilogrami.

In najpogostejši izgovor? Nimam časa. Veste, kateri 
čas je tisti, ki bi si ga morale vzeti zase in svoje telo? 
Tisti, ki si ga ne upate vzeti bodisi zaradi dela, otrok, 
družine, sramovanja ... Vedno se najde čas, tvoja 
odločitev pa je, da si ga vzameš in začneš vaditi z 
nami. Počasi. Od hoje do teka. V enkratni družbi je 
to še toliko lažje.

S TEJO
PON IN ČET OB 17.30 IN 19. URI

TOR IN ČET OB 8.15 URI 
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Vilma Stanovnik, foto: Tina Dokl

Čeprav v loškem košarkarskem 
klubu (še) nimajo članske 
ženske ekipe, pa v tej sezoni 

zelo uspešno tekmujejo njihove mla-
de košarkarice. Vse nastopajo pod 
imenom Domel, najuspešnejša pa 
je ekipa do 13 let, ki je pred kratkim 

osvojila naslov pokalnih prvakinj. 
Varovankam Klavdije Oblak dobro 
kaže tudi v državnem prvenstvu, kjer 
so do prejšnjega tedna odigrale de-
vetnajst tekem in na vseh zmagala. 

V marcu so svoje prve tekme na 
košarkarski poti odigrala najmlajša 
dekleta v kategoriji do 11 let, uspehov 
v državnem prvenstvu pa se veselijo 
tudi dekleta v kategoriji do 15 let, ki 

so se že uvrstila med šest najboljših 
v državi. Ekipa do 17 let je uvrščena 
med dvanajst najboljših v državi, eki-
pa do 19 let, ki je najmlajša ekipa v dr-
žavnem prvenstvu v svoji kategoriji, 
pa je sezono končala na 10. mestu. 

Kot poudarjajo v klubu, so poleg 
uspehov veseli zlasti dejstva, da ko-
šarka zanima vedno več mladih de-
klet v Škofji Loki in okolici.

Odlične 
mlade 
košarkarice

Košarkarice do trinajst 
let iz ekipe Domela so 
pokalne prvakinje. Pokalne prvakinje in trenerko Klavdijo Oblak je s torto razveselil predsednik Košarkarskega 

kluba Škofja Loka Anže Kalan.

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 
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!

SIR JOŠT  
LJUBLJANSKE  

MLEKARNE, 
1 kg 

8,80 EUR

REZANCI  
ŠIROKI VALJANI 

ŽITO, 1 kg
2,41 EUR 

MLEKO  
POMURSKO 
3,5 %, 1 l

0,87 EUR 

-20 % 
popust

-20 % 
popust

KETCHUP FELIX 
BLAGI,1000 g 

3,33 EUR

NAPITEK  
VITAMIN WELL 

LIMONADA/KIVI 
500 ml 

1,30 EUR

NAPITEK  
VITAMIN WELL 
BEZEG/BRESKEV 
500 ml 
1,30 EUR

NAPITEK  
VITAMIN WELL 
LIMONA/LIMETA 

500 ml 
1,30 EUR

NAPITEK  
VITAMIN WELL 
LIMONA/KAKTUS 

500 ml 
1,30 EUR

KAVA ZLATA 
DŽEZVA 100 g 

0,85 EUR

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.  
Ponudba velja do razprodaje zalog! Popust se obračuna na blagajni. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo.

-20 % 
popust

-20 % 
popust



Strelsko društvo Škofja Loka se je konec marca udeleži-
lo Regijskega prvenstva SZ regije v streljanju z zračno 
puško in zračno pištolo. Nanj so odpeljali tudi podm-
ladek in vseh sedem si je v različnih disciplinah/kate-
gorijah pristreljalo medaljo. Domov so se vrnili z dve-
ma zlatima medaljama (Erna Mahmutović – pištola in 
Samo Gregorc – puška), tremi srebrnimi (Manca Ažbe 
– puška, Amalia Draksler – pištola, Luka Gaber – puška) 
in dvema bronastima (Matic Ažbe – puška in Žiga Ko-
privnikar – puška). M. B. / Foto: arhiv društva

Uspešni mladi strelci

Sedem mladih strelcev je skupaj osvojilo sedem medalj. 

Maja Bertoncelj

Člani Športnega društva Koloka so kolesarske 
priprave imeli med 17. in 20. marcem. Nastanjeni 
so bili v hotelu v Biogradu na Moru na Hrvaškem, 

ki je bil izhodiščna točka tras, speljanih po okoliških ce-
stah in krajih, en dan so odšli tudi na otoka Ugljan in 
Pašman.

