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Poletje ni čas samo za
počitek
Najboljši prejeli priznanja
Za osemdeset let izkušenj,
v duši pa mlad
Uradno pobrateni dvajset,
prijatelji trideset let

IZLET // sobota, 20. julij 2019

Z MUZEJSKIM VLAKOM
PO BOHINJSKI PROGI
Vožnja po Bohinjski progi je prav gotovo posebno doživetje. Pogledi
na Blejsko jezero, na številne soteske, grape in predore, med katerimi
je najdaljši dolg kar 6327 metrov, so nepozabni. Na vlaku je za potnike
dobro poskrbljeno, saj za vzdušje skrbijo vodniki in animatorji.
V Mostu na Soči bomo prestopili na ladjico, kjer bo organizirano kosilo.
Odhodi:
Ob 9.03 odhod muzejske kompozicije z Jesenic,
ob 9.17 z Bleda, ob 9.48 iz Bohinjske Bistrice,
sledi vožnja proti Mostu na Soči.
Vrnitev z Mosta na Soči je ob 17.32,
na Jesenice predvidoma vlak pripelje ob 19.53.
Cena:
Če se na izlet prijavite na Gorenjskem glasu, je cena le 69 EUR.
Cena za otroke do 12 let je le 39 EUR.
Otroci do 6. leta potujejo brezplačno (doplačate le kosilo)!

Povratno vozovnico z muzejskim vlakom
na relaciji: Jesenice–Most na Soči–
Jesenice, vožnjo z ladjico in kosilo na
ladjici, vodenje ter organizacijo izleta.

Prijave in rezervacije:
sprejemamo na Gorenjskem glasu,
po tel. št.: 04/201 42 41 ali
po e-pošti na narocnine@g-glas.si.

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Cena vključuje:

Organizator izleta
je ABC Rent a car
in turizem.

VEGETA
2 kg 9,75 EUR

OGLJE LAIS
10 kg 6,53 EUR

SIR TOAST REZINE
1 kg 5,39 EUR

TUNINA RIO MARE
80 g X 4 4,65 EUR

ZAČINJENA
ČEBULA , PRAŽENA
1 kg VREČKA 2,99 EUR

OLJE BUČNO
NERAFINIRANO
PREMOŠA
1 L 12,49 EUR

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!
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Trikrat zlata
na državni ravni

Na naslovnici: Maša Bertoncelj
in Ana Križnar
Foto: Tina Dokl
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Deklina zgodba,
kot jo slika Tina
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Izdajatelj:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj
Odgovorna urednica:
Marija Volčjak
Urednica:
Mateja Rant
Komercialistka:
Mateja Žvižaj, T: 04 201 42 48
Oblikovanje:
Matjaž Švab
Priprava za tisk:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj
Tehnični urednik:
Grega Flajnik
Tisk:
Delo, d. d., Tiskarsko središče
Raznos:
Pošta Slovenije, PE Kranj
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od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure,
petek od 8. do 15. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto
Loške novice so priloga 54. številke
Gorenjskega glasa, 9. julija 2019,
izšle so v nakladi 25.000 izvodov, prejela so jih vsa gospodinjstva v občini
Škofja Loka, priložene so Gorenjskemu glasu.
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druženja
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Širijo zavest o ponovni
uporabi oblačil
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Vzgajajo mlade,
ki pustijo pečat
STRAN 24

Tek samih presežkov
STRAN 31

Poletje na Škofjeloškem
STRAN 32

Poudarek na prijateljstvu,
sobivanju in gibanju
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Poletje ni čas samo za počitek
Poletje je resda čas dopustov, a predvsem gradbeniki bodo v Škofji Loki pospešeno
delali tudi v poletnih dneh.

tekajo dela pri vrtcu in na Kidričevi
cesti?
Res je, prek poletja gradbišča ne počivajo, tako da se gradi nekaj največjih
projektov z nezmanjšanim tempom.
Gradnja vrtca Kamnitnik poteka popolnoma po planih. Za zdaj ni še nobenih odstopanj, še vedno pričakujemo,
da bo dokončanje pozno jeseni, potem
bomo čakali še uporabno dovoljenje,
vpis v razvid ipd. Prav tako potekajo
obnove cest, ne samo Kidričeve, kjer
izvajamo kompletno rekonstrukcijo
po delih in urejamo kolesarske steze.
Tudi na podeželju občine je kar nekaj
cest, ki jih preko poletja obnavljamo.
Tudi na vseh osnovnih šolah in v nekaterih enotah vrtca bodo v poletnem
času potekale investicije in vzdrževana dela.
• S čim pa se bo v poletnih mesecih
ukvarjala občinska uprava?
Občinska uprava že nekaj let, tudi letos je tako, nima nekega obdobja za
počitnice. Seveda vsi gremo tudi na
dopust, vseeno pa delo poteka relativno nemoteno. To pomeni, da se ob
vsakem času na vseh oddelkih dela.
Pripravljamo odloke za septembrsko

sejo, ki bo že v začetku septembra, kar
pomeni, da morajo sredi avgusta gradiva biti že pripravljena. Pripravljamo
in projektiramo kar nekaj projektov,
za katere bomo vlagali dokumentacijo jeseni oziroma do konca leta, in
seveda v teku je ogromen projekt izdelave novega občinskega prostorskega
načrta, kjer bo preko poletja narejenih
nekaj pomembnih korakov.
• Zakorakali smo v turistično sezono. Ravno na njenem začetku je
svoja vrata odprla prenovljena informacijska točka na Mestnem trgu.
Kako in kje pa boste uredili pasijonsko pisarno?
Turistično informacijska točka v starem mestnem jedru je dokončana.
Julija, avgusta in septembra bo odprta vsak dan od sedme do devetnajste
ure, ob večjih turističnih dogodkih pa
tudi dlje. Vesel sem, da smo lahko v
zelo kratkem času prenovili prostor.
Mislim, da je sedaj vabljiv, svež in ni
namenjen samo turistom, zato lepo
vabim tudi Ločanke in Ločane, da obiščejo in pogledajo, kaj jim turistični
informacijski center na področju informacij in tudi izdelkov iz lokalnega

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

• Junij je v Škofji Loki že tradicionalno poln prireditev, ki vrhunec
doživijo na slavnostni akademiji ob
občinskem prazniku. Kako ste zadovoljni z letošnjim programom?
Če pogledamo zadnji del maja in celoten junij, ki sta bila res polna dogodkov, se mi zdi, da tako kot se učenci in
dijaki celo leto trudijo, na koncu je pa
valeta, maturantska povorka in proslavljanje dosežkov, marsikaj od tega
velja tudi za naše mesto. Ne samo,
ker je občinski praznik, ampak ker se
vrhunci športnih in kulturnih prireditev zgodijo prav v juniju. Tudi letošnji
junij je bil prav tak. Od konca maja
pa vse do 29. junija, ko smo praznovali občinski praznik, so imeli Ločani
vsak dan priložnost iti vsaj na enega,
če ne na več dogodkov. Veseli me, da
je tako domača udeležba kot udeležba
obiskovalcev od drugod v porastu. Na
Historialu, dokler ni začelo deževati,
je bilo mesto polno, enako na Teku
štirih mostov in na številnih drugih,
tudi vrhunskih glasbenih dogodkih,
ki so nas razveseljevali v teh dveh mesecih. Če povzamem, super je bilo.
• Kaj pa občane in turiste čaka med
poletjem? Se lahko nadejamo tudi
kakšnih zanimivih dogodkov?
Nekateri dogodki so že napovedani.
Tudi v mesecu juliju bo nekaj več dogajanja, predvsem kulturnega, nekaj
koncertov … Podpiramo organizatorje pri njihovi izvedbi raznovrstnih
dogodkov. Že v sredini avgusta pa se
začne Pisana Loka; letos z zelo pestrim programom za različne okuse
na različnih lokacijah po Škofji Loki.
Ta dogajanja nas bodo uvedla v zopet
poln september.
• Čeprav je poletje čas za počitek in
nabiranje novih moči, pa bodo največja gradbišča ravno v tem času na
polno v delovnem zagonu. Kako po-

Foto: Tina Dokl

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka
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okolja nudi. Mogoče odkrijejo tudi kaj
novega o Škofji Loki. Verjamem, da je
to vstopna točka v mesto, ki napoti
obiskovalce, da si ogledajo najrazličnejše znamenitosti, naravne, kulturne, in to vse naokrog, ne samo v starem mestnem jedru. Trenutno center
upravlja Turizem Škofja Loka v okviru
Razvojne agencije Sora.
S prvim julijem se nam je pridružil nov sodelavec, Jakob Vrhovec, ki
bo vodja projekta Škofjeloški pasijon
2021. S tem bo svoja vrata odprla pisarna Škofjeloškega pasijona v Žigonovi hiši. Sama pasijonska soba ob
informacijski točki pa bo še doživela
preobrazbo in bo nekakšna informacijska točka za pasijon.
• Ostaniva pri turistični sezoni.
Kako kaže ureditvi prostora za avtodome na Puštalu?
Za zdaj se še dogovarjamo z lastniki.
Dogovora o nakupu zemljišč še nismo
dosegli, tako da očitno tudi to poletje ne bomo imeli v Puštalu točke za
avtodome. Ker sta ostali dve točki v
občini precej zasedeni, menim, da je
potreba po vzpostavitvi dodatne točke
realna.
• Zadnji del kupnine za nakup
Name bo občina izplačala prihodnje
leto. A Nama se poslavlja že prej. Sicer bo najemnik nekdo drug. Kako
in ali to sploh vpliva na vaše dogovore?
Nama je imela željo tako ali tako zaključiti oziroma se umakniti iz trgovske dejavnosti v Škofji Loki – tako
kot povsod v Sloveniji. Naš dogovor
o tem, da bomo dokončali nakup
stavbe, z ničimer ne vpliva na poslovanje Name in ne na naše časovne
roke. V vmesnem času so tudi našli
najemnike, ki bodo prevzeli tako tekstilno oziroma dejavnost trgovine
v prvem nadstropju kot živilsko trgovino v pritličju, tako da bosta obe
delovali naprej – verjetno malo drugače, a v približno takem obsegu kot
doslej. Bistvo je, da bosta najemnika
trgovsko dejavnost nadaljevala vse
do roka, ko bomo mi začeli prenovo.
Večkrat sem že poudaril, da če nam
uspe s strani ministrstva ali od kod
drugod pridobiti znatna sredstva že
v tem mandatu, se bomo ureditve

knjižnice lotili že v tem mandatu,
sicer pa glede na ostale investicije
na družbenem področju zelo težko.
Vmesni cilj nam mora biti, da nimamo prazne stavbe v središču mesta
in da smo na novo knjižnico popolnoma pripravljeni.
• V vašem predvolilnem programu
eno od točk predstavlja tudi ureditev
urbanih središč in vasi. Kdaj se nameravate lotiti tega oziroma česa ste
se že?
Tega projekta smo se že lotili, predvsem v razgovoru s predstavniki vseh
krajevnih skupnosti. Vprašali smo jih,
pogledali in raziskali njihove poglede
na ureditev vaških jeder. Naredili smo
tudi splošen pregled vseh potencialov,
ki jih vaška jedra prinašajo. Ker pa
je ureditev vaških jeder v povezavi z
evropskim projektom Pametne vasi,
še čakamo na objavo razpisa, ki nam
bo dal še dodatno spodbudo, da se lotimo teh ureditev.
• Do 26. junija je bil odprt razpis za
izbiro izvajalca pogrebne in pokopališke dejavnosti. Kakšen je bil odziv
in kdaj bo znan koncesionar?
Prejeli smo tri ponudbe. V prvi fazi bo
kandidatom priznana usposobljenost
za nadaljevanje postopka, se pravi,

Dogovarjamo se še z ministrstvom,
županoma Medvod in Vodic, od koder
šolo obiskuje veliko otrok. Mi seveda
ne moremo in ne želimo zapreti vrat
njihovim otrokom, čeprav je šola dovolj velika le za otroke iz občin ustanoviteljic, torej občin škofjeloške
upravne enote. Želimo si presekati
ta gordijski vozel, kajti ta problem je
treba rešiti na državni ravni. Upamo,
da kmalu pride do dogovora, v dobro
vseh otrok, ki si to zaslužijo.
V vmesnem času pa ne sedimo križem rok. V sodelovanju z vodstvom
šole rešujemo trenutno prostorsko
stisko. Zdaj smo najeli 180 kvadratnih metrov prostorov na Studencu,
v katerih bomo uredili štiri učilnice.
Dislocirane enote niso idealne, ampak bodo v redu za začasno rešitev
težave.
• Tradicionalno ste gostili delegacijo veleposlanikov. Kakšen je bil namen tega obiska?
Vsako leto gostimo večje število veleposlanikov, ki imajo stalna predstavništva v Sloveniji. Tako kot vse mednarodno povezovanje občine mora
biti tudi ta aktivnost usmerjena v
navezovanje stikov, ki potem prinašajo neposredno korist občankam

"Večkrat sem že poudaril, da če nam uspe s strani ministrstva
ali od kod drugod pridobiti znatna sredstva že v tem mandatu,
se bomo ureditve knjižnice lotili že v tem mandatu, sicer pa
glede na ostale investicije na družbenem področju zelo težko.
Vmesni cilj nam mora biti, da nimamo prazne stavbe v središču
mesta in da smo na novo knjižnico popolnoma pripravljeni."
kakšne so njihove reference, in vsi, ki
bodo imeli potrjene reference, bodo šli
v drugo fazo postopka, tako da bo koncesionar znan predvidoma do konca
leta.
• Vemo, da se Osnovna šola Jela
Janežiča sooča z veliko prostorsko
stisko. Gradbeno dovoljenje za izgradnjo nadzidka imajo, a seveda se
zaplete pri sredstvih. Ustanoviteljice
si želite konkretnega sodelovanja
tudi s strani države ter občin Medvode in Vodice. Kdaj bo prišlo do dogovora?
Moč odločanja je na njihovi strani,
na naši strani so stvari dogovorjene.

in občanom. Naša vključevanja v
mednarodna združenja in sodelovanje s pobratenimi mesti se odražajo
v tem, da imamo dobre in zanesljive partnerje za prijavo na evropske
projekte, da omogočamo izmenjave
dijakinjam in dijakom, in podobno je
tudi z veleposlaniki. Oni so kanal za
odpiranje vrat po eni strani do svojih
mest, po drugi strani pa omogočajo
stike in priložnosti, da v Škofji Loki
delamo stvari, ki jih sicer ne bi mogli.
Primera sta Teden ruskega filma in
Flamski dnevi pa še nekaj kulturnih
nastopov posameznikov in skupin, ki
brez teh stikov ne bi bili možni.
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Sinergija je orožje
Tudi v Škofji Loki so 25. junija obeležili dan državnosti. Slavnostni govornik
na prireditvi je bil doc. dr. Drago Papler.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Kot veleva že dolgoletna tradicija, je dan državnosti z glasbo oblikoval Mestni pihalni orkester Škofja Loka pod dirigentsko taktirko Romana Grabnerja. Zaigrali so nekaj tujih skladb, domače pa so opevale lepote Slovenije.
Slavnostni govornik je bil doc. dr. Drago Papler, univerzitetni profesor, publicist ter strokovnjak za kakovost in razvoj
v Skupini Elektro Gorenjska. V uvodu se je sprehodil skozi
najbolj ključne dogodke, ki so Slovenijo, ki letos praznuje
28. rojstni dan, popeljali do neodvisnosti. Za samostojno in
neodvisno državo se je velika večina prebivalcev Slovenije
odločila na plebiscitu 23. decembra 1990, saj je ta želja že
dolgo tlela med Slovenci.
Dne 25. junija leta 1991 je Slovenija torej postala formalno
neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, ki sta bili slavnostno razglašeni naslednji dan na Trgu republike v Ljubljani. Po razglasitvi
se je v noči s 26. na 27. junij začela desetdnevna vojna za
osamosvojitev Slovenije.
»Vsa Slovenija se je dvignila proti okupatorski vojski, zato
je bil odpor učinkovit in uspešen. Na vseh cestah in križiščih so se pojavljala barikade proti tankom, ki so jih ovirale, zadržale pa jih niso … Opozoriti pa želim še na en vidik
v osamosvojitveni vojni; na pomen elektrike! Elektrika je
bila namreč eno izmed sredstev pritiska na vojsko. Elektrodistributerji so v nevarnih razmerah izpolnjevali delovne
naloge. Odklopili so skoraj vse vojašnice po Sloveniji,« je o
pomenu elektrike med vojno za osamosvojitev povedal dr.