»Za nami so nove odlične priprave, ki so bile v zname-
nju nove destinacije, novih tras, veliko dobre volje in dru-
ženja. Organizirali smo jih s pomočjo našega člana Pa-
vleta Pečelina. Zaradi znanih razlogov priprav zadnji dve 
leti ni bilo, tako da smo letošnje že težko čakali in prosta 
mesta so bila zelo hitro polna. Udeležilo se jih je štirideset 
kolesarjev. S pripravami smo še uradno začeli novo sezo-
no, ki jo bomo nadaljevali z rundami, internimi dirkami in 

udeležbo na tekmovanjih,« je povedala Hermina Jelovčan, 
predsednica ŠD Koloka, ki združuje ljubitelje kolesarstva 
in športa nasploh različnih generacij. Tudi na pripravah 
so bili mlajši, starejši, ženske, moški, različno pripravljeni 
... Prvo ime po uspehih v zadnjih sezonah med člani ŠD 
Koloka je Andrej Draksler. »Na pripravah je vedno dobro 
vzdušje, so tudi dober trening. Prekolesaril sem 540 kilo-
metrov, bil vsak dan na kolesu štiri do pet ur. Trase so bile 
slikovite, najbolj všeč mi je bila do Nacionalnega parka 
Krka. Za letošnjo sezono si ciljev še nisem zadal,« je dejal 
kolesar iz Zgornjih Bitenj. Škofjeločanka Mojca Rešek je 
bila med starejšimi. »Z možem se priprav udeleživa vsako 
leto. Le prvič naju ni bilo. Družba je dobra, prav tako orga-
nizacija, spoznavaš nove kraje, nove ceste ... Vsak najde 
sebi primerno skupino, s katero potem nabira kilometre. 
Letos sem jih prekolesarila 330,« je povedala.

Vsi so si bili na koncu enotni: že komaj čakajo pripra-
ve v letu 2023.

Kolokovci na pripravah na novi lokaciji

Po dveh letih so se člani ŠD Koloka znova zbrali na pripravah, ki so naznanile 
začetek nove sezone. Prvič so bili v Biogradu na Moru.



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. 
Akcijske cene veljajo za določene in označene materiale do 5. 5. 2022 oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. 
Popusti se ne seštevajo. Les 3 plus

..vaša nova tla..

 

HRAST PETRONA
1383x193x8 mm, R32

Akcijska cena: 11,90 €/m2
Redna cena: 14,90 €/m2

Uredimo celotno prenovo vašega doma

LAMINATI KAINDL

37195AV

K4421RI

 

HRAST EVOKE TREND
1383x193x8 mm, R32

Akcijska cena: 13,90 €/m2
Redna cena: 16,62 €/m2

 
HRAST EVOKE CLASSIC 

1383x193x8 mm, R32
Akcijska cena: 13,90 €/m2

Redna cena: 16,62 €/m2
K4420RI
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Mateja Rant 
Foto: arhiv Klemna Možine

Prav vprašanje uporabnosti 
invazivk so namreč ljudje v 
okviru predavanj in akcij, ki so 

jih izvajali v sklopu projekta Aktivno 
proti invazivkam, največkrat posta-
vili v ospredje, so pojasnili pri Ljud-
ski univerzi Škofja Loka. Dr. Klemen 
Možina je tako v okviru svojega pre-
davanja predstavil, kakšne so mož-
nosti uporabe, kaj lahko izdelamo 
sami, pa tudi poslovne priložnosti na 
tem področju. 

Klemen Možina je sodeloval tudi 
v evropskem projektu Mestne obči-
ne Ljubljana Applause, v okviru ka-
terega so prav tako iskali možnosti 
za predelavo invazivnih tujerodnih 
rastlin v koristne izdelke. »Sam sem 
bil vodja na področju grafike in naša 

naloga je bila oblikovati produkte iz 
invazivnih tujerodnih rastlin, pri 
katerih bi upoštevali tudi ekološki 
vidik.« Nastale so papirnate dekora-
tivne škatlice – invazivne tujerodne 
rastline so bogat vir celuloznih vla-

ken, iz katerih je možno proizvesti 
papirno kašo za strojno ali ročno 
izdelavo papirja –, ki so bile tudi 
potiskane s pigmenti, proizvedeni-
mi iz invazivnih tujerodnih rastlin. 
Na predavanju za škofjeloško ob-

Invazivke niso zgolj trdovratna nadloga
Klemen Možina z Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je v 
okviru projekta Ljudske univerze Škofja Loka Aktivno proti invazivkam pripravil 
predavanje o možnostih kreativne uporabe invazivnih tujerodnih rastlin.

Klemen Možina je predstavil možnosti kreativne uporabe invazivnih tujerodnih rastlin.
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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
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činstvo se je osredotočil na sedem področij koristne 
uporabe invazivk: papirni izdelki, stranski produkti kot 
vhodne surovine za industrijo, lesni izdelki, predelava 
lesnih ostankov, invazivne tujerodne rastline kot vir 
hrane, barvila in hibridni premazi ter izvlečki za zati-
ranje rastlinam škodljivih organizmov. Odstranjeva-
nje invazivnih tujerodnih rastlin namreč po besedah 
Klemna Možine ta čas poteka še sorazmerno neorgani-
zirano, v večini primerov pa jih kompostirajo ali seži-
gajo. »Možno je tudi drugače,« poudarja in dodaja, da je 
v vsaki stvari lahko tudi kaj dobrega, če to le želimo vi-
deti. »Škofjeloško območje je znano po rokodelstvu, zato 
recimo vidim velik potencial izrabe biomase za tovrstne 
namene.«