Slavnostni govornik na proslavi ob dnevu državnosti je bil
doc. dr. Drago Papler.
Papler. Na Škofjeloškem so odklopili vojašnico v Škofji Loki
in Vojno pošto v Crngrobu, kjer se nahaja strelišče.
»Ko je zmanjkalo električne energije in so prenehali delovati
stroji na električni pogon, ugasnila je luč, obmolknil je radio,
s televizijskih ekranov je izginila slika, komunikacija preko
telefonskih zvez pa ni več delovala, je v vojaških objektih
zavladala panika … Glede na vsebino današnjega praznika
lahko rečemo, da je elektrika orožje, le izklopiti jo je treba. V
smislu razvoja družbe pa danes velja: Sinergija je orožje, ki z
znanjem, izkušnjami in novimi tehnologijami ustvarja dodano vrednost z upoštevanjem proizvodnih, omrežnih, storitvenih, ekonomskih in okoljskih vidikov za skupne učinke,«
je še dodal slavnostni govornik.

Pomoč družini na domu nekoliko dražja
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka po pogodbi izvaja storitev pomoč družini na domu za Občino
Škofja Loka od julija leta 2015. Cena storitve pomoči na
domu je bila zadnjič spremenjena v letu 2018. Tokratna
sprememba cene, ki so jo občinski svetniki na zadnji seji
tudi sprejeli, je predvsem posledica povečanih stroškov
dela.

Zakonodaja lokalnim skupnostim nalaga najmanj 50-odstotno subvencijo pomoči družini na domu. Škofjeloška
občina subvencionira 69 odstotkov in to ostaja tudi po
spremembi cene. Polna cena ure med delovnikom znaša
19,71 evra (prej 18,34 evra) oziroma za uporabnika 6,24 evra
(prej 5,80 evra); nova polna cena ure ob nedeljah znaša
28,93 evra (za uporabnika 8,72 evra) ter ob praznikih in dela
prostih dnevih 31,11 evra oziroma 9,36 za uporabnika. Za
uporabnika so se cene torej zvišale za 7,5 odstotka.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Z mesecem julijem se je storitev pomoči družini na domu za uporabnike povišala
za dobrih sedem odstotkov.
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Izzivi predšolske vzgoje –
mladim prijazna občina
Škofja Loka bo v naslednjem letu zagotovo izboljšala
standard občanov in ponudbo na področju predšolske vzgoje. Ta trenutek največja občinska investicija
v 15-oddelčni vrtec Kamnitnik (7,6 milijona evrov) se
uspešno izvaja. Pri tem velja poudariti sistemski in
transparentni pristop pri vodenju celotne investicije
od projektne naloge, izdelave elaboratov, javnega razpisa za izdelavo PGD- in PZI-dokumentacije, do razpisa
za izbiro izvajalca in pridobitve nepovratnih sredstev v
višini 1,49 milijona evrov s strani Eko sklada in države.
Občina Škofja Loka je zaradi pomanjkanja kapacitet že v
letu 2010 začela plačevati subvencijo občanom, staršem
otrok od enega do treh let starosti, ki niso vključeni v
programe predšolskega varstva. Pomembno vlogo pri
razbremenjevanju čakalnih vrst za vpis v javni vrtec v
preteklih letih je imel nedvomno zasebni Vrtec Sončni
žarek, ki izvaja javno veljavni program in je vpisan v državni razvid vrtcev ter prejema na podlagi Zakona o vrtcih 85-odstotno sofinanciranje cene programa javnega
vrtca. Konec februarja smo se na povabilo omenjenega
vrtca odzvali vsi predstavniki političnih strank in list v
občinskem svetu ter poudarili pomen, vlogo in doprinos
samega vrtca za lokalno skupnost. Ključen izziv nadaljnjega uspešnega delovanja zasebnega vrtca je vsekakor
tudi konkurenčna cena z javnim vrtcem.
V juniju smo občinski svetniki opravili strokovni posvet na temo financiranja predšolske vzgoje, ki je celostno povzel področno stanje in nadaljnje izzive. Zaključki posveta so spodbudni z vidika dostopnosti in
zagotavljanja predšolske vzgoje za vse otroke na območju občine, možnosti izbire med različnimi programi in enakopravnejšega položaja staršev oz. otrok.
V začetku naslednjega leta se torej pričakuje prvi vpis
otrok v novi vrtec. Za nemoteno nadaljnje delovanje zasebnega vrtca Sončni žarek je najustreznejša rešitev podelitev občinske koncesije in okrepitev finančne pomoči občine najmanj v višini 100 odstotkov cene programa
javnega vrtca ter opredelitev višine sofinanciranja ostalih dejavnosti in nalog vrtca, ki niso všteti v ceno programa (najemnina prostorov, plačilo manka vpisanih
otrok, investicijsko vzdrževanje ...).
Na ta način bo Škofja Loka postala primer dobre prakse urejenosti področja predšolske vzgoje na ravni celotne države in obenem mladim prijazna občina.

ZDENKA ŠUŠTERŠIČ, LEVICA

Veliko izzivov
Sem novinka med občinskimi svetniki. To je zame velik izziv.
Sem tudi članica Odbora za družbene dejavnosti in Komisije za reševanje vlog za dodelitev denarne pomoči iz
sredstev občinskega proračuna. Na sejah smo sprejeli že
kar nekaj pomembnih sklepov in seveda proračun občine.
Eno od točk vsake občinske seje predstavljajo tudi pobude in vprašanja svetnikov. Ker živim v Podlubniku,
sem v ospredje postavila vprašanje o ureditvi pasaže,
kjer so trgovina Mercator, dva lokala in frizerski salon. Tam imata svoje prostore tudi Dnevni center za
mlade in Krajevna skupnost Stara Loka - Podlubnik.
Pasaža je v katastrofalnem stanju. Odkar objekt stoji,
še ni bila obnovljena. Streha zamaka na več mestih;
stene in tla so zanemarjeni. Sploh pa to ni primerno za
mlade, ki obiskujejo Dnevni center. Krajevna skupnost
se je že trudila rešiti ta problem, a žal neuspešno.
Upam, da nam bo skupaj s pomočjo občine uspelo, saj
vsi lastniki lokalov zaradi problema financiranja niso
pripravljeni oziroma niso zmožni sodelovati.
Treba bo tudi obnoviti panoramsko pot okoli Podlubnika. Na nekaj mestih je že nevarna za starše z otroškimi vozički, pa tudi za starejše. Stanovalci Podlubnika
si prav tako želijo nazaj postajo lokalnega avtobusa,
kjer je nekoč že bila, torej v samo naselje.
Kot članica Komisije za reševanje vlog za dodelitev občinske denarne pomoči se bom zavzemala, da pomoč
dobijo res tisti, ki jo najbolj potrebujejo.
Pri Odboru za družbene dejavnosti smo sprejeli nekaj
pomembnih sklepov. Tako smo potrdili ustanovitev
Javnega zavoda 973, ki bo skrbel za organizacijo prireditev.
Če ostanemo na področju kulture in ustvarjalnosti. Ločani dobro vemo, da je Škofja Loka s svojo širšo okolico zibelka slikarstva. Upravičeno smo ponosni na Ivana Groharja in njegovega oziroma ''našega'' Sejalca. V območju
širšega škofjeloškega območja deluje ogromno likovnih
ustvarjalcev. A kljub temu, ko vstopimo v mesto kot tujci,
ni nikjer opaziti te dediščine in tradicije. Loški umetniki,
ki jih pri tem podpiram, želijo poudariti, da smo mesto s
slikarsko dediščino. Lahko bi postavili kip Sejalca, uredili
Groharjevo pot, Groharjevi nagradi dali veljavo občinske
nagrade za kulturne dosežke in še in še.
Izzivov za izboljšanje v naši občini je veliko. Trudila se
bom po svojih močeh, da bo bivanje v našem mestu še
bolj prijetno in privlačno.
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Trije občinski nagrajenci
Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku je župan Tine Radinja podelil
zlato, srebrno in bronasto priznanje občine.

ZLATI GRB – PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO VIRMAŠE - SV. DUH
Zlati grb je društvo prejelo ob stoletnici
delovanja. Namreč, ustanovljeno je bilo
julija 1919 na pobudo šestih ozaveščenih
vaščanov, ki so uvideli potrebo po organiziranosti gasilstva v naših krajih.
Začetki so bili skromni, so pa v letu 1951
sezidali svoj gasilski dom, kjer so imeli pospravljeno svoje orodje. Članstvo in
oprema sta rasla, s širjenjem naselij tudi
število intervencij. V letu 2009 so ob svoji
90-letnici dogradili in obnovili gasilski
dom in v svoje garaže pridobili dve novi
vozili. Ob letošnji stoletnici so gasilski
dom še energetsko uredili in tako zaključili temeljito sanacijo stavbe.
Prostovoljno gasilsko društvo Virmaše
- Sv. Duh s svojim delovanjem pokriva
območje krajevne skupnosti Sv. Duh, ob
nesrečah v industriji in v primeru večjih
razsežnosti pa intervenira po celotnem
območju občine Škofja Loka in tudi širše. V društvu aktivno sodeluje več kot sto
članov, z namenom stalne pripravljenosti na pomoč pa je v društvu na voljo več
kot trideset usposobljenih članov.
Društvo deluje tudi preventivno, saj
omogoča vsem krajanom priučitev

Letošnji občinski nagrajenci

gašenja začetnih požarov v njihovih
domovih in v nudenju prve pomoči,
če bi bilo to potrebno.
Mladina, ki se vsako soboto udeležuje
gasilskih vaj, se že od malega uči gasilskih veščin, da bo lahko ob ustrezni starosti vstopila v operativne vrste ali kako
drugače aktivno sodelovala pri nalogah
društva, poleg tega pa se redno udeležujejo tekmovanj in drugih aktivnosti v
okviru Gasilske zveze Škofja Loka.

SREBRNI GRB – RADIO SORA
Srebrni grb je Radio Sora dobil ob 40-letnici svojega delovanja. Radio Sora je
radio, ki ima velik posluh za delo in
življenje v lokalni skupnosti in daje
medijsko podporo vsem društvom, ki
delujejo v škofjeloškem prostoru.
Osnovna programska usmeritev je
obveščanje in informiranje o lokalnih
in regionalnih dogodkih, zato je Radio
Sora eden prvih, ki je po zakonu dobil
status lokalnega radijskega programa
posebnega pomena.
Radio Sora je družbeno odgovoren
radio; je edini radio v Sloveniji, ki je
razvil poseben program, ki omogoča
civilni zaščiti in gasilcem v primeru
naravnih nesreč direktno javljanje v
eter, kar pomeni zagotovljeno 24-urno
obveščanje javnosti.

»Na Radiu Sora se zavedajo, da lahko
dober lokalni radio ostane le tako, da
skrbi za lokalne vsebine, da je del dogajanja v lokalnem okolju. V današnji
poplavi najrazličnejših radijskih postaj, ki zgolj zabavajo in iščejo senzacije, je Radio Sora radio, na katerega
se lahko zanesemo, ki mu lahko zaupamo, radio, ki živi z nami, radio,
ki mu ni vseeno, kako živi vsak od
prebivalcev našega območja,« so med
drugim v obrazložitvi zapisali predlagatelji.

BRONASTI GRB – UREDNIŠKI ODBOR
GLASILA MI O SEBI
Uredniški odbor glasila Mi o sebi pri
Društvu upokojencev Škofja Loka je
bronasti grb prejel za dolgoletno izhajanje glasila.
Glasilo je začelo izhajati leta 2007, že
dve leti za tem pa so s strani takratnega predsednika države prejeli državno
priznanje za naj prostovoljski projekt
nad trideset let.
V glasilu o aktivnostih društva pišejo
večinoma člani uredniškega odbora
pod vodstvom urednice Jelke Mlakar,
občasni gostje pa vsebino še popestrijo. Posebna pozornost je posvečena
prostovoljstvu, ki je temeljna vrednota
društva, Marinkini knjižnici, glasbenemu udejstvovanju, galeriji Hodnik,
kjer se predstavljajo ustvarjalni člani,
tu so še rubriki Zanimive osebnosti,
Dolgo, dolgo življenje, projekt Starejši
za starejše, obvestila o sprotnem dogajanju v društvu in še bi lahko naštevali. Poleg vsega pa ima v glasilu
svoj prostor tudi Društvo Univerza za
tretje življenjsko obdobje, ki predstavlja svoje programe izobraževanja in
druge aktivnosti.
Kar enaintrideset prostovoljk in prostovoljcev dostavi glasilo vsem 2300
članom na dom. Prostovoljstvo se izraža tudi v finančni obliki, saj člani
prispevajo za tisk glasila.
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Dan hvaležnosti
Na občinski praznik obeležimo pomemben jubilej škofjeloške zgodovine,
hkrati pa je to tudi dan hvaležnosti.

Za spremljajoči kulturni program v prijetnih džezovskih ritmih so poskrbeli Peter Savizon, Leon Pregelj, Toni Humar in Jaka Strajnar.

Slovenska himna je naznanila uvod v praznični večer.
Večer v krasnem, pravljičnem ambientu dvorišča Loškega gradu, kjer je potekala slavnostna akademija ob občinskem prazniku. Dnevu, ko obeležujemo dan, ki je Škofjo
Loko pred davnimi 1046 leti za vedno zapisal v zgodovino.
Župan Tine Radinja se je v svojem govoru sprehodil skozi
številne športne in kulturne dogodke, ki so se odvili v mestu
na sotočju dveh Sor v zadnjih dveh mesecih. Številni dogodki, ki so svoj vrhunec doživeli prav na občinski praznik. Vse
naštete prireditve so priča, da je Škofja Loka živa, aktivna,
kreativna in dinamična, predvsem pa solidarna skupnost.
V nadaljevanju je župan naštel najpomembnejše investicije
preteklega obdobja in se ozrl tudi v prihodnost, v projekte, ki
potekajo oziroma so v načrtu občine.
»Ob praznikih in jubilejih se moramo ozreti nazaj in izkazati hvaležnost vsem, ki delajo v dobro in za dobro naše lokalne skupnosti, ki jo s svojim delom gradijo in bogatijo. Danes
je torej poseben slovesni praznični dan in dan hvaležnosti,
ki jo izrekam vsem zaslužnim, ki vsak dan pomagate graditi mesto – posebej vam, dobitnikom letošnjih občinskih priznanj,« je še povedal župan, predno je letošnjim občinskim
nagrajencem izročil zaslužena priznanja.
Zlati grb je šel v roke Prostovoljnemu gasilskemu društvu Virmaše - Sv. Duh, srebrni Radiu Sora in bronasti uredniškemu
odboru glasila Mi o sebi pri Društvu upokojencev Škofja Loka.
Igor Juričan iz Prostovoljnega gasilskega društva Virmaše Sv. Duh je v imenu vseh nagrajencev spregovoril nekaj besed: »Varnost posameznika in skupnosti je bila in bo vselej
temeljna pravica. Ponekod je ta vrednota samo želja. Sto

let je dolga doba. Od takrat se je marsikaj spremenilo, a
glavno vodilo pomagati sočloveku ostaja za vedno.« V imenu nagrajencev se je Juričan zahvalil vsem predlagateljem
in vsem, ki so jih pri tem podprli, ter dodal, da je nagrada
zahvala za preteklo delo in hkrati tudi spodbuda za vztrajno delo v prihodnje.

OBČINA ŠKOFJA LOKA
Kabinet župana
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
T: 04 511 23 00, F: 04 511 23 01,
E: obcina@skofjaloka.si, www.skofjaloka.si
Datum: 1. 7. 2019

Obvestilo staršem novorojenčkov
Občina Škofja Loka obvešča starše novorojenčkov, da
bodo z mesecem julijem 2019 vlogo za pridobitev enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka
lahko oddali le preko elektronske vloge.
V skladu s strategijo Občine Škofja Loka prehajamo na
elektronski način oddaje vloge za pridobitev enkratnega
denarnega prispevka v višini 200 evrov, ki ga ob rojstvu
otroka podeljuje Občina Škofja Loka.
Elektronsko vlogo boste lahko izpolnili na občinski spletni
strani: https://www.skofjaloka.si/eVloge oziroma na računalniku v glavni pisarni Občine Škofja Loka, Mestni trg 15,
v času uradnih ur.
Jernej Tavčar, PR Služba Občine Škofja Loka
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O varstvu zraka
Na občinskem svetu so predstavili poročilo o izvajanju
programa varstva zraka v občini.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Občina Škofja Loka je leta 2014 sprejela
program za varstvo zraka, o njegovem
izvajanju občinska uprava vsako leto
poroča občinskemu svetu. Tako je tudi
tokrat vodja oddelka za okolje, prostor
in občinsko redarstvo Tatjana Bernik
najprej predstavila stanje kazalnikov,
kataster onesnaževalcev za leto 2018,
ki je objavljen tudi na spletnem portalu PISO, ter poročilo o masnem in koncentracijskem onesnaževanju za leto
2018. V lanskem letu ni bilo ugotovljenega nobenega čezmernega obremenjevanja, vendar pa velja poudariti, da
so bile emitirane količine skoraj vseh
onesnaževal višje kot v letu 2017, izjema so le emisije žveplovih oksidov ter
bakra, ki so bile nižje. Soočajo se tudi z
neodzivnostjo nekaterih podjetij, ki ne
pošiljajo podatkov.

Letos so poročali tudi o spremljanju
kakovosti zunanjega zraka. Lansko
leto so namreč na omrežje priključili
indikativne merilnike za spremljanje
kakovosti zraka, hrupa in meteoroloških podatkov na petih lokacijah. Lokacije merilnih postaj so izbrali glede
na pričakovanje največjega onesnaženja zunanjega zraka kot posledico
emisij iz prometa, kurilnih naprav
in industrije. Občani lahko podatke
spremljajo preko interneta na svojih
mobilnih telefonih in občinske spletne strani. Zaradi številnih odstopanj
so na Godešiču namestili postajo, ki
meri po referenčni metodi.
Kot je povedala Alenka Markun iz podjetja Marbo okolje, so meritve pokazale
povišane vrednosti pri delcih PM10. Na
nobeni merilni postaji ni bilo izmerjenih za več kot 35 dni preseženih povprečnih 24-urnih vrednosti za delce

PM10. Najvišja povprečna vrednost (17,0
μg/m3) in tudi najvišje število dni s preseženo 24-urno povprečno vrednostjo (17
dni) je bila izmerjena na merilni postaji
Frankovo naselje. Presežene povprečne
24-urne mejne vrednosti so bile izmerjene tudi na merilnih postajah Virmaše
(sedem dni) in avtobusna postaja (pet
dni). Najvišje vrednosti dušikovega dioksida in ozona so bile izmerjene na merilnem mestu Godešič. Za ta dva parametra to merilno mesto najbolj odstopa
od ostalih merilnih mest.
V nadaljevanju se je odprla konstruktivna debata in svetniki so na
podlagi slišanega soglasno sprejeli
naslednje sklepe: občina naj izvede
kemijske analize izvora prašnih delcev; v Frankovem naselju naj se takoj
začne izvajanje meritev delcev PM10 po
referenčni metodi, kasneje pa tudi v
Virmašah; nadalje naj občina pozove
podjetje Knauf Insulation, da podrobneje pojasni vzroke povišanih vrednosti emisij snovi v zrak; kot zadnji je bil
sprejet sklep, da naj občina ponovno
pozove ARSO k vzpostavitvi trajnih
meritev emisij snovi v zrak v podjetju
Knauf Insulation.

Po obnovi varnejša vojaška cesta
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Obnovo ceste so začeli leta 2016 in jo
zaradi zahtevnosti sanacije treh plazov končali z enoletno zamudo, sta
ob koncu 272 tisoč evrov vredne investicije na domačiji pri Nacetu povedala podžupan občine Škofja Loka
Robert Strah in prejšnji župan Miha
Ješe. Naložba se je namreč začela še
v njegovem mandatu, s to cesto pa
ga povezuje tudi njegovo rekreativno
kolesarjenje. Vojaška cesta je namreč
priljubljena trasa za škofjeloške kolesarje in je po besedah Mihe Ješeta
ena najlepših sredogorskih kolesarskih poti, primerna za srednje zahtevne kolesarje. Po obnovi bo še lepša

in varnejša. Prav tako je bodo veseli
domačini izpod vasi tik pod Lubnikom, saj so sanirani tudi plazovi, ki
so prej ogrožali to hribovsko povezovalno pot z dolino.
Etapno so v treh letih rekonstruirali
petstometrski odsek Pahuc–ovinek
(vrednost je znašala 50 tisočakov), sanirali tri plazove (vrednost 1162 tisoč
evrov), razširili ovinke, uredili odvodnjavanje in dogradili mulde, asfaltirali območja plazu, uredili križišča
in priključke, položili asfaltne zaplate, postavili zaščitne ograje (v skupni
vrednosti 60 tisočakov). Za sanacijo
najobsežnejšega od treh plazov so z
ministrstva za okolje in prostor dobili
70 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

Vojaška cesta je med Pahucem in Nacetom
po obnovi ena najlepših hribovskih
panoramskih cest v državi.
/Foto: Tina Dokl
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Občina Škofja Loka je končala obnovo polkilometrskega odseka vojaške ceste
Podpulfrca–Breznica pod Lubnikom.

Iz majhnega zraste …
Iz majhnega drevesa zraste veliko drevo in veliko
prijateljstvo.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Nekaj ur pred slavnostno akademijo ob občinskem prazniku so se pred
lipo slovensko-češkega prijateljstva
pred Osnovno šolo Škofja Loka-Mesto
srečali prijatelji iz pobratenega mesta
Tabor in Škofje Loke.
Lipa slovensko-češkega prijateljstva v
Škofji Loki je ena od le dveh tovrstnih
lip v Sloveniji, na Češkem pa je posajenih že več kot 50 lip češko-slovenskega prijateljstva, ena prvih prav v
pobratenem Taboru.
Prijateljevanje z mestom Tabor se je
začelo pred dvajsetimi leti, ko je Tone
Mlakar v tamkajšnjem gledališču odprl razstavo z naslovom Med Alpami
in morjem, zaradi katere se je Slove-

nija za vedno usedla v srce prebivalcev Tabora. Leto zatem so posadili
prvo lipo slovensko-češkega prijateljstva, pred 18 leti tudi v Škofji Loki, kjer
je potekalo tokratno srečanje.
Velike zasluge, da so rasla ne samo
drevesa, ampak tudi prijateljstvo, sta
imela pokojni fotograf Peter Pokorn
in Jan Jelšik, ki je prav v teh dneh s
strani predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejel medaljo za
zasluge za prispevek k vsestranski
krepitvi mednarodnega sodelovanja
krajev Slovenije in Češke.
Vse prisotne sta pozdravila tako loški
župan Tine Radinja, kot tudi župan
Tabora Štěpán Pavlík, ki sta izrazila
upanje na dobro sodelovanje tudi v
prihodnje. Nekaj besed pa je spregovo-

Srečanje ob lipi slovensko-češkega
prijateljstva pred Osnovno šolo Škofja
Loka-Mesto – župan Tabora Štěpán Pavlík
in škofjeloški župan Tine Radinja
ril tudi novi veleposlanik Češke v Sloveniji Juraj Chmiel, ki je povedal, da
bo ena od njegovih prioritet tudi druženje s pobratenimi občinami in krepitev teh vezi. Za zaključek prijetnega
druženja, za katerega sta za glasbeno
spremljavo poskrbela Nejc in Karlo Jemec, sta župana k lipi odnesla šopka v
barvah obeh občin.

SOKOLSKI DOM ŠKOFJA LOKA JULIJ IN AVGUST 2019
Od 19. 6. do 28. 8. Bralnica na vrtu Sokolskega doma
(od torka do nedelje, od 17.00 do 20.00)
Torek, 9. 7., ob 18.00 Bralnica na vrtu Sokolskega doma |
Od pesmi do proze: pogovor z Adijem Smolarjem
Sreda, 10. 7., ob 19.30 Mednarodni cikel koncertov |
Orkester Amadeo z gosti
Torek, 16. 7., ob 18.00 Bralnica na vrtu Sokolskega doma |
Marinkina knjižnica gosti Marijo Krajnik in Minko Likar
Orkester Amadeo z gosti

Torek, 23. 7., ob 18.00 Bralnica na vrtu Sokolskega doma |
Orientalske zgodbe, pripovedovalsko-glasbena predstava
Ponedeljek, 29. 7., ob 20.00 Mednarodni cikel koncertov |
Godalni orkester Akademije Maasmechelen

RAZSTAVE
Razstava likovnih ustvarjalcev iz Maasmechelna
(razstava bo na ogled do 29. 7.)
Razstava združenja umetnikov Škofja Loka z gosti
iz Turčije (razstava bo na ogled do 20. 8.)
Petek, 23. 8., ob 19.00 Odprtje območne likovne
razstave JSKD in Slikarskega kluba Škofja Loka
(razstava bo na ogled do 20. 8.)

Torek, 30. 7., ob 18.00 Bralnica na vrtu Sokolskega doma |
S KIT-om v svet pravljic
Četrtek, 1. 8., ob 21.00 Večeri na terasi | Janez Škof in Marjan Stanič
(terasa na Nami, v primeru dežja Sokolski dom)
Torek, 6. 8., ob 18.00 Bralnica na vrtu Sokolskega doma |
Pišem, berem, A, B, C
Torek, 13. 8., ob 18.00 Bralnica na vrtu Sokolskega doma |
Ugrabitev mladih literatov – pesniški večer Društva Grable
Torek, 20. 8., ob 18.00 Bralnica na vrtu Sokolskega doma |
Roman na maturi 2020 s pisateljem Borutom Golobom
Sreda, 28. 8., ob 20.00 Zaključek Bralnice |
Uršula Ramoveš in Fantje z Jazbecove grape
Nedelja, 1. 9., ob 20.00 Večeri na terasi | Duo Silence
(terasa na Nami, v primeru dežja Sokolski dom)

Godalni orkester Akademije Maasmechelen

11. 9.–30. 9. Vpis Kristalnega in Otroškega glasbenega
abonmaja »Umetnost otrokom« 2019/2020
(pri blagajni Sokolskega doma, v času uradnih ur)

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

Mestni trg 17 Ι 4220 Škofja Loka Ι (04) 511 23 35 Ι www.sokolskidom.si

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Bralnica na vrtu Sokolskega doma

Dobitniki zlatih priznanj na tekmovanjih iz znanja

Najboljši prejeli priznanja
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
FOTO: TINA DOKL
Učenkam in učencem štirih škofjeloških osnovnih šol, ki so v minulem
šolskem letu posegli po najvišjih mestih na državnih tekmovanjih v znanju, učencem Glasbene šole Škofja
Loka za uspehe na državnih in mednarodnih tekmovanjih ter njihovim
mentorjem je župan Občine Škofja
Loka Tine Radinja podelil priznanja.
Na sprejemu so nastopili učenci glasbene šole, govornik je bil ravnatelj
Klemen Karlin.
Štirideset učenk in učencev je prejelo
zlata priznanja, na županovem sprejemu so se zahvalili tudi dvajsetim njihovim mentorjem. Prva tri mesta na
državnih tekmovanjih je doseglo devet učenk in učencev, pri tem so imeli
pomoč treh mentorjev, priznanja pa je
prejelo tudi šest raziskovalcev z dve-

Uvrstili so se na prva tri mesta.

Najboljši na glasbenih tekmovanjih
ma mentoricama. Na uglednih glasbenih tekmovanjih je dobilo priznanja
27 mladih glasbenikov, zahvale je bilo
deležnih tudi 14 mentorjev. Na sprejemu so z glasbenimi točkami nastopili
Trobilni kvintet Glasbene šole Škofja

Loka (Janez Jesenovec, trobenta, Blaž
Bukovnik, trobenta, Alojz Kompan,
krilni rog, Lenart Maček, pozavna, Domen Oblak, tuba) in sopranistka Klara Koder ob klavirski spremljavi Tilna
Drakslerja.

Nagrajene mlade raziskovalke
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Trikrat zlata na državni ravni
Učenci v teh dneh že uživajo na zasluženih počitnicah. Najbolj "sladke" so
zagotovo za tiste, ki so se med šolskim letom še posebno izkazali. Med njimi je
tudi zdaj že nekdanja učenka OŠ Ivana Groharja Lana Ema Mrak.
MATEJA RANT
"Lana Ema Mrak je zagotovo ena najuspešnejših učenk na
naši šoli, a ne izstopa le zaradi svojih dosežkov pri pouku in
na tekmovanjih, ampak je ob tem razvijala še svoje druge
sposobnosti, ki so prav tako pomembne. Med drugim se je
vključevala v kulturne prireditve v šoli," je razloge, zakaj so se
med številnimi uspešnimi učenci odločili izpostaviti ravno
Lana Emo Mrak, utemeljil ravnatelj Marko Primožič. Seveda
pa so najbolj ponosni na njene dosežke na državnih tekmovanjih, na katerih si je letos prislužila kar tri zlata priznanja.