Zato po njegovem ni potrebe, da se s tujerodnimi 
rastlinskimi vrstami soočamo kot neke vrste nebodi-
gatreba, saj lahko izkoristimo izjemen potencial, ki ga 
ponujajo, pomembno je le, da jih ohranjamo v nadzo-
rovanem obsegu. »Navadno jih zasadimo kot okrasno 
cvetje, kar pomeni, da jih v nekem okolju ne dojema-
mo kot sovražnika.« Problem nastane, ko se začnejo 
te rastline nenadzorovano širiti in zatirati primarne 
rastlinske vrste. »Težave po domačih vrtovih so okra-
sne grmovnice, ki se s podzemnim koreninjem močno 
razrastejo. Zato je treba ljudi predvsem izobraziti, da so 
tovrstne rastlinske vrste dobrodošle, če jih ohranjamo v 

nadzorovanem obsegu.« Vse invazivke so po njegovih 
besedah lahko koristne, čeprav ne nujno v prehrambne 
namene. Največji potencial ponuja biomasa, ki jo vkom-
poniramo v papir ali uporabimo v sežigalnicah, prav 

tako pa je uporabna lesna masa iz nekaterih drevesnih 
vrst, iz katere je mogoče izdelati različne produkte, saj 
je njihov les izjemno stabilen in trden. Na ravni občine 
vidi možnosti izrabe teh rastlinskih vrst pri promocij-
skih aktivnostih za Škofjeloški pasijon, če bi vabila, gle-
dališke liste in podobno tiskali na papirju iz invazivnih 
tujerodnih rastlin. »To bi imelo tudi veliko sporočilno 
vrednost pri ozaveščanju prebivalcev o tej problemati-
ki,« je prepričan Možina.

Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin 
po besedah Klemna Možine ta čas poteka 
še sorazmerno neorganizirano, v večini 
primerov pa jih kompostirajo ali sežigajo. 
»Možno je tudi drugače,« poudarja in dodaja, 
da je v vsaki stvari lahko tudi kaj dobrega, 
če to le želimo videti.
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Suzana P. Kovačič

Domišljija ne pozna meja, kar 
se zrcali tudi v aranžmajih 
dijakov zaključnega letnika 

programa cvetličarstvo BC Naklo, ki 
so svoje cvetlične kreacije postavili 
na ogled na tradicionalni razstavi v 
galerijskih prostorih Graščine Duplje. 
Poimenovali so jo S pravljico v po-
mlad. »Dijaki so ustvarjali preko pra-
vljic Ele Peroci v programu zaključ-
nega izpita cvetličar, dijaki drugega 
letnika pa so se s svojimi izdelki že 
malo pripravljali nanj. Razmišljali so 
tudi o tem, kakšen je svet, v katerem 
živimo, pripravili pogled na svet na 
svojstven likovni način in pri mater-
nem jeziku pisali pravljice,« je povze-
la ravnateljica Srednje šole BC Naklo 
Andreja Ahčin. Razstava je na ogled 

Pomladne želje na razstavi 

Tradicionalna razstava dijakov programa cvetličarstvo v Srednji šoli 
Biotehniškega centra (BC) Naklo je znova nekoliko drugačna. Povezali so jo s 
stoletnico rojstva pistateljice Ele Peroci, pomladjo in veliko nočjo.

Aranžma Mojce Praprotnik, ki je zanj dobila navdih v pravljici Amalija in Amalija  
/ Foto: Primož Pičulin
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Šuceva 23, Kranj
dolnov@dolnov.si

04 201 30 14 
041 318 439

w w w.dolnov.siVE LI KO Z N I Ž AN J E E K S PO NATOV

  

 SALON KOPALNIC

 PLOŠČICE

 SANITARNA KERAMIKA

 SANITARNE ARMATURE

 NOTRANJA VRATA

 TUŠ KABINE IN KADI

 KOPALNIŠKO POHIŠTVO

 PRENOVA

na spletnem mestu BC Naklo in Ob-
čine Naklo ter tudi v živo vključno 
do velikonočnega ponedeljka po 
predhodnem dogovoru z lastnikom 
Graščine Duplje Matjažem Mauser-
jem.

Dijakinja Mojca Praprotnik je 
prebrala pravljico Ele Peroci z naslo-
vom Amalija in Amalija, kjer je dobila 
navdih za svoj aranžma. »Prva stvar, 
ki sem si jo zamislila, je, da naredim 
dve hiški in vrt, ograjo in družinsko 
drevo. Ker smo v velikonočnem času, 
sem umestila velikonočna jajčka in 
tudi kakšen zajček je skrit v njem. V 
aranžma sem dala mah, trobentice, 
rumene krizanteme, ograja je iz vejic 
borovnic, iz divje gline pa sem nare-
dila hiške, jajca in klobuke, ki krasijo 
tudi družinsko drevo,« je pojasnila 
Praprotnikova. Amalija in Amali-
ja, obe s klobučkoma na glavi, sta 
si v Elini pravljici tako podobni, da 
je vsakdo obema rekel kar Amalija. 
Cvetlični aranžmaji se poleg te nave-

zujejo tudi na pravljice Čebelice, Nina 
v čudežni deželi, Muca Copatarica, 
Mož z dežnikom, Moj dežnik je lah-
ko balon, Ograja v rožah, Pomladne 