Dijaki znova dobrodelni

Foto: arhiv šole

Po lanski uspešni izvedbi dobrodelnega koncerta Podaj mi roko!,
s katerim so za mamo samohranilko zbrali 1200 evrov, so se dijaki Gimnazije Škofja Loka s Tajdo Kopač in Rokom Šarićem na čelu
odločili ponovno stopiti skupaj. Letos so zbirali denarno pomoč
za mamico z dvema otrokoma, ki se bori z rakom in je trenutno
brez zaposlitve. V začetku junija je tako petindvajset dijakov in
skoraj trideset zunanjih glasbenikov obiskovalcem pričaralo vrhunsko glasbeno poslastico, je pojasnila Saša Bogataj Suljanović z Gimnazije Škofja Loka. Dijaki so po njenih besedah poskrbeli tudi za vrhunsko organizacijo in izvedbo dogodka, izkazali
so se še pri promociji in vodenju prireditve. Zbrana sredstva v
višini 1600 evrov so letos namenili mamici samohranilki, ki skrbi
za dve deklici in se spopada s hudimi zdravstvenimi težavami.
Ob tem je Saša Bogataj Suljanović še omenila, da so dijaki za
lansko organizacijo koncerta s strani Občine Škofja Loka prejeli
enkratno denarno nagrado v višini 350 evrov za izjemne dosežke
na področju kulture in dobrodelne dejavnosti, ta sredstva pa so
porabili za organizacijo in promocijo letošnjega dogodka. "Dobrodelnost dijakov odmeva tudi zunaj naše šole, nam, zaposlenim, pa so organizatorji v neusahljiv navdih."

Lana Ema Mrak
"Veliko stvari me zanima. Že lani sem se udeležila tekmovanj na več področjih, a nisem bila tako uspešna, letos pa
sem znova poskusila in mi je bolje uspelo. Tako kot lani
sem tudi letos osvojila zlato Cankarjevo priznanje na tekmovanju iz slovenščine, razen tega pa še pri matematiki
zlato Vegovo priznanje in zlato priznanje na tekmovanju
v znanju angleškega jezika." Priznala je, da ima posebno
rada jezike, zato ji tekmovanji iz slovenščine in angleščine nista povzročali velikih težav, še posebno, ker sta obe
tekmovanji vključevali tudi pisanje spisa, kar ji najbolj
ustreza. "Zelo rada pišem," je poudarila. K njenemu bogatemu besednemu zakladu zagotovo pripomore tudi to, da
zelo rada bere. "Že ko sem bila majhna, mi je mami veliko
brala, zdaj pa tudi sama veliko berem," je pojasnila in se
spomnila besed z zaključne prireditve Bralne značke, da
bralci vzgojijo bralce. "Pri nas to zagotovo velja." Izkazala
se je tudi na matematičnem tekmovanju, čeprav ni imela velikih pričakovanj, je priznala. "Vesela sem, da sem se
preizkusila še na tem področju. Naloge za matematiko mi
je bilo prav zabavno reševati."
Jeseni bo šolanje nadaljevala na Gimnaziji Bežigrad in
pravi, da se bo še naprej udeleževala tudi tekmovanj iz
znanja. Že s pripravami na ta tekmovanja po njenem veliko pridobiš. "Zdaj se mi je veliko lažje pisno izražati tako
pri slovenščini kot angleščini, naučiš se drugačnega razmišljanja," je razložila Lana Ema Mrak.
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Za osemdeset let izkušenj, v duši pa mlad
Sredi junija so v Galeriji Loškega gradu odprli osrednjo muzejsko razstavo ob
letošnji osemdesetletnici Loškega muzeja. O preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
IGOR KAVČIČ, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
Strinjali se bomo, da osemdeset let v življenju človeka ni
malo, kaj šele institucije, kot je Loški muzej. Že samo rojstvo muzeja je nekaj posebnega, prav tako tudi njegov razvoj, ki ga skrbniki niti v viharnih časih dveh vojn nikoli
niso prepustili naključju. Muzej hrani modrosti preteklih
časov, hkrati pa je s svojim delovanjem, razstavami, predstavitvami, delavnicami, publikacijami … skrben kronist
aktualnega časa. In priznajmo si, po potrebi tudi korektor
napačnih smeri, v katere včasih tišči družba sodobnega
časa.
Kot je na slovesnem odprtju razstave 80 let Loškega muzeja dejala aktualna direktorica Saša Nabergoj, sta obletnica
in praznovanje velika odgovornost, obenem pa priložnost
za ovrednotenje lastnega dela in seveda tudi za proslavo.
"Odločili smo se, da vse leto prepletemo z različnimi projekti, ki se bodo na koncu sestavili v celovit program obeleževanja osemdesetletnice Loškega muzeja, kjer bomo na
razne načine pokazali tako zgodovino muzeja, postopke
našega delovanja in v publikaciji, ki bo izšla konec leta,
upam, da tudi pot, kam se mora sodobni muzej v prihodnosti usmeriti.“
Razstava sicer obiskovalca popelje v zgodovino muzeja, ga
seznani z zakulisjem delovanja v njem, hkrati pa ponudi
tudi kup idej za njegovo prihodnost. Razstavo sta pripravili
vodja projekta Marija Demšar in kustosinja Biljana Ristić.
Še preden si razstavo dobro začnemo ogledovati, nas na razstavnih stenah oziroma panojih omehčajo različni odtenki

Eden najstarejših spremljevalcev in tudi soustvarjalcev
zgodovine Loškega muzeja osemindevetdesetletni Tone Mlakar
v družbi sina Simona in direktorice Muzeja Saše Nabergoj

Soavtorici razstave 80 let Loškega muzeja Biljana Ristić in Marija
Demšar v družbi oblikovalcev Tak kolektiva
rožnate barve. "Barva izhaja iz našega logotipa, gre za različne odtenke – lahko bi rekli – škofovsko rdeče," pove Rističeva,
Demšarjeva pa doda: "Barvo smo razvili od nežnih začetkov
pred ustanovitvijo muzeja do barve naše sedanjosti, ki se stopnjuje z našo vizijo prihodnosti."
Najprej so predstavljene zbirateljske zasnove posameznikov, ki so imeli odnos do zbiranja lepih stvari, od očeta in
sina Strahla, Janeza Veiderja, preko dveh razstav, ki sta
bili še pred ustanovitvijo Profesorskega ceha, Muzejskega
društva in pobude za muzej.
Posebej zanimiva sta pisalni stroj in očala Pavleta Blaznika, na neki način očeta Muzejskega društva. V nadaljevanju
spoznavamo pomen prvih zbirk, cehovsko skrinjo iz Mestne
hiše, lisico iz bogate prirodoslovne zbirke, ki je začela nastajati v Puštalskem gradu … Avtorici razstave tako z različnimi
predmeti opozarjata na zbirke, ki so v Loškem muzeju. Ne
spremljamo le desetletij razvoja muzeja, ampak tudi nabiranja predmetov s krepitvijo le-tega s strokovnim kadrom.
Predstavljene so tako imenovane dislocirane enote muzeja,
izmed katerih so se nekatere razvile v samostojne muzeje.
Posebno mesto je namenjeno Loškim razgledom, ki so pomembna stalnica pri predstavljanju loške dediščine, na
drugi strani pa je kotiček posvečen tudi muzejski izdajateljski dejavnosti. Ko zaokrožimo po razstavi, se v zaključku
srečamo tudi s fotografskimi spomini na številne dogodke,
ki jih pripravljajo v Loškem muzeju, in seveda s številnimi
idejami, ki jih še ima aktualna ekipa sodelavcev. Natanko
na rojstni dan muzeja, 27. avgusta, bo na gradu veliko praznovanje, ki bo posvečeno druženju, ob tem pa bodo tudi
odprli vrata muzejskih zbirk.
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Deklina zgodba, kot jo slika Tina
Ta čas zagotovo ena najbolj prepoznavnih slovenskih slikark mlajše generacije
Tina Dobrajc je naslikala naslovnico ponovne izdaje romana Deklina zgodba.
IGOR KAVČIČ
V soboto nas na prvem programu TV
Slovenija čaka sedmi od trinajstih delov druge sezone televizijske serije Deklina zgodba, katere filmska zgodba
temelji na istoimenskem distopičnem
romanu Margaret Atwood iz leta 1985.
Prva sezona je bila na slovenski televiziji na sporedu lansko poletje in jesen
še leto prej, spomladi 2017 pa so serijo
začeli predvajati v ZDA. Gre za najbolj
odmevno delo Atwoodove, ki govori o razčlovečeni družbi, je nekakšen
portret ultrapatriarhalne diktature, v
kateri ženske rutinsko pohabljajo, posiljujejo in jim jemljejo otroke.
Roman je dolgo kraljeval na prodajnih
lestvicah, znova pa se je zavihtel nanje prav takrat, ko so po njem posneli
televizijsko serijo. To je bil najbrž tudi
motiv, da so se tudi v Založbi Mladinska knjiga po prevodu iz leta 1990 pred

Tina Dobrajc je pripravila tudi likovne
podobe za pet premier Prešernovega
gledališča v sezoni 2019/2020.
/ Foto: Tina Dokl

dvema letoma odločili za ponovno
izdajo tega kultnega romana. Sliko
naslovnice so zaupali akademski slikarki Tini Dobrajc iz Škofje Loke. "Včasih se mi zdi, da se stvari nekako pokrijejo same po sebi. Sama se že zelo
dolgo tudi v svojem avtorskem slikarskem delu ukvarjam s problematiko
podrejenosti žensk v družbi, raznih
nacionalizmov, socialne neenakosti
in do tovrstnih anomalij poskušam
zavzeti kritično držo. Zdi se mi, da je
v zadnjih dveh letih zavel veter družbenih sprememb, kar me veseli," ob
naslovnici za knjigo razmišlja Tina in
se spominja: "Z likovnim urednikom
pri Mladinski knjigi Pavletom Učakarjem sva že sodelovala pri ilustracijah
za otroške slikanice, tako da je poznal
moje delo. Poklical me je in vprašal,
če poznam roman Atwoodove, ali bi
naredila naslovnico za ponovno izdajo. Ker sem poznala roman, takrat
pa sem si ogledala tudi že nekaj delov
televizijske serije, sem seveda takoj
rekla ja."
Dobrajčeva poudarja, da je avtorica romana zelo natančno opisala oprave,
ki jih nosijo dekle, njihove rdeče obleke in senčnike, ki delujejo kot nekakšne plašnice. Težko bi šla mimo tega
simbola, zato je tudi sama na sliki poudarila značilno figuro dekle. Ob tem
je seveda trčila tudi na filmsko vizualno podobo. "Odločila sem se zgolj
za eno figuro, eno žensko postavo, ki
nekako izgineva, a se hkrati bori proti
tem izginevanju. V ozadje osrednje figure sem dodala kopico simbolnih detajlov, ki sodijo v okolje, v katerega je
le-ta položena – to so spermiji, fetusi,
jajčniki, križ ... V množici teh drobnih
simbolov je osrednji lik še bolj prepoznaven, s tem pa tudi ideja samega
romana."
Na vprašanje, kako tako naročilo
vključuje v kontekst svojega avtorskega slikarstva, s katerim je v zadnjih

Naslovna stran ponovne izdaje romana
Deklina Zgodba, Margaret Atwood
(Mladinska knjiga, 2017)
letih doživela močno prepoznavnost,
Dobrajčeva pojasnjuje: „Neke velike
miselne krivulje stran od mojega siceršnjega dela res ni bilo treba narediti. Mogoče so me poiskali prav zaradi mojih slik. Morala sem nekoliko
prilagoditi format in vseskozi vedeti,
da se prodaja knjiga, in ne jaz kot slikarka. Delala sem 'lupino' za knjigo,
pri tem nekaj sebe odvzela, nekaj pa
tudi dodala. Sicer pa je proces dela pri
meni enak, naj gre za naslovnico knjige ali platno velikega formata."
Na podoben način, na podlagi njenih
slik, s katerimi se je v zadnjih letih
predstavila na nekaj osrednjih razstaviščih pri nas, so Tino Dobrajc poiskali tudi v Prešernovem gledališču.
S partnerjem Mitom Gegičem sta pripravila celostno grafično in likovno
podobo, tako oblikovanje plakatov kot
repertoarne knjižice za prihajajočo sezono in vseh pet predstav, ki jih bodo
v njej uprizorili.
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Pristno doživetje loške zgodovine
V Škofji Loki so predzadnjo soboto v juniju s festivalom zgodovine Historial čas
znova zavrteli nekaj stoletij v preteklost.
MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL
"Naše mesto je vsak dan srednjeveška
lepotica, ob Historialu pa se za en dan
prelevi v pravo srednjeveško mesto,"
je ob odprtju festivala zbrane v vlogi
loškega glavarja nagovoril župan Tine
Radinja. Poudaril je, da se močno zavedajo svoje bogate kulturne dediščine, jo cenijo in se jo zato trudijo ohranjati. Tudi s Historialom, s pomočjo
katerega vsako leto obudijo nekdanjega srednjeveškega duha starega mestnega središča.
Historial združuje vrsto zgodovinsko-etnoloških dogodkov, s katerimi ohranjajo delčke iz škofjeloške
zgodovine. Osrednji dogodek je letos
predstavljala dramska igra Romuald
– loški kapucin. Gledalce so na hudomušen način popeljali v čas prve
uprizoritve Škofjeloškega pasijona,
prvega dramskega besedila v slovenskem jeziku, in predstavili zaplete pri
gradnji kapucinskega samostana v

Škofji Loki. Za režijo je poskrbel Matija Milčinski, scenarij in dramaturgijo
pa je pripravila Sandra Ržen. Scenografija in kostumografija je bila delo
Tine Dobrajc, glasbena spremljava
pa Jake Strajnarja. Škofjeloški pasijon je nastajal v letih od 1721 do 1728,
ko je pater Romuald živel in delal v
kapucinskem samostanu v Škofji
Loki. Glede nastanka besedila in pr-

Osrednji dogodek je letos
predstavljala dramska igra
Romuald – loški kapucin.
Gledalce so na hudomušen
način popeljali v čas prve
uprizoritve Škofjeloškega
pasijona, prvega dramskega
besedila v slovenskem
jeziku, in predstavili zaplete
pri gradnji kapucinskega
samostana v Škofji Loki.

Osrednji dogodek je letos predstavljala dramska igra Romuald – loški kapucin.