želje, Hiša iz kock, Stara hiša št. 3, 
Vozimo, vozimo vlak, Bomo šli s san-
mi po snegu in spustili se po bregu. 
Mentorji dijakom so bili Metka Celar, 

Hiša iz kock dijakinje Žive Vrhovnik / Foto: Primož Pičulin



Rustikalne  
kuhinje Alples,  

kjer se kuha z  
ljubeznijo.

prevc.si

30%  popust*

Kuhinja Trenta

Kuhinja Trenta

*Akcija velja za leseni del kuhinje ob plačilu z gotovino do 30. 4..

Sonja Jerič Štefe, Marija Jerše, Polo-
na Teran, Špela Camlek in Boris Urh.  
Dijakinja Laura Krek se je odločila 
za aranžma na pravljico Pomladne 
želje. »V naravi sem nabrala brezove 
veje, spomladansko resje in bršljan 
ter jim dodala nageljčke, limonium 
in liziantus. Za srčkasto gobo sem se 
odločila, ker sem bila prepričana, da 
bo to dobro izpadlo, ker izdelek lahko 
še podaljšamo v dolžino. Ela Peroci v 
pravljici omenja gozd in spomladan-
ske rože, zato sem dodala malo več 
gozdnega rastja, na veliko noč pa v 
aranžmaju spominjajo svetle barve 
v nageljčkih in limoniumu.« Dijaki-
nja Živa Vrhovnik pa je svoj aranž-
ma izdelala po pravljici Hiša iz kock. 
V naravi je za osnovo nabrala mah, 
borovnice, bukove veje in mačice. 
»Veliko je bilo predpriprave, treba je 
vedeti, katere rastline se da posušiti, 
da se ohranijo, ter izbrati tudi pravo 
cvetje, ki je čim bolj obstojno. Moj 
aranžma je namizna dekoracija, na 

sredini visoka 25 centimetrov, da ne 
ovira pogleda, ob straneh pa se pne 
višje in je videti pestrejša. V pravljici 

je omenjeno zlato jajce in tudi sama 
sem za povezavo v aranžmaju upora-
bila zlata jajca.«
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Cvetlične kreacije na temo pravljic Ele Peroci  / Foto: Primož Pičulin
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DACIA JOGGER 
BIGGER, COOLER, JOGGER* 

*VEČJI, BOLJŠI, JOGGER

NAJDOSTOPNEJŠI 
7-SEDEŽNIK NA TRGU

Poraba pri mešanem ciklu: 5,6 - 7,8 l/100km. Emisije CO2: 119-138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0122−0,0292 g/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. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana
 

     DACIA.SI

Dacia priporoča  

IME TRGOVCA, 
Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com. Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

V Lions klubu (LK) Škofja Loka se po dveh letih premora 

pospešeno pripravljajo na tradicionalni dobrodelni koncert, ki bo 

28. maja ob 19. uri v Športni dvorani Trata. Nastopila bosta Maja 

Keuc - Amaya in Slavko Ivančič ob spremljavi Big banda Orkestra 

Slovenske vojske. Nedavno pa so loški lionisti na redno srečanje 

povabili guvernerja Zveze Lions klubov Slovenije Nina Maletiča, 

ki je ravno gostil makedonsko guvernerko Vesno Pacanosko 

in hrvaškega guvernerja Joza Berečića, zato ju je pripeljal s 

seboj (na fotografiji je še predsednica LK Škofja Loka Mirjam 

Jezeršek). Lions klub Škofja Loka je obenem prejel tudi plaketo 

ob 20-letnici delovanja, ki je lani zaradi epidemioloških razmer 

niso podelili. A. B. / Foto: arhiv LK Škofja Loka

Na zaključku svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici 
smo v objektiv ujeli Rožleta Žagarja (levo), nekdanjega skakalca, ki 
prihaja iz Gorenje vasi - Reteč. Deluje v japonski reprezentanci. Ob 
njem Naoki Nakamura. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič

Ema Jamnik Koplan, sicer tudi 
članica Škofjeloških deklet, je 

z igranjem violine navdušila 
zbrane v Sokolskem domu, 

kjer je potekala zanimiva 
prireditev ob letošnji okrogli 

obletnici rojstva arhitekta 
Jožeta Plečnika. Glasbenica, 

ki je profesorica in mama dveh 
deklic, igra tako violino kot 

violo, prav tako pa zelo rada 
poje.  