Klicar je prebral besede loškega glavarja,
s tem je odprl festival.
vih uprizoritev, ki so se v obliki procesije na veliki petek odvijale vsako
leto po mestnem jedru, je še kar nekaj nerešenih ugank. Letos igralcem
vreme ni bilo naklonjeno, zato so vse
tri uprizoritve pripravili na Loškem
odru, čeprav je bilo sprva predvideno,
da bosta dve ponovitvi na glavnem
odru na Mestnem trgu. Dež je ponagajal tudi mladim gledališčnikom iz
škofjeloških osnovnih šol, ki so pripravili gledališke predstave na Trgu
pod gradom. Omenjeni trg je bil sicer tudi letos namenjen otroškemu
programu. Otroci so lahko prisluhnili starim loškim pripovedkam in
ustvarjali v rokodelskih delavnicah.
Med drugim so izdelovali kapucinarčke – figurice kapucinarjev iz filca, papirja in stiroporja ter preprosta
oblačila s kapuco.
Prava paša za oči so bili tako kot vsako
leto meščani v razkošnih historičnih
oblačilih, ki so se po sprevodu skozi
mestno jedro pomešali med obisko-
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V vrtu občine so otroci lahko prisluhnili pravljicam.
valce festivala. Loško preteklost pa so obudili tudi skozi
prikaze starih obrti, kulinariko ter staro glasbo, plese in
legende. Živahno sejemsko dogajanje so pričarali prodajalci na stojnicah s ponudbo izdelkov domače in umetnostne
obrti. Obiskovalcem so ponudili tudi jedi s poudarkom na
loški kulinarični dediščini, med drugim je bilo pri stojnici Prosvetnega društva Sotočje mogoče poskusiti loško
medlo. Vrt Občine Škofja Loka so zaposleni iz Vrtca Škofja
Loka spremenili v pravljični kotiček, kjer so otroci lahko
prisluhnili zanimivim pravljicam, plesno dediščino minulih stoletij pa so s svojimi nastopi oživili člani Kulturnega
društva Lonca. Spoznati je bilo mogoče viteški red Jurija
in Volka Engelberta Turjaškega iz Žužemberškega gradu,
ki deluje pod okriljem Turističnega društva Suha krajina
iz Žužemberka, iz pobratenega mesta Tabor pa so letos na
Historialu gostili novo skupino Aurum, ki je prikazala mečevanje in vihtenje zastav ter se obiskovalcem predstavila
tudi v viteškem taboru na travniku pod Loškim gradom.
Cankarjev trg so zavzeli rokodelci iz vse Slovenije. Predstavili so se namreč člani Konzorcija rokodelskih centrov
Slovenije prek prikaza svojih znanj in izdelkov. Spoznati
je bilo mogoče tudi tradicionalne rokodelske veščine s po-

Meščani v historičnih oblačilih so se v sprevodu sprehodili
skozi mesto.

Sejem je bil tudi letos živ.

Prizorišče na Trgu pod gradom je bilo namenjeno otrokom.
udarkom na izdelavi lokov in puščic. Pestro dogajanje so
škofjeloške ustvarjalke iz Kreativnega centra Kreativnice
pričarale tudi na Spodnjem trgu. Med drugim so si obiskovalci lahko ustvarili svojo unikatno bombažno vrečko ter
si ogledali barvanje volne z rastlinami in predenje volne
na kolovrat ter ročno polstenje klobukov.
Pripravili so še pisan nabor spremljevalnih dogodkov.
Med drugim so omogočili prost vstop v galerije, po ugodnejši ceni si je bilo mogoče ogledati zbirke v Loškem
muzeju, ves dan je bila za obiskovalce odprta Špitalska
cerkev, kjer so se učenke Glasbene šole Škofja Loka predstavile tudi s koncertom baročnih sonat za flavto. Pripravili so dve brezplačni vodenji, po Spodnjem trgu in po
Romualdovi poti. Na vodenem interaktivnem ogledu Romualdove poti je bilo mogoče spoznati pasijonsko zgodbo
in odkrivati zgodovinske zaklade Škofje Loke, obenem pa
doživeti sodobno izkušnjo Škofjeloškega pasijona ob živi
pripovedi patra Romualda. S svojimi nastopi je obiskovalce na različnih lokacijah v mestnem središču navduševal še violinski duo Terrafolk, dogajanje pa je v večernih
urah s svojim nastopom zaokrožil orkester ljudskih ruskih inštrumentov Nekrasov.
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Kraj srečevanja in druženja
V Sokolskem domu so v začetku junija zaznamovali desetletnico delovanja
Kulturnega centra Sokolski dom Škofja Loka in stoto obletnico začetka
gradnje doma.
MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Omenjena jubileja so zaznamovali s prireditvijo v Sokolskem domu, v sklopu katere so odprli tudi štiri razstave, s
katerimi so osvetlili stoletno zgodovino in delovanje Sokolskega doma. Osrednjo mesto na prireditvi je pripadlo tudi
Pevskemu zboru Lubnik, ki je tesno povezan z dobršnim
delom zgodovine tega doma. Člani pevskega zbora so se
namreč leta 1989 samoiniciativno lotili obnove takrat že
skoraj propadajočega Sokolskega doma. Za dvorano so skrbeli vse do leta 2007, ko je občina začela celovito obnovo, je
pojasnil predsednik kulturnega društva Pevski zbor Lubnik
Matija Oblak. »Ta dvorana nam je nudila in nam še vedno
nudi prostor, kjer lahko v prelepem okolju v svojem domačem kraju predajamo ljubezen do petja vsem ljubiteljem
glasbe.« Župan Tine Radinja pa si je ob jubileju zaželel, da
bi bil Sokolski dom še naprej stičišče in vozlišče vsega kulturnega, kar se dogaja v mestu in se od tu širi v vse kotičke
mesta.
Začetki Sokolskega doma, kot že njegovo ime pove, so povezani s sokolstvom in segajo v leto 1906, ko so ustanovili
telovadno društvo Sokol. Leta 1919 so člani sprejeli sklep
o gradnji nove dvorane, ki so jo slovesno odprli leta 1922.
Tako so si zagotovili prostor za športno udejstvovanje, v
njej pa so se odvijala tudi predavanja, gledališke predstave,
izposoja knjig ter vaje trobentačev, orkestra ter pevskega
in tamburaškega zbora. Med drugo svetovno vojno je okupacijska oblast razpustila sokolske organizacije in tako je
zamrlo tudi živahno dogajanje v Sokolskem domu. Znova so ga oživili po vojni, ko so se sokolske organizacije

Letos mineva sto let od začetka gradnje Sokolskega doma.

Župan Tine Radinja (levo) in predsednik Kulturnega društva
Pevski zbor Lubnik Matija Oblak na slovesnosti ob desetletnici
delovanja Kulturnega centra Sokolski dom Škofja Loka in stoti
obletnici začetka gradnje doma
vključile v telesnovzgojno organizacijo TVD Partizan, so
zapisali v brošuri, ki so jo izdali ob obletnicah. "Med tednom so prostore Sokolskega doma napolnjevali telovadci
in športniki, ob koncu tedna pa so jih zamenjali kulture
in zabave željni obiskovalci." V Sokolskem domu so tako
predvajali filmske predstave in organizirali izobraževalne akademije, prirejali družabne večere in organizirali
plesne vaje, v njej so potekala tudi pustovanja, novoletna
praznovanja, miklavževanja in obiski dedka Mraza. Študenti so se zbirali na brucovanjih in študentskih plesih.
Potem ko so leta 1980 zgradili športno dvorano Poden, so
dejavnosti TVD Partizana preselili v nove prostore. V naslednjem desetletju je dvorana začela propadati, dokončnega propada pa so jo rešili člani Pevskega zbora Lubnik,
ki so jo uredili in skrbeli zanjo vse do leta 2007, ko se je
začela temeljita obnova, ki se je končala dve leti pozneje.
Po obnovi je postala središče kulturnega življenja in osrednji prireditveni prostor v Škofji Loki, v katerem se na leto
zvrsti več kot dvesto različnih prireditev, od koncertov,
razstav in gledaliških predstav do konferenc, posvetov
in različnih slovesnosti. Tako je tudi danes Sokolski dom
kraj srečevanja in druženja, kot je bil že nekoč, so še poudarili na slovesnosti ob jubilejih.
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Uradno pobrateni dvajset, prijatelji trideset let
Junija so v Škofji Loki proslavili dvajset let, odkar je bila podpisana listina
o pobratenju z mestom Maasmechelen v Belgiji. Slovesnosti se je udeležila tudi
številna delegacija pobratenega mesta z županom Rafom Terwingenom na čelu.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
FOTO: GORAZD KAVČIČ
Župana Tine Radinja in Raf Terwingen
sta ob obletnici podpisala zahvalno listino. "Lepo je imeti prijatelje. Uradno
sodelujemo dvajset let, neformalno
še veliko dlje. Sodelovanje bogati tudi
naše mesto," je ob jubileju dejal škofjeloški župan, čemur je pritrdil tudi
njegov belgijski kolega Raf Terwingen, ki se je slovesnosti v Škofji Loki
udeležil s precej številno delegacijo. V
njej so bili tudi člani Maasmechelse
KunstKring (MaKK), društva likovnih
ustvarjalcev iz Maasmechelna, ki se
ukvarjajo s keramiko, slikarstvom,
grafiko in fotografijo ter tudi z vzgojo bonsajev, vodi jih predsednik Guido Tomassen. Svoja fotografska in
slikarska dela, keramiko in steklene
skulpture so prikazali na razstavi v
Sokolskem domu, njihovo delo pa je
predstavila predsednica Združenja
umetnikov Škofja Loka Agata Pavlovec.
V flamski delegaciji je bil tudi pobudnik pobratenja Jef Albrechts, nekda-

Ob obletnici pobratenja Škofje Loke in Maasmechelna (od leve): prejšnji župan
Miha Ješe, Agata Pavlovec, Raf Terwingen, Jef Albrechts, Tine Radinja, Guido Tomassen
in Igor Drakulič
nji podžupan Maasmechelna, danes
pa ambasador pobratenja. Leta 1989 je
s soprogo prvič obiskal Škofjo Loko in
okoliške hribe in se zaljubil v te kraje, ki jih odslej pogosto obiskuje. Sredi
devetdesetih let je takratnemu ško-

Župana Raf Terwingen in Tine Radinja sta podpisala spominsko listino o pobratenju.

fjeloškemu županu Igorju Drakslerju
dal pobudo za sodelovanje med občinama, povezali naj bi se tudi zaradi
slovenskega življa, ki se je v prejšnjem
stoletju preselil v Belgijo, kjer so naši
ljudje našli kruh v rudarstvu. Na območju Limburga v Belgiji še zdaj delujejo slovenska društva. Listino o
pobratenju sta takratna župana Igor
Draksler in Georges Lenssen podpisala leta 1999.
Jubilej so v Škofji Loki zaznamovali
Flamski dnevi, poleg slovesnosti in
podpisa spominske listine so v kinu
Sora pripravili projekciji dveh filmov,
Lepi fant in Dekle, ob koncu julija sledi še koncert Godalnega orkestra akademije Maasmechelen pod vodstvom
dirigentke Cecile Awouters. Nekaj
članov belgijske delegacije se je udeležilo tudi Teka štirih mostov, med njimi tudi župan. Avgusta in oktobra pa
bodo jubilej počastili tudi v Maasmechelnu, kamor bo odšla tudi škofjeloška delegacija.
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Širijo zavest o ponovni uporabi oblačil
Praviloma vsako tretjo soboto v mesecu na Cankarjevem trgu poteka
Izmenjevalnica u EkoLok, kot so poimenovali projekt, s katerim spodbujajo
ponovno uporabo oblačil.
MATEJA RANT
FOTO: ARHIV ANJE FABIANI
Pri dobrodelnem projektu Izmenjevalnica u EkoLok so se povezali Rdeči
križ Škofja Loka, Zavod O in Večgeneracijski center Gorenjske. V soboto, 13.
julija, bodo izmenjevalnico pripravili
tretjič, in sicer si bo oblačila v zameno
za prehrambne izdelke z daljšim rokom trajanja, higienske pripomočke
ali šolske potrebščine mogoče izbrati
od 9.30 do 11.30 na Cankarjevem trgu.
Ideja o izmenjevalnici se je Anji Fabiani
porodila, ko je kot prostovoljka delala v
skladišču z oblačili Rdečega križa. "Tam
sem videla, koliko oblačil se je samo
prelagalo, ko se je menjala sezona, slej
ko prej pa so končala v predelavi," je razložila in dodala, da je šlo pri tem predvsem za zelo lepa oblačila tudi znanih
blagovnih znamk. "Tisti, ki pridejo po
oblačila na Rdeči križ, namreč izbirajo
predvsem trenirke, majčke, puloverje
ali posteljnino, pač tisto, kar je bolj uporabno." Ker se ji je zdelo škoda zavreči
toliko oblačil, se je obrnila na osebo, ki
podoben projekt, kot si ga je zamislila
sama, vodi v Ljubljani, povezala pa se
je tudi z Apolonijo Kandus, ki je podoben projekt že vodila tudi v Škofji Loki
v okviru Zavoda O, a je sčasoma zamrl.
"Zato sem se odločila ponovno oživiti
izmenjevalnico, za katero smo izbrali
prostor pod lipo na Cankarjevem trgu."

Izbira na izmenjevalnici je zelo pestra.

S pretekle Izmenjevalnice u EkoLok
Lokacija se je izkazala za zelo dobro, saj
gre ob sobotah mimo ogromno ljudi.
"Zelo veliko se jih ustavi pri nas in nas
sprašujejo o našem projektu. Večini je
zelo všeč, kar počnemo," je zadovoljna
Anja Fabiani. Nekateri jim tudi samo
prinesejo oblačila in nič ne vzamejo v
zameno, čeprav na splošno velja, da ne
menjajo za oblačila, ampak predvsem
za hrano, higienske izdelke, čistila in
podobno. "Na ta način lahko obogatimo
prehranske pakete, ki jih ljudje dobijo
na Rdečem križu." Vsa oblačila so ovrednotena v kuponih, pri čemer en doniran izdelek pomeni en kupon. "Majico
je recimo mogoče dobiti za dva kupona,
za bluzo, srajco ali jakno je treba odšteti štiri kupone, za šest kuponov pa
je mogoče dobiti pregrinjalo, odejo ali
kovček."
Nad odzivom ljudi so bili doslej prijetno presenečeni. Že prvič so zbrali
skoraj osemdeset kilogramov hrane
in higienskih izdelkov. Izbira oblačil
je namreč zelo pestra, najhitreje pa
novega lastnika najdejo oblačila, ki
jih razstavijo na lutkah. "Najbolj me
veseli, da starši že otroke navajajo na

menjavo in jih spodbujajo k ponovni
uporabi oblačil," poudarja Anja Fabiani, saj je njihov namen tudi ozaveščanje. Marsikdo se po njenem ne zaveda, koliko vode se porabi za izdelavo
ene majice s kratkimi rokavi. "Samo
za to, da zraste bombaž za to majico,
porabijo 2700 litrov vode. Potem pa je
treba upoštevati še vso vloženo energijo v izdelavo majice, pa prevoz ..." Ob
tem ne pozabi niti na ljudi, ki za minimalen denar šivajo oblačila, ki jih potem kupujemo po smešno nizkih cenah. "To poskušamo razložiti ljudem,
ki se ustavijo pri nas," je poudarila in
dodala, da se pri nas trgovine, v katerih ponujajo oblačila iz druge roke, še
niso pretirano uveljavile, medtem ko
so v tujini že zelo razširjene. "Zadnjič
se je pri nas ustavila turistka iz Francije, ki je bila navdušena nad našo
ponudbo in si je izbrala kup oblačil."
Prav zaradi takega odziva namerava
projekt nadaljevati tudi v prihodnje.
"Sama pri tem zelo uživam, saj sem k
sodelovanju pritegnila vso družino, še
sestro in njene otroke, tako da je prav
prijetno," se posmeji Anja Fabiani.
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Vzgajajo mlade, ki pustijo pečat
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika, ki ta čas združuje več kot dvesto
članov, letos praznuje petinšestdeset let delovanja.
MATEJA RANT, FOTO: JURE OREHEK
Rod svobodnega Kamnitnika je že od
ustanovitve član najštevilnejše mladinske organizacije v državi, Zveze tabornikov Slovenije, ki deluje pod okriljem Svetovne skavtske organizacije.
Tako tudi škofjeloški taborniki sledijo
osnovnemu poslanstvu skavtskega
gibanja – s pomočjo sistema vrednot,
kot so prostovoljstvo, sodelovanje, spoštovanje do narave in soljudi ter prijateljstvo se trudijo mlade vzgojiti v zrele
osebnosti, ki so sposobne sprejemanja
izzivov in odločitev, prevzemanja odgovornosti ter sodelovanja v duhu enakopravnosti, spoštovanja in samostojnosti, poudarjajo v društvu in dodajajo,
da na ta način združujejo in oblikujejo
odgovorne, etične mlade posameznike, ki v svojem okolju puščajo pečat.
Pri mladih se trudijo spodbuditi angažiranost, avtonomnost, odgovornost,
solidarnost in strpnost.
V društvu so ob obletnici sredi maja
v Sokolskem domu pripravili slavnostno prireditev, ki so jo pospremili z
razstavo taborniških pripovedi z naslovom Za šale, zgodbice in spomine
– naj nas taborništvo nikoli ne mine!
ter izdelkov internega likovno-literarnega natečaja z naslovom Taborništvo in jaz. Dogodek so nadgradili
z dobrodelnostjo, saj so po besedah
njihove članice Darje Čadež zbirali
prostovoljne prispevke za otroke iz
socialno šibkejših družin, ki jim bodo
na ta način lahko omogočili udeležbo
na taborih oziroma drugih večjih akcijah. Svojo dejavnost pa so občanom
poskušali približati še s pestrim programom taborniških aktivnosti na
različnih lokacijah po Škofji Loki, od
iger in fotoorientacije ter poučnih eksperimentov za najmlajše do taborniških preizkušenj za nekoliko starejše.
Pri svojem delovanju se osredotočajo
predvsem na izvajanje aktivnosti za

S prireditve ob 65-letnici delovanja društva v Sokolskem domu
mlade do 21. leta starosti, prek katerih
se učijo taborniških veščin in vrednot,
hkrati pa spoznavajo svojo okolico, dežele, ljudi in kulturo, je razložila Darja
Čadež. Za mlade tako pripravljajo taborjenja, jesenovanja, izlete, pohode, bivakiranja ter druge oblike rekreacije in
mobilnosti mladih, pa tudi aktivnosti,
povezane z varstvom okolja, izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja
ter kulturne in zabavne aktivnosti. "Najbolje se znajdemo v naravi, na prostem,
kjer se izvaja večina aktivnosti." Ravno
zdaj poteka tabor, ki traja kar sedem tednov, v tem času pa se na istem tabornem prostoru zvrsti kar nekaj izmen
s člani različnih starostnih skupin, je
pojasnila Darja Čadež. Poletne počitnice
bo na ta način z njimi preživelo več kot
150 otrok. "Življenje na taboru je predvsem za otroke nekaj povsem novega.
Poleg tega, da smo ves čas v naravi,
da naša spalnica postane šotor, naša
kopalnica reka ali jezero in naša kuhinja ognjišče, so nekateri otroci prav tu
prvič dlje časa ločeni od staršev. Zato

se tu hitreje naučijo samostojnosti in
odgovornosti." Skozi taborniške aktivnosti otroci krepijo pogum, se naučijo
vztrajnosti in iznajdljivosti ter se dobro
povežejo tako med seboj kot tudi z naravo. "Zelo pomembno se nam zdi tudi to,
da so otroci na taborjenju oddaljeni od
tehnologije, da se naučijo, kaj vse lahko
počnejo brez nje in da se na neki način
vrnejo 65 let nazaj, ko so tabori potekali
precej podobno današnjim," je še dodala
Darja Čadež.
V prihodnje si želijo v svoje vrste privabiti še več prostovoljcev, ki sestavljajo vodstvo društva. Zanimanje za
vpis otrok med tabornike se namreč
po besedah Darje Čadež zadnja leta povečuje, zaradi pomanjkanja vodnikov
pa lahko sprejmejo le omejeno število novih članov. "V načinu delovanja
pa ne načrtujemo večjih sprememb,
saj 65 let obstoja potrjuje, da smo pri
svojem delu uspešni. Še naprej bomo
sledili osnovnemu poslanstvu in poskušali mladim pričarati čim več nepozabnih taborniških dogodivščin."

22 | ZANIMIVOSTI

Moda je umetnost in izraža osebnost
Modni oblikovalec je tisti, ki narekuje modne smernice in trende, pravita
osemnajstletna Ana Križnar z Godešiča in devetnajstletna Maša Bertoncelj iz
Škofje Loke. Obe sta ravno zaključili srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo,
smer modno oblikovanje, a v prihodnosti bosta ubrali drugačni poti.
MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL
Ani Križnar je bilo oblikovanje in šivanje položeno v zibelko. Njena stara mama je bila šivilja, prav tako se je v tekstil
usmerila tudi njena mama. Maša Bertoncelj je nasprotje.
Pravi, da je risanje nikoli ni zanimalo, za vpis na srednjo
oblikovalsko šolo pa jo je spodbujala mama, ki je ljubiteljica mode. Za končno nalogo sta obe izdelali dve obleki,
za kateri pravita, da se močno razlikujeta in obenem izražata njun osebni ter oblikovalski stil. "Prisegam na visoko
modo. Kosi niso vedno nosljivi in uporabni. Navdihuje me
sodobna arhitektura, iz katere največkrat izhajam, odraža
pa se predvsem v elementih, tisku in v teksturah materiala. Rada imam nežne nevtralne barve, tudi črno, belo, sivo.
Moji obleki za zaključno nalogo sta bili zapletenih krojev,
kompleksi, mnogo plasti, materiala in odprtin. Oblikovala
sem tudi neke vrste klobuk, ki se da preoblikovati v torbico," pojasni Ana. Maša nadaljuje: "Vse, kar oblikujem, je
nosljivo. Uporabljam žive barve, pri zaključnih oblekah
sem na primer uporabila rdečo. Všeč so mi tudi zemeljski
in pastelni toni, pri izbiri blaga pa se odločam na podlagi
tekstur in vzorcev, predvsem karo vzorec mi je všeč."

Maša Bertoncelj prisega na stil osemdesetih let prejšnjega
stoletja.

SLOVENIJA OBLIKOVALCEM NI NAKLONJENA
Mladi oblikovalki pravita, da slovensko okolje ni naklonjeno oblikovalcem niti modnemu izražanju. "Moda je lepo
združeno z uporabnostjo, je odraz tebe kot osebe, kakšen si
in kako se predstaviš svetu. Zdi pa se mi, da pri večini obleka danes ne odraža več človeka," pojasni Ana in nadaljuje:
"V Sloveniji moda ni tako razvita kot v modnih prestolnicah, recimo Milanu in Parizu. Počasi sicer napredujemo in
gremo v korak s časom, a zgolj z oblikovanjem se ne moreš
preživeti." Maša pa doda: "Slovenci ne dajo veliko na videz.
Imajo zelo preprost stil in se oblačijo predvsem zato, da
jim je udobno, in ne zato, da bi bili videti lepo. Vsak človek
je poseben in drugačen, a vidimo lahko le kopije, ko so vsa
dekleta oblečena podobno, če ne identično. Na naši srednji šoli je bil vsak dijak edinstven in poseben. Ni nas bilo
sram, kako smo oblečeni, četudi smo mnogokrat izstopili
iz ustaljenih okvirjev." Maša opaža, da je v Sloveniji prisoten nenavaden fenomen. "Če je nekdo lepše in dodelano
oblečen, se ljudje obračajo za njim, ampak v negativnem
smislu. Nihče ga ne bo pohvalil in rekel, ta pa je videti dobro, temveč rečejo – poglej, kakšna hodi naokoli. Zdi se mi,
da problem tiči v tem, ker nismo povezani z umetnostjo in

Ana Križnar, oblečena v obleko, ki jo je izdelala in sešila sama
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je v primerjavi z ostalimi kulturami ne cenimo. Moda pa
nedvomno je neke vrste umetnost in oblikovalci pogosto
iščemo navdih ravno v umetnosti," pojasni Maša.

MODA NAS VRAČA V PRETEKLOST
Moda se vedno ponavlja in je krožna, pravita Maša in Ana.
"Moda nas vedno vrača v preteklost. Trenutno so priljubljene hlače 'mama džins' z visokim pasom in fine elegantne
hlače. Oboje so nosili v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in ravno s tem obdobjem se zelo poistovetim, zato mi
je trenutno modno okolje naklonjeno. Všeč so mi kroji, ki
delujejo preširoko in razvlečeno, ter barve, ki niso monotone," pripoveduje Maša, Ana pa jo dopolni: "Trenutno so
aktualni cvetlični vzorci, oranžna in pastelno modra barva,
kroji so enostavni in preprosti. Moda je krožna, kar zna biti
včasih pozitivno, ker lahko v svoji omari ali omari staršev
najdeš kos, ki si ga nekoč že nosil in nanj skorajda pozabil.
Imam nekaj oblačil od babice, ki si je sama šivala kvalitetne in modne kose. Od nje sem podedovala rumen plašč, ki
sem ga nadgradila, dodala nekaj elementov in tako vintage
kos preoblikovala v izredno moden in nosljiv." Maša in Ana
se strinjata, da bi morala vsaka ženka imeti v omari malo
črno obleko, belo srajco in džins hlače. "To so večni kosi, ki
jih lahko nosiš na nešteto načinov. Pomembno je, da znamo pravilno kombinirati kose in jih prilagoditi priložnosti, zato ni ključnega pomena, koliko zapravimo za obleke,
temveč katere kose kupimo in kako jih stiliramo ter znamo
nositi," pravita sogovornici, ki prisegata na bombaž, lan in
fine materiale, izogibata pa se poliestru. "Obleke v trgovinah
so preplačane. Meter blaga lahko danes kupiš za pet evrov
in to je že dovolj, da si lahko narediš pulover ali hlače. Zavedam se, da lahko mnogo prihranim, če si kos oblačila izdelam sama, poleg tega sem zato tudi edinstvena in vem, da
ne bom naletela na neprijetno situacijo, ko bova dve imeli
enak kos oblačila," še doda Maša.

Koncert
www.pisanaloka.si
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Doživeto pričevanje
o medvojnem
in povojnem
komunističnem
nasilju na
Škofjeloškem
Poučna biografija
klene in bistre 88letne Škofjeločanke,
ki je doživela
medvojno
in povojno
komunistično
nasilje. Njeno
sporočilo je, da se
bomo le z resnico
osvobodili boleče
preteklosti in se kot
narod ozrli v lepšo
prihodnost.

Ana, katere vzornika sta Coco Chanel in Karl Lagerfeld,
bo nadaljevala pot modnega oblikovanja, vpisala se je
na študij oblikovanje tekstilij in oblačil. Prejšnji teden je
opravljala sprejemne izpite za fakulteto in njen prvi cilj
je dokončanje študija, nekoč pa si želi imeti svojo modno
hišo. "Slovencem bi svetovala, naj se ne ozirajo na mnenja
drugih, naj si dovolijo biti drugačni, naj stopijo iz območja
udobja, naj si včasih nadenejo kos, ki bo unikaten, morda
ne najbolj udoben, a saj veste, kako pravijo: za modo in lep
videz je včasih treba potrpeti." Maša pa zahaja v popolnoma druge vode. "Vpisala sem se na Ekonomsko fakulteto,
saj sem od nekdaj sanjala, da bom direktorica. Oblikovanje
in moda mi bosta predstavljala hobi, izdelovala bi oblačila zase in za prijatelje," je zaupala Maša in še dodala: "Če
bi lahko izbirala, koga bi najraje oblačila, bi med Slovenci
izbrala Nino Pušlar, na svetovnem nivoju pa Lady Gaga.
Sicer pa mi je med oblikovalci najbolj všeč Olivier Rousteing iz modne hiše Balmain, njegove kolekcije so izjemne."

www.gorenjskiglas.si

OD OBLIKOVANJA DO EKONOMIJE

138 strani,
mehka vezava

Avtorica
Meri Bozovičar

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

17
EUR

+ po

št ni n a

Žiga Pišlar, s.p., Podlubnik 152, Škofja Loka

30. avgust ob 20h
Škofjeloški grad

24 | REKREACIJA

Tek samih presežkov
Tek štirih mostov v Škofji Loki je znova navdušil. Samo na nočnem teku na deset
kilometrov je teklo skoraj 1300 tekačic in tekačev med posamezniki in štafetami.
Dan je bil tudi v znamenju Teka junakov 3. nadstropja, ki jih je z obiskom počastil
celo predsednik države Borut Pahor.
MAJA BERTONCELJ,
FOTO: GORAZD KAVČIČ
Petnajstega junija je bila Škofja Loka
v znamenju Teka štirih mostov, že
osmega po vrsti. Letošnji je bil rekorden v več pogledih, udeleženci pa so
bili znova navdušeni nad organizacijo
in vzdušjem, za kar so poskrbeli številni navijači ob celotni progi.

PRIŠEL TUDI PREDSEDNIK DRŽAVE
Tekle so vse generacije. Posebnost
dopoldanskega dogajanja je bila ob
teku predšolskih otrok Tek junakov
3. nadstropja. To so otroci in mladostniki, ki so se ali se še zdravijo v tretjem nadstropju Pediatrične klinike
na Hemato-onkološkem oddelku, ki
so se borili oziroma se še borijo s hudimi krvnimi boleznimi in različnimi
raki. V spremstvu predsednika države
Boruta Pahorja, škofjeloškega župana
Tineta Radinje, slovenskih olimpijcev,
organizatorjev in domačih jih je na
Mestni trg prišlo skoraj šestdeset. V
družbi olimpijcev so po svojih močeh
pretekli sto petdeset metrov in dobili zaslužene medalje. Prav vsi so bili
zmagovalci. Glavni organizatorji dogodka so bili zakonca Valerija in Ivo
Čarman ter Urška Kolenc. Na Teku
štirih mostov so od prijavnin (od vsake en evro) in donatorjev za junake
tretjega nadstropja zbrali skoraj 4500
evrov. Za konec jih je z glasbenim nastopom razveselila še Rebeka Dremelj.

NAJHITREJŠI DOMAČIN TRETJI
Po popoldanskem teku osnovnošolcev je sledil večerni vrhunec: nočni
tek na deset kilometrov, na katerem
je nastopilo skoraj 1300 tekačic in te-

Vrhunec je bil nočni tek na deset kilometrov. Mestni trg so preplavili tekači.

Igor Drakulič, vodja prireditve: »Še presegli smo prejšnja leta.
Dodali smo nekaj novosti. Smo rekordni v vseh pogledih in
zelo zadovoljni. Vzdušje je bilo znova fantastično. Po tem smo
najbolj znani in očitno bo tako še naprej. Loka je Tek štirih
mostov sprejela za svojo prireditev.«
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kačev med posamezniki in štafetami. V moški konkurenci je vlogo favorita upravičil Mitja Krevs (Tekaško društvo
Mitek), ki je s časom 30:57 tekel najhitreje izmed Slovencev v zgodovini Teka štirih mostov. Drugi je bil v cilju Primož Kobe (Fit klub Novo mesto, 31:49), tretji pa najhitrejši
iz škofjeloške občine Primož Porenta (AD Olimpik, 33:18).
"Sem zadovoljen. Vrnil sem se po poškodbi. Na vseh tekih
sem med najboljšimi. Krevs in Kobe sta bila danes razred
zase. Na Teku štirih mostov sem tekel prvič. Vzdušje je
odlično. Navijači so me kar ponesli po progi, ki je sicer
zelo razgibana," je povedal rekreativec iz Crngroba, ki je
letos v ospredje dal tek, prej pa smo ga največ srečevali
na cestnem kolesu, s katerim pa prav tako še občasno
tekmuje.
Precej bolj na tesno je bilo v ženski konkurenci. Odločitev
je padla v ciljni ravnini, kjer je Katja Podobnik iz ŠD Tabor
Žiri s časom 38:43 za dve sekundi prehitela do tedaj vodilno
in favoritinjo Nejo Kršinar (KGT Papež) in za štiri sekunde
Tino Kozjek (EGP). »Nisem pričakovala zmage. Nejo Kršinar sem zagledala šele v ciljni ravnini. Zelo sem vesela.
Vzdušje ob progi mi je veliko pomagalo pri tem uspehu, ki
ga med domačimi tekmovanji uvrščam kar k vrhu,« je bila
zadovoljna gorska tekačica iz Žirov.

Tekaško dogajanje so odprli teki vrtčevskih otrok.

NAJŠTEVILNEJŠA EKIPA ZNOVA GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA
Med moškimi štafetami sta bila najhitrejša Jure in Jan
Trček (Woodano – masivno pohištvo, 33:03), med mešanimi Jan Brenkuš in Neža Rant (Gimnazija Škofja Loka
3, 41:17), med ženskimi pa Jerica Kravos in Veronika Krečič (ŠD Tekači Vipavske doline, 39:30). Najhitrejša ekipa
je bila Mateja šport, najštevilnejša pa znova Gimnazija
Škofja Loka z več kot sto tekači. "Za Gimnazijo Škofja Loka
je to pomemben dogodek. Ponosna sem na celotno ekipo.
Teklo je deset odstotkov vseh naših dijakov, kar je res lep
uspeh, poleg tega še nekaj učiteljev, staršev, tudi nekaj
nekdanjih dijakov. Treninge smo imeli od prvega maja,
tako da smo se še posebej pripravljali na današnji tek," je

Primož Porenta iz Crngroba je bil na tretjem mestu najhitrejši
domačin.
pojasnila Nevenka Bertoncelj, ki na Gimnaziji Škofja Loka
poučuje športno vzgojo.

SKUPAJ VEČ KOT TRI TISOČ TEKAČEV

Tekli so tudi junaki tretjega nadstropja, ki jih je z obiskom počastil
predsednik države Borut Pahor.

Zelo zadovoljni so bili tudi organizatorji. Skupno število udeležencev letošnjega dogodka je več kot tri tisoč. "Še
presegli smo prejšnja leta. Dodali smo nekaj novosti. Smo
rekordni v vseh pogledih in zelo zadovoljni. Vzdušje je bilo
znova fantastično. Po tem smo najbolj znani in očitno bo
tako še naprej. Loka je Tek štirih mostov sprejela za svojo prireditev. Ko pomislim na letošnji dogodek, se najprej
spomnim junakov tretjega nadstropja, ki so z dopoldanskim tekom obogatili naš program," je povedal Igor Drakulič, vodja prireditve, ki poteka v organizaciji Društva T4M
in Športne zveze Škofja Loka. Priprave na takšen dogodek
potekajo praktično celo leto. V ožjem organizacijskem odboru je šest ljudi, v širšem dvajset, na dan prireditve pa
sodeluje več kot sto prostovoljcev. Vsi skupaj že kličejo:
"Dobrodošli na Teku štirih mostov v letu 2020!"

Lara Maretič v majici slovenske državne prvakinje

Gamsi so zmagovalci Kondorjevega leta 2019.

Lara Maretič državna prvakinja

Leteli na čas in točke

MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV ORGANIZATORJEV

V večini držav po svetu je bil zadnji junijski konec tedna rezerviran za državna kolesarska prvenstva v cestni vožnji. Slovenskega je prvič gostila Radovljica. Vrhunec je bila dirka članov,
saj so bili na startu skoraj vsi najboljši slovenski kolesarji tudi
iz profesionalnih ekip. Prvenstvo si bo zagotovo zapomnila tudi
Lara Maretič iz Podlubnika. Do letošnje sezone je kolesarske
kilometre kot rekreativka nabirala v dresu ŠD Koloka, potem
pa se je odločila, da se bo treningom posvetila bolj resno, in
oblekla dres Kolesarskega kluba Kranj. V Radovljici je postala
državna prvakinja v konkurenci mlajših članic.

V ŠD Kondor Godešič so tudi letos organizirali Kondorjev let.
Na mini Kondorjevem letu so se pomerili otroci, odrasle pa je
čakala daljša proga s premagovanjem številnih preprek. Zmagovalec Kondorjevega leta 2019 je ekipa Gamsi (Tine Trojanšek, Tine Hren, Gregor Zore, Matic Plaznik, Luka Trojanšek),
v ženski konkurenci so bile najboljše Črne mambe (Petra Krmelj, Jerneja Trnovec, Petra Strnad), med mešanimi ekipami
pa Pupce (Peter Buh, Jure Stanonik, Hana Logar, Alen Selan,
Neja Štromajer). Iz ekipe Pupce je bila tudi najboljša letalka
Kondorjevega leta, in sicer Hana Logar.
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TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI V ŠKOFJI LOKI, SPODNJI TRG 36

OD PON. DO PET. od 8. do 19. ure, SOB. od 8. do 12. ure / Tel.: 04 51 20 838 / e-naslov: info@aro.si, SPLETNA TRGOVINA: www.aro.si

VELIKA IZBIRA HRANE, OPREME, SREDSTEV ZA NEGO IN ZAŠČITO – Oglejte si na: www.aro.si

IZDELKI V AKCIJI IN PO UGODNIH CENAH
N&D 12 KG -10 %

12 kg 59,95 € = 53,95 €

ARO PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., SPODNJI TRG 36, ŠKOFJA LOKA

S POLENOVKO 60 %, SADJEM
20 % (POMARANČA) IN ZELENJAVO
Z BUČO 20 %

PRESTIGE HRANA ZA
VELIKE PAPIGE Z ARAŠIDI (NA VAGO)
1 KG = SAMO 3,82 €

ODLIČNA SEMENSKA MEŠNICA
ZA VELIKE PAPIGE

VSAK MESEC V AKCIJI NAJMANJ 3 RAZLIČNE HRANE.

FLAMINGO PESEK
ZA MAČJI WC
15 kg Cena 15,60 €
- 10 % = 14,04 €

Pri nas dobite tudi:

– male živali
– akvarijske in
ribniške ribe
– izdelujemo
akvarije,
aqua-terarije ….

NE DOBITE? MI IMAMO NA ZALOGI
HLADILNA
BLAZINA ZA PSE

(različnih velikosti)

ZELO UGODNO
OD 17,65 € DALJE -10%

PRIVOŠČITE PSU HLAJENO
LEŽIŠČE

HLADILNE
IGRAČE

ZELO UGODNO
OD 5,95 € DALJE -10%

IGRAČE SO PRIJAZNE
IN PRIMERNE ZA VSE
VELIKOSTI PSOV

VSAK MESEC V AKCIJI NAJMANJ 3 RAZLIČNE HRANE.
TOKRATNI NASVET:
KAKO PRAVILNO POSKRBETI ZA AKVARIJSKE RIBICE MED DOPUSTOM?
RAZPADAJOČE ORGANSKE SNOVI V AKVARIJU (OSTANKI HRANE, URIN, IZTREBKI,
RIBJA SLUZ IN ODMRLE RASTLINE) SO GLAVNI VZROK TEŽAV Z AKVARIJEM IN POGINA
AKVARIJSKIH RIB! PREOBILNO HRANJENJE MED DOPUSTOM (STARŠI) TO MOŽNOST
ŠE POVEČA!!
NASVET: ZA ČAS DOPUSTA UPORABITE TEDENSKO ALI 14-DNEVNO PRIPRAVLJENO
HRANO, KI NE POVZROČA ORGANSKEGA ONESNAŽEVANJA AKVARIJSKE VODE. TEŽAV
NE BO!!!

KUPON - 10 %
VELJA ZA CELOTNI
NAKUP V JULIJU.
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO.
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Z motorjem na morje
Pomembni sta dobra psihofizična kondicija
in priprava na pot.
Če se le da, ne poleti, pravijo izkušeni
motoristi. Peljite se izven sezone, ko
je manj prometa in idealne temperature, med 15 in 20 stopinj Celzija. Motoristi navadno izbirajo atraktivne,
slikovite poti, saj je pri vožnji z motorjem pot ravno toliko, če ne še bolj,
pomembna kot cilj. Gorenjci dobro
vemo, da največ motoristov srečujemo prav na gorskih cestah čez Vršič,
Soriško planino, Jezersko, Ljubelj ali
pa tudi v dolini Davče, kjer jih nova in
slikovita cesta čez Črni Vrh pelje v Cerkno in Idrijo ter naprej v Soško dolino
ali proti morju. Izlet z motorjem marsikomu pomeni pobeg iz vsakdanje
rutine, nudi občutek svobode in avanture. Seveda pa vožnja ni tako udobna kot z avtom, zato je potrebno tudi

malo telesne kondicije in utrjena zadnjica, sicer na dolgih poteh začne vse
boleti. Motiv vožnje je pri motoristih
zelo drugačen kot pri avtomobilistih,
tu gre za druženje, turistične oglede,
drugačno preživljanje prostega časa
in tudi za užitke v tveganju in preizkušanju sebe in motorja.
Pred potovanjem preverite stanje svojega motocikla. Tudi star motocikel
je veselje pogledati, če je servisiran
in urejen, v prvi vrsti pa gre pri tem
za vašo varnost. Za vsako potovanje z
motorjem je dobro izdelati vsaj okvirni
plan poti, celotno potovanje pa razdeliti po dnevih in planirati, koliko kilometrov boste prevozili naenkrat. Seveda se med motoristi najdejo tudi taki,
ki na plan ne dajo veliko in pravijo, da

bi s tem pokvarili smisel motociklizma. S prtljago na motorju bodite racionalni. Kot pri avtu je tudi pri motorju
pomembno, da težo pravilno razporedite. Praktična sta bočna kovčka, tudi
težišče je nižje, kar je za vozne lastnosti boljše. Največ prostora zavzame
motoristična oprema. Izbirajte obleko,
ki zavzame malo prostora. Obvezno
je rezervno perilo in nogavice, če vas
preseneti dež ali mraz, laho to oblečete pod vrhnja oblačila. Za sprehajanje
imejte s seboj pohodne hlače, majico
in športne copate.
Večinoma so motoristi tudi avtomobilisti. Razen tehničnih principov vožnje
glede varnosti med vozili ni razlik –
treba je odložiti telefon, opazovati promet okoli vozila, uporabljati ogledala,
obvladovati vozilo, biti strpen, nakazovati smer in se zavedati, da niste
sami na cesti. Po statističnih podatkih
je možnost smrtne poškodbe pri vožnji
z motorjem petdesetkrat večja kot pri
vožnji z avtom, zato bodite pripravljeni za pot, potovanje z motorjem pa naj
vam bo v zabavo in sprostitev.

POWERED BY
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Slovenska popevka v objemu gora
Na Soriški planini bodo tretjo soboto v juliju v okviru Poletne noči na Soriški planini
na odru pod zvezdami oživili zlate čase Slovenske popevke.

Na Soriški planini se v soboto, 20. julija, obeta prav poseben večer. Na odru pod zvezdami v objemu gora bodo
priznani slovenski pevci obudili zimzelene skladbe, ki so
nastale v zlatem obdobju slovenske popevke. V okviru
Poletne noči na Soriški planini bodo Nuša Derenda, Maja
Berce in Andraž Gartner ob spremljavi revijskega orkestra
Amadeo pod vodstvom dirigenta Tilna Drakslerja oživili stihe slovenskih pesnikov in napeve skladateljev, kot so Jure
Robežnik, Gregor Strniša, Elza Budau, Mojmir Sepe in drugi.
Največjo priljubljenost je festival Slovenska popevka doživel v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ki veljajo za zlato obdobje slovenske popevke. Prav
to obdobje bodo poskušali pričarati na Soriški planini, kjer
bo mogoče prisluhniti zimzelenim melodijam, kot so Orion, Med iskrenimi ljudmi, Poletna noč, Maček v žaklju, Dan
ljubezni, Pegasto dekle, Ti si moja ljubezen in vrsta drugih.
Slišati jih bo mogoče tudi v izvedbi Nuše Derenda, ene naših najboljših vokalistk, ki se ponaša z zmagami na številnih festivalih, nastopila je tudi na Eurosongu. Redno polni
dvorane tako doma kot v tujini – med drugim je že nastopala s Simfoničnim orkestrom in Big Bandom RTV Slovenija
ter koncertirala na najbolj prestižnih odrih pri nas. "Nuša
Derenda je nedvomno ena od pevk z veliko začetnico, ki
nas lahko s svojo interpretacijo popelje v preteklost in nam
poboža spomin z izvedbo skladbe, ki jo še kako dobro po-

Poletna noč na Soriški planini

Slovenska popevka
v objemu
gora
Nuša Derenda,
Maja Berce,
Andraž Gartner,
Orkester Amadeo,
dirigent Tilen Draksler

Sobota, 20. JULIJ ob 19.30

Turistični center Soriška planina d.o.o., Selca 86, Selca

Nuša Derenda / Foto: arhiv organizatorja

znamo tudi sami," so poudarili organizatorji Poletne noči
na Soriški planini. Priljubljene zimzelene melodije Slovenske popevke bo obudila tudi Maja Berce, ki je med drugimi
pela v Ansamblu Saša Avsenika in Ansamblu Karavanke,
danes pa prepeva solistično in v Ansamblu Jureta Zajca.
Pridružil se jima bo še mlad pevec Andraž Gartner, ki deluje
pod umetniškim imenom Canegatto, njegova glasba pa se
razpenja med svingom, popom, klasično glasbo in šansonom, so navedli organizatorji. Doslej je izdal dva albuma,
nastopil je tudi na Slovenski popevki.
»Stihi slovenskih pesnikov in napevi skladateljev poosebljajo čas drugačne družbene stvarnosti in pristnejših, bolj
človeških odnosov med ljudmi. Morda spomin na preteklost v svoji nostalgičnosti podreza in obudi v vas vse tisto,
kar je najlepše in najboljše,« na Soriško planino vabijo organizatorji.