V. S. / Foto: Vilma Stanovnik
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01/23-55-665 

NAŠ LASTEN PROIZVOD 
SLOVENSKA KAKOVOST 

MOŽNOST DOSTAVE 
NAKUP NA OBROKE 
DOBAVA TAKOJ 
 

www.cresnik.si 

Spodnja Senica 20 

 

Peter Hawlina je ustanovitelj in dolgoletni predsednik 
Slovenskega rodoslovnega društva, vrsto let pa je tudi član 
in sodelavec loškega Muzejskega društva in starološkega 
društva Lonka. Prejšnji mesec je poskrbel za zanimiv 
Strahlov večer in povedal marsikaj o raziskovanju naših 
korenin. Peter Hawlina je bil v letih od 1990 do 1994 
tudi župan Škofje Loke, ko se je upokojil, pa se je zapisal 
rodoslovju in na tem področju postal mednarodno priznan 
strokovnjak. V. S. / Foto: Vilma Stanovnik

Marca so po uspešni prvi Loški izmenjevalnici prostovoljke, ki so se zbrale 
ob pobudnici Jasni Pisanec Ropret, pripravile še pomladansko-poletno 
izmenjevalnico. Tokrat so poleg otroških stvari lahko obiskovalci menjali tudi 
oblačila, obutev in modne dodatke za odrasle. Obisk na izmenjevalnici je bil v 
drugi izvedbi še množičnejši kot v prvi, organizatorke pa so obljubile, da bodo 
novo izmenjevalnico pripravile spet jeseni. V. S. / Foto: Vilma Stanovnik

Škofjeloški košarkarji pod 
taktirko Igorja Dolenca v tej 

sezoni igrajo odlično. Po rednem 
delu je bila namreč članska ekipa 

LTH Castings na prvem mestu 
med slovenskimi drugoligaši, 

trenutno pa lovijo vrnitev med 
slovensko košarkarsko elito. 
Izkušeni trener Dolenc, ki je 

nekdaj tudi sam igral košarko,  
jim je očitno dal krila, na vsaki 

tekmi pa so veseli tudi navijačev.  
V. S. / Foto: Tina Dokl
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16. 4.  Cerkev Brezmadežne (Nunska cerkev) v Škofji Loki, 
9.00–12.00
Dnevi Škofjeloškega pasijona | Pasijonske jaslice, 
možen ogled tudi po dogovoru
Informacije: Lado Domjanič, 041 916 791

16., 23. in 30. 4.  Cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu, 
11.00
Strokovno vodenje v cerkvi v Crngrobu, v sklopu 
projekta Crngrob naokrog
Informacije: Nina Misson, 040 555 297,  
nina.misson@loski-muzej.si

17. 4.   Crngrob, galerija C'ngrobsk turn, 15.00–17.00, 
Dnevi Škofjeloškega pasijona | Škofjeloški pasijon v 
risbi Janeza Plestenjaka, možen ogled tudi po dogovoru 
med postnim in prazničnim časom
Informacije: Urška Florjančič, 031 261 813, Mihael Habicht,  
041 670 569, mihael.habicht@bioplus.si

5. 4.–7. 5.   Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 
34, Po urniku DUO centra, 
Narava, ujeta v vlakna | Razstava rokodelke in tekstilne 
oblikovalke Lili Panjtar, odprtje razstave 5. aprila ob 18.00
Informacije: 04 511 2460, 040 769 521,  
rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

12., 19., in 26. 4. ter 3. 5.   Center kulturne dejavnosti Škofja 
Loka v Martinovi hiši, Mestni trg 26, 17.00–20.00
Tečaj šivanja in izdelave historičnih oblačil, delavnica 
pod mentorstvom strokovnjakinje Andreje Stržinar
Informacije: 040 769 521, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

14. in 21. 4.   Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 
34, 17.00–19.30
Tečaj rezbarjenja, delavnica s Petro Plestenjak 
Podlogar
Informacije: 04 511 2460, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

14., 21. in 28. 4.   3-krat mesečno Pilarna, Cankarjev trg, 
1-krat mesečno Pri Rdeči Ostrigi, 19.00
Loška šah liga, celoletni turnir v šahu
Informacije: bar.pilarna@gmail.com

17. 4.  Kino Sora, 18.00
Ježek Sonic 2, sinhronizirana animirana pustolovščina
Informacije: Tea Oblak, 040 551 213, info@kinosora.si 

12. 4.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, Kapucinski trg 4, 17.30
Dan v džungli, otroška filmska predstava in delavnica
Informacije: Danijela Dolinar, 04 511 2506

12. 4.   Krajevna knjižnica Trata, Frankovo naselje 74a, 
Škofja Loka, 19.00
Razgledni stolpi Slovenije, predstavitev knjige in 
potopisni večer
Informacije: 04 515 1390, trata@knjiznica-skofjaloka.si

12. 4.   Youtube kanal knjižnice, 19.00 
Obrazi slovenskih pokrajin, Romana in Lojze Krajnčan, 
Pogovorni večer
Informacije: www.knjiznica-skofjaloka.si

13. 4.  Stara vojašnica na Partizanski cesti 1, Škofja Loka, 
8.00–15.00
Mesečni sejem, vsako drugo sredo v mesecu
Informacije: 04 511 2305, ks@skofja-loka.si