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ

v poletni sezoni 2019 vabi na
LETNO KOPALIŠČE KRANJ

Vse kopalne vode
primerne za kopanje
Analiza vzorcev kopalnih voda na
območju Škofje Loke je tudi letos
pokazala, da so skladni s priporočili
o varnosti kopanja na naravnih
kopališčih oziroma kopalnih območjih.
MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL
Številne reke se v vročih poletnih dneh tudi na Škofjeloškem spremenijo v priložnostna kopališča. Na Občini Škofja Loka so tako tudi letos naročili strokovno
analizo vzorcev površinskih kopalnih voda na treh standardnih oziroma referenčnih lokacijah, je pojasnil predstavnik za stike z javnostmi Jernej Tavčar. Analiza je pokazala, da so skladni s priporočili o varnosti kopanja
na naravnih kopališčih oziroma kopalnih območjih.
Strokovno analizo je v juniju izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek za mikrobiološke
analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj. Analizo
vzorcev vode so opravili na treh lokacijah, to je na Selški
Sori v Podlubniku ter na Poljanski Sori na Visokem in na
kopališču Puštal. "Analize vode z mikrobiološkega vidika
kažejo primernost voda za kopanje," je pojasnil Tavčar in
dodal, da kljub temu tudi na kopališčih, kjer je kopalna
voda skladna s priporočili o varnosti kopanja, svetujejo, da
ljudje vode ne pijejo oziroma je ne zaužijejo, saj lahko to
povzroči različne okužbe s povzročitelji črevesnih nalezljivih obolenj. "Večja pozornost je potrebna zlasti pri otrocih, ki
med kopanjem nenamerno popijejo več vode. Svetujemo, da
se po kopanju kopalci čim prej oprhajo s čisto pitno vodo,"
je še dodal Tavčar.

V petek, 30. 8. 2019, bo ob 19.30 na kopališču slovenski
finale Mestnih iger. Vabljeni na ogled prireditve.
Kopališče bo ta dan za plavanje zaprto.

Dnevne vstopnice/popoldanske vstopnice
- za odrasle:
5 EUR
4 EUR
- za otroke:
3 EUR
2,5 EUR
9 EUR
8 EUR
- za družine :
Večerne vstopnice za vse obiskovalce: 2,5 EUR.
Voda v bazenu ima prijetnih 27 stopinj Celzija in vas
v sončnem vremenu prijetno ohladi in
omogoča rekreativno plavanje.

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 37, KRANJ

Vzorci kopalnih voda v občini Škofja Loka na začetku letošnje
kopalne sezone so skladni s priporočili o varnosti kopanja na
naravnih kopališčih oziroma kopalnih območjih.

Letno kopališče bo obratovalo do 1. 9. 2019, vsak dan
od 9.00 do 22.00.
Popoldanska vstopnica velja od 14.00 do 22.00.
Večerno plavanje je možno od 20.00 do 22.00.

Obiskovalci bazena lahko sodelujete na vodenih
animacijah. Udeležite se lahko zabavnih iger, ki so primerne za otroke in mladino. Za varnost in red med potekom animacij bodo skrbeli strokovno usposobljeni
animatorji. Pod nadzorom se lahko igrate na velikih bazenskih igralih. Izbira iger in postavitev igral je prilagojena starosti sodelujočih. Sodelovanje je za obiskovalce
bazena brezplačno.
Z osvežilnimi napitki, sladoledom in ostalo ponudbo vas
razvajajo v dveh gostinskih lokalih. Prisrčno vabljeni.

Informacije na recepciji bazena, tel.: 04 20 14 440
in www.zsport-kranj.si

30 | TURIZEM

Na podeželje vabijo
turiste iz Ljubljane
Na Turizmu Škofja Loka so v
sodelovanju z agencijo iz Ljubljane
vzpostavili nov turistični produkt Arts
& Delights Bus,v okviru katerega gostje
iz ljubljanskih hotelov spoznavajo
ustvarjalnost in okušajo dobrote s
Škofjeloškega.

Turisti med odkrivanjem skrivnosti tisočletnega mesta (fotografija
je simbolična). / Foto: Tina Dokl

MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL
TIC Škofjeloško območje, ki deluje v okviru Turizma Škofja
Loka pod okriljem Razvojne agencije Sora, je v maju in juniju obiskalo 1132 obiskovalcev, kar je šest odstotkov več v
primerjavi z enakim obdobjem lani, je pojasnila Jana Kuhar iz Turizma Škofja Loka. Slaba polovica obiskovalcev je
bila tujcev, največ Nemcev, ki jim sledijo Američani, Angleži, Španci in Francozi. V Škofji Loki se odpravijo na ogled
srednjeveškega mestnega središča in na pohajkovanja po

škofjeloških hribih, iščejo pa tudi informacije o kolesarskih poteh in razglednih točkah v okolici ter kje lahko najdejo dobro domačo hrano.
Za goste so letos uvedli tudi nov turistični produkt, ki so ga
poimenovali Arts & Delights Bus. Z njim želijo po besedah
Jane Kuhar privabiti goste iz prestolnice, ki bi si za kakšen
dan želeli obiskati tudi zeleno podeželje, se srečati s prijaznimi domačini in okusiti lokalne dobrote. Vsako soboto v
juliju in avgustu se gostje iz Ljubljane s posebnim avtobusom pripeljejo v Škofjo Loko in se nato v družbi lokalnega
vodnika podajo na pustolovščino, v okviru katere odkrivajo
tako srednjeveške skrivnosti tisočletnega mesta kot sodobno ustvarjalnost Škofje Loke. Podajo se še na obisk čebelarjev in sirarjev v Poljanski dolini, na dvorcu Visoko pa si
ustvarijo edinstven spominek s poslikavo panjske končnice.

Poletne počitnice
v srcu narave
Kraj sprostitve in odličnega počutja, s
tradicijo delovanja, ki sega v leto 1403.
Bližina neokrnjene narave nudi obilo
priložnosti za aktiven oddih vseh generacij.

Poletne počitnice
28. 6. - 1. 9. 2019

1 x polpenzion že od 41,90
na osebo na noč (min. 2 noči)

€

Do 2 otroka bivata brezplačno, počitniški klub.

Senior oddih
28. 6. - 29. 12. 2019

5 x polpenzion že od 205,00
na osebo za 5 noči

€

Brezplačen prevoz do Term Dobrna in nazaj.

• 080 22 10

www.terme-dobrna.si
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Poletje na Škofjeloškem
Dodobra smo že zakorakali v poletje in čas sproščenih poletnih počitnic.
Obiskovalce naravnega kopališča Puštal smo povprašali, kako preživljajo poletne
počitnice, kam zahajajo, kaj jim domači kraj nudi, kje se v vročih dneh osvežijo.
MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL
Naravno kopališče Puštal je priljubljena poletna lokacija tako za domačine
kot tuje obiskovalce, saj ponuja osvežitev v Poljanski Sori, sprostitev in počitek v idilični naravi. Puštal smo obiskali minuli teden in poleg domačinov
vseh generacij srečali tudi dva turista
iz Belgije.

KAMOR TE ZANESE POT
Izidor Kumar iz Škofje Loke na Puštal
zahaja, odkar pomni. "Že kot mulci
smo hodili na pene in skakali v vodo.
Prihajam vsak dan, če le ni preslabo
vreme. Tu dobim vse, kar poleti potrebujem, naravno senco, da se lahko
uležem na ležalnik, počivam ali berem knjigo. Kopališče je čisto in urejeno in na vsake pol ure se osvežim v
reki. Tudi naš kuža Enzi uživa, plava
in skače za žogo. Všeč mi je, da ostalih obiskovalcev ne moti. Pred sezono
obiščem morje, v času poletja pa je

Puštal zame morje," je povedal Izidor
Kumar. Njegova partnerka Patricija
Žumer pa pravi, da tu najde mir in
sprostitev. "Če nisi prezahteven, je
Puštal več kot odlično mesto za poletno uživanje," pravi Žumrova in doda:
"S kužkom Enzijem se odpraviva tudi
na morje. Greva sama, in sicer kamor naju zanese pot. Usedeva se v
avto in potujeva po Hrvaški. Ustaviva se na neobičajnih in neobljudenih
mestih, kjer običajno le prenočiva, in
naslednji dan potujeva dalje. Tak način dopustovanja te niti časovno niti
prostorsko ne omejuje, gre za čisto
svobodo, in ko prideš nazaj, se počutiš izpopolnjeno, jaz se."

PREŽIVLJANJE POLETJA Z OTROKI
Škofjeločan Denis Ikanovič je trenutno na očetovskem dopustu in skrbi
za dva sinova, enoletnega Danija in
sedemletnega Harisa. Pravi, da se preživljanje poletnih počitnic spremeni,
ko dobiš otroke. "Poleti, ko otroci ni-

Naravno kopališče Puštal ponuja pobeg v neokrnjeno naravo. / Foto: Tina Dokl

majo obveznosti, jih je treba kako drugače zaposliti. Pogosto jih odpeljem na
igrala, ki so v stari vojašnici in pri občini. Starejši sin je član nogometnega
kluba Puštal, ki tudi organizira poletne tabore in verjetno se jih bo začel
udeleževati," pojasni Denis Ikanovič in
nadaljuje: "Na Puštal pridemo skoraj
vsak dan, saj imamo tu vse potrebno
za kvalitetno preživljanje poletja. Priredimo si piknik, se ohladimo v vodi,
ki je čista, starejši sin ima tu družbo,
z mlajšim pa počivava v senci." Denis
opaža, da se je okoli jezera razraslo
rastlinje, kamor obiskovalci odlagajo
odpadke, v njem se tudi zbirajo kače
in to zna biti nevarno. "Mislim, da bi
morala občine to urediti in zagotovi
večjo varnost," pravi Ikanovič in še zaupa, da se z družino odpravijo tudi na
morje – najpogosteje obiščejo slovensko obalo.

TUJCA O SLOVENIJI IN ŠKOFJI LOKI
Na Puštalu smo srečali dva belgijska
turista – Alexandra Buslaina in Vedo
Marchal, ki v Sloveniji preživljata dopust. Lepote Škofje Loke sta zasledila
na slikah, zato sta se odločila, da jo
obiščeta. "Škofja Loka je lepo mesto,
ponuja kulturno in zgodovinsko doživetje ter pobeg v naravo. Tu, na Puštalu, je voda sicer nekoliko hladna,
a narava je čudovita." Zaupala sta še,
da sta v Sloveniji tokrat drugič, všeč
pa jima je predvsem to, da ni preveč
turistov, in kot pravita, je v primerjavi
z drugimi lokacijami izredno poceni.
"Slovenci delujete zelo sproščeni in
neobremenjeni ljudje, vsi ste pripravljeni pomagati in ste pošteni. Tudi
hrana je odlična. Spoznala sva, da
pravzaprav ponujate okuse s celega
sveta, ki jih slovenski kuharji nadgradijo z lokalno tradicijo," sta dejala Belgijca in še dodala, da se v Slovenijo in
Škofjo Loko nedvomno vrneta.
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Poudarek na prijateljstvu, sobivanju in gibanju
V izobraževalnem in terapevtskem centru Familija so tudi letos poskrbeli za
pester počitniški program, v okviru katerega so se minuli teden mladi odpravili
na tabor v Kočevsko Reko.
MATEJA RANT, FOTO: ARHIV FAMILIJE
Letošnji počitniški program izobraževalnega in terapevtskega centra Familija je tako kot pretekla leta namenjen
mladim, ki obiskujejo dva njihova programa, in sicer Mladinski dnevni center Blok za otroke in mladostnike iz Škofje Loke in okolice ter Projektno učenje mlajših odraslih za
mladostnike z zapleti pri dokončanju šolskih obveznosti in
iskanju zaposlitve. Vse aktivnosti so za mlade brezplačne,
mladim pa z njimi omogočijo aktivno preživljanje prostega časa in graditev temeljnih vrednot, je razložila direktorica centra Familija Martina Guzelj.
Minuli teden so se tako kot vsako leto v začetku poletja odpravili na petdnevni tabor v Kočevsko Reko, kjer čas preživljajo v popolni divjini. Na taboru se jim je letos pridružilo
petdeset mladih, ki tako dobijo priložnost za počitnice, ko
se ustavi čas in se stkejo trajne prijateljske vezi, kot jih je
opisala Martina Guzelj. Mladim namreč želijo privzgojiti
vrednote, kot so prijateljstvo, sobivanje, gibanje in sodelovanje. Celoten počitniški program zato zastavijo tako, da
se mladi povezujejo na osebni ravni, zaradi pestrosti dogajanja pa se spontano odmaknejo od ekranov, je razložila Martina Guzelj in dodala, da sicer številni prekomerno
uporabljajo mobilne tehnologije ter so posledično "odklo-

Od 26. julija do 31. avgusta bo MDC Blok odprt
le za učno pomoč in individualno svetovanje po
vnaprej dogovorjenem urniku.

Sestanek mentorjev v Kočevski Reki

Na taboru se letos druži petdeset mladih.
pljeni" od okolice in sebe. Čas, ki ga preživijo na taboru,
pa je čas "odklopa" od civilizacije. Sami si zgradijo bivak in
kurišče, na katerem si spečejo pico, sami si izdelajo tudi
"televizijo" – senčne lutke, s katerimi si pričarajo večerno
predstavo. Čas si zapolnijo še s številnimi drugimi aktivnostmi, kot so karaoke ob kitarski spremljavi ali pogovori
ob tabornem ognju v "zvezdni tišini", kot se je izrazila Martina Guzelj. "Ker ni elektrike, ugasnejo tudi mobilni telefoni, ki pa jih tudi nihče ne pogreša, kajti preživetje v naravi
in druženje so postavljeni v ospredje." Zato se po njenih
besedah med mladimi zgradijo trajne vezi prijateljstva, ki
se ne meri v všečkih, pač pa v občutju povezanosti in zaupanja.
Že v tem tednu pa v Mladinskem dnevnem centru Blok
(MDC) nadaljujejo ostale počitniške aktivnosti, ki jih bodo
izvajali vse do konca julija. Za mlade so pripravili športne dejavnosti, kot so obisk adrenalinskega parka, supanje, pohodi in odbojka na mivki, načrtujejo pa tudi izlet na
morje in "bazenčkanje". Tudi med počitnicami bodo spodbujali bralno kulturo, saj bodo v okviru Bralnice na vrtu
Sokolskega doma gostili Adija Smolarja. "Odličen program
z odlično ekipo mentorjev je tisti, ki privablja mlade