13. 4.,   OŠ Ivana Groharja, Škofja Loka, 17.00
Območno srečanje otroških in odraslih folklornih 
skupin 2022, plesno-folklorna prireditev
Informacije: Aldo Komar, oi.skofja.loka@jskd.si

13. 4.  Jurjeva dvorana v Stari Loki, 19.30
Slovensko-argentinski večer | Zdaj gre za Slovenijo – 
30 let samostojnosti, predstavitev zbornika
Informacije: Helena Janežič, 031 878 764, hjanezic@gmail.com

13. 4.  Jurjeva dvorana v Stari Loki, 19.30
Slovensko-argentinski večer | Slovenija, zapojmo ti!, 
film
Informacije: Helena Janežič, 031 878 764, hjanezic@gmail.com

14. 4.   Kapela Puštalskega gradu, 18.30
12. Glasbeni vrtiljak, koncert
Informacije: Luka Železnik, 041 579 260,  
pomocnik@gsskofjaloka.si

15. 4.  Staro mestno jedro Škofje Loke, začetek v cerkvi sv. 
Jakoba, 15.00
Dnevi Škofjeloškega pasijona | Križev pot po mestu 
Škofja Loka
Informacije: zupnija.skofja.loka@rkc.si

15. 4.    Kino Sora, 19.00
Magične živali: Dumbledorjeve skrivnosti, družinska 
pustolovščina
Informacije: Tea Oblak , 040 551 213, info@kinosora.si 

15. 4.    MKC Pri Rdeči Ostrigi, 21.00
KŠŠ žur | Chronicle: DEN7EL (Just a Dance), Glezzi, Kuš 
& Eks, koncertni dogodek elektronske glasbe
Informacije: Tina Slapnik, 051 479 902, tina@zavodo.org

16. 4.   MKC Pri Rdeči Ostrigi, 20.00
DOKUMENTAR’C: Karantena, ogledu dokumentarnega 
filma o ljubiteljih zime sledi pogovor z ustvarjalci
Informacije: Tina Slapnik, 051 479 902, tina@zavodo.org

20. 4.   Društvo Projekt Človek, Terapevtska skupnost, 
Sopotnica 1, Škofja Loka, 8.30–12.45
Kako se obvarovati pred zasvojenostjo, preventivne 
delavnice za učence OŠ Škofja Loka-Mesto
Informacije: Janja Berčič, 041 289 626, 040 865 903, janja.
bercic@projektclovek.si, ts.starsi@projektclovek.si
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20. 4.   Spletna platforma Zoom, 17.00 – 19.15
Grajenje osebne blagovne znamke na spletu, 
brezplačna on-line delavnica, prijave do 14. aprila
Informacije: Jana Šifrar, 04 506 0220, jana.sifrar@ra-sora.si  

21. 4.    Društvo Projekt Človek, Terapevtska skupnost, 
Sopotnica 1, Škofja Loka, 8.30–10.00
Kako se obvarovati pred zasvojenostjo, 
preventivne delavnice za učence  
OŠ Škofja Loka-Mesto
Informacije: Janja Berčič, 041 289 626, 040 865 903,  
janja.bercic@projektclovek.si, ts.starsi@projektclovek.si

21. 4.    Loški oder, Škofja Loka, 10.00
Območno srečanje otroških gledaliških skupin 
2022, otroške gledališke predstave
Informacije: Aldo Komar, oi.skofja.loka@jskd.si

21. 4.   Vrtec Škofja Loka, enota Kamnitnik, 17.00
Pod mavričnim dežnikom | Na planincah luštno 
biti, glasbena predstava za otroke
Informacije: Nika Arnolj, 04 512 2462,  
nika.arnolj@vrtec-skofjaloka.si

21. 4.   Spletna platforma Zoom, 19.00
Bralni klub Divja Loka | Raja Shehadeh: 
Palestinski sprehodi, prebiranje aktualne, 
kvalitetne in družbeno kritične literature
Informacije: Anja Eržen, drustvograble@gmail.com

21. 4.   Galerija Franceta Miheliča, Spodnji trg 1, Škofja 
Loka, 19.00
Blaznikov večer | Sopotnika sodnika Leon Štukelj 
in dr. Alojz Rant, predavanje
Informacije: Helena Janežič, 031 878 764,  
hjanezic@gmail.com

21. 4.    Športna dvorana Trata, 19.00
Cvetko ima talent, finale zabavne prireditve 
šolarjev s talentom
Informacije: Andrej Novljan, 041 514 831,  
andrej.novljan@oscg.si

21. 4.   Loški oder Škofja Loka, 19.30
Medrug Polanci, gledališka predstava v  
dobrodelni namen
Informacije: Andrej Šubic, andrejsubic@siol.net

22. 4.   Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 
34, 17.00–20.00
Tečaj izdelave steklenega izdelka v tiffany 
vitražni tehniki, delavnica s Katjo Zrimšek
Informacije: 040 769 521,  
rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

22. 4.   Loški oder Škofja Loka, 19.30
Medrug Polanci, gledališka predstava z razstavo
Informacije: Andrej Šubic, andrejsubic@siol.net

22. 4.   MKC Pri Rdeči Ostrigi, 20.00
P:OD:ROM | X. U. L, Koncert in jam session
Tina Slapnik, 051 479 902,  
tina@zavodo.org

22. 4.   Kino Sora 20.00
Notre-Dame v plamenih, drama
Informacije: Tea Oblak , 040 551 213,  
info@kinosora.si 

23. 4.   Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 
34, 9.00–17.00
Tečaj izdelave steklenega izdelka v tiffany 
vitražni tehniki, delavnica s Katjo Zrimšek
Informacije: 040 769 521,  
rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

23. 4.   Kapucinski samostan Škofja Loka, 17.00–19.30
Dnevi Škofjeloškega pasijona | Romualdov dan 
v Kapucinskem samostanu, dan odprtih vrat 
samostana in voden ogled Kapucinske knjižnice, 
molitev, predavanje
Informacije: 04 506 3000,  
kapucini.loka@rkc.si

23. 4.    Loški oder Škofja Loka, 19.00
Medrug Polanci, Gledališka predstava ob 100. 
obletnici rojstva Iveta Šubica
Informacije: Andrej Šubic, andrejsubic@siol.net

23. 4.   MKC Pri Rdeči Ostrigi, 19.30
Ostrigina metalurgija | Eruption, Chains, Terminal 
Disease, koncert
Informacije: Tina Slapnik, 051 479 902,  
tina@zavodo.org

24. 4.   Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 
34, 9.00–13.00
Tečaj izdelave steklenega izdelka v tiffany 
vitražni tehniki, delavnica s Katjo Zrimšek
Informacije: 040 769 521,  
rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

27. 4.   Sokolski dom Škofja Loka, 17.00
Slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju, 
Govornik bo Daniel Siter, mladi raziskovalec in 
doktorand na Alma Mater Europaea
Informacije: Meta Demšar, 031 731 913,  
zb.skofjaloka@siol.net

27. 4.   Letni vrt Pri Rdeči Ostrigi, 20.00
Supersuckers (US), Samuel Blues (SI), koncert
Informacije: Tine Hafner, jadran@kudjadran.si

29. 4.   MKC Pri Rdeči Ostrigi, 21.00
Mladarolada | Kletka, žur
Informacije: Tina Slapnik, 051 479 902,  
tina@zavodo.org
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 Rešitve

Razgibajmo možgane
Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne  
bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed  
odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.        
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Muhe po spolu
 Janezek prihiti v kuhinjo: »Ata, ata, videl 

sem dve ženski in dve moški muhi!«
»Kako pa veš, kateri dve sta bili ženski in 
kateri moški?« se iskreno začudi oče.
»Dve sta lezli po steklenici, dve pa po 
ogledalu,« se odreže Janezek.

Kaj je bermudski trikotnik?
 Žena–hčerka–tašča. Tam izgine ves 

denar!

Klofuta
 Po nedeljski maši žena doma klofne 

moža. 
»Zakaj pa to?« je ta presenečen.
»Zato, ker si med molitvijo 'reši nas vsega 
hudega' pogledal mene!«

Planiški skakalni praznik je v petih dneh pod Letalnico bratov Gorišek privabil skoraj šestdeset tisoč gledalcev. Četrtek je bil dan za otroke. 
Med njimi so bili tudi tretješolci OŠ Ivana Groharja Škofja Loka, ki so takole navijali s tribune Kavka. S seboj so imeli tudi transparente, ki so jih 
izdelali v šoli. Organizatorjem je zagodlo toplo vreme in so imeli težave z zaletno smučino, zato so si mladi ogledali le trening, kvalifikacije pa 
so bile prestavljene na popoldan, ko so se polni lepih vtisov že vrnili domov. M. B. Foto: Gorazd Kavčič
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VODNAR 
21. januar–19. februar

Saj veste, kako radi pravimo, da ljudje 
obračamo, Bog pa obrne. To pomeni, da 
ne glede na to, kako se boste trudili proti 
smeri vetra, bo na koncu tako, da se vse 
zgodi z nekim namenom brez vašega 
vmešavanja. Ne glede na karkoli, boste 
kasneje več kot samo zadovoljni. Obeta 
se vam daljše potovanje v tuje kraje.

RIBI 
20. februar–20. marec

Zaradi naglih besed in kasneje dejanj, 
o katerih niste dobro premislili, se 
pripravite na to, da boste morali sprejeti 
očitke in popraviti napake, če boste hoteli 
v odnosu nadaljevati. V nasprotnem 
primeru se zgodba zaključi. Dobro 
premislite, koliko vam ta oseba pomeni 
in ali se v prihodnosti vidite z njo ali brez 
nje. Ne hitite.

BIK 
22. april–20. maj

Kot vedno v zadnjem času se vam bo 
veliko dogajalo. Radi ste v družbi ljudi 
in oni se radi družijo z vami. Pozitivno 
energijo širite okoli sebe, zato ni čudno, 
da vam nikoli ni dolgčas. Na čustvenem 
področju si boste delali velike misli, saj 
se želite pred odločitvijo dobro prepričati 
o tistem, kar si želite. Kar je prav.

DVOJČKA 
21. maj–21. junij

Predolgo časa že stojite na istem mestu, 
to ni v vaši naravi, zato ne smete biti 
presenečeni, da se zadnje čase ne 
počutite preveč dobro v svoji koži. 
Splet dogodkov vas bo nekako prisilil, 
da naredite korenite spremembe. Od 
nikogar in ničesar ne boste hoteli biti 
več odvisni. Sreča je vedno na strani  
pogumnih.

RAK 
22. junij–22. julij

Zadeve oziroma rešitve radi zavijate v 
najlepši papir, saj se nikomur ne želite 
zameriti. Res da lepa beseda lepo mesto 
najde, a vedno to ni najboljši možni 
izhod. Določene ljudi boste postavili pred 
dejstvo in jasno povedali svoje mnenje in 
pričakovanja. Zamer ne bo, boste pa zelo 
presenečeni nad posledicami odločitve.

DEVICA 
24. avgust–23. september

Malo bo res kriva spomladanska 
utrujenost, v večji meri pa to, da imate 
zadnje čase veliko preveč dela in drugih 
odgovornosti. Vse od službe do družine. 
Preden se vam vse podere, se boste 
ustavili in se vprašali, če vam je vsega 
tega res treba. Ni, seveda. Začeli boste 
sestavljati nov mozaik, v katerem boste 
samo vi.

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

V tem obdobju boste dali največji 
poudarek temu, česa si želite in ob 
katerih ljudeh se dobro počutite. Znali 
boste odstraniti ves plevel. Saj veste, če 
je preveč plevela, vse ostalo ne raste, 
ampak se zamori. Tudi v službenem 
okolju boste postavili meje. Glede 
dopusta se boste odločali med različnimi  
dobrimi opcijami. 

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

Morda se vam vedno ne bo izšlo tako, kot 
si boste zamislili, a v vsakem primeru 
pridete do cilja in na koncu je samo to 
pomembno. Če delamo daljše korake, 
ni nujno, da so hitrejši od preudarnih in 
kratkih. V ljubezni se vam bo dogajalo 
več kot po navadi. Presenečali boste tako 
sebe kot tudi druge. Vsaka stvar je za 
nekaj dobra.

STRELEC 
23. november–21. december

Že nekaj časa imate v mislih večji 
nakup, pa z njim odlašate, ker se bojite 
posledic oziroma razočaranja. Če ne 
boste poskusili, nikoli ne boste vedeli. 
Odločitev pade, ko boste najmanj 
pričakovali, in vsekakor vam ne bo 
žal. Morda le tega, zakaj ste toliko časa 
odlašali. Pripravite se, da bodo nekateri 
zavistni.

KOZOROG 
22. december–20. januar

Veliko vam pomeni ustaljen ritem in 
da vsaj približno veste, kaj vas čaka za 
naslednjim ovinkom. Žal pa vedno ne gre 
tako, kar je sicer prav, saj bi bilo življenje 
sicer preveč dolgočasno. Stopili boste iz 
svojih okvirjev in naredili nekaj, kar vam 
bo popolnoma spremenilo tok dogajanj 
na različnih področjih.

OVEN 
21. marec–21. april

Na splošno je ta mesec že tako 
vremensko muhasto obarvan, nikoli 
se ne ve, kakšno bo vreme naslednji 
dan. In ravno tako se boste počutili tudi 
sami, muhasto, in to največkrat brez 
posebnega razloga. Na področju dela 
vas čakajo lepe spremembe, ki jih boste 
veseli. V ljubezni boste naredili korak 
nazaj, saj se boste ustrašili svojih čustev.

LEV 
23. julij–23. avgust

Kot kralj živali naj bi bili pogumni ter 
bi morali neustrašno in zagrizeno iti 
v vsak boj. Vendar so to neutemeljena 
pričakovanja, kajti v resnici znate 
biti zelo plašni in nebogljeni –  pravo 
nasprotje lastnostim, ki vam jih 
predpisujejo. Počasi pa se boste začeli 
spreminjati, saj boste spoznali, da je pot 
samo naprej, ne nazaj.
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Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Nagrade: 1. nagrada – darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Melanda

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 29. aprila 2022, na Go renj ski glas, 

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



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

    

PRIDRUŽITE SE EKIPI DOMEL

mojster
orodjar
CNC-operater
proizvodni delavec

Lokacije Železniki, Škofja Loka 
in Reteče: 

Več informacij najdete na spletni strani
https://www.domel.com/sl/podjetje/zaposlitev/prosta-delovna-mesta

Če želite postati del uspešne ekipe, oddajte prijavo skupaj z življenjepisom na 
https://prijave.domel.com/ 

IŠČETE ZAPOSLITEV V SLOVENSKEM PODJETJU S TRADICIJO 
IN POGLEDOM V PRIHODNOST?



TAKO ENOSTAVNO      

OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28; email: trgovinasi774@obi.si
Ponudba velja do 30. 04. 2022 oz. do razprodaje zalog. 
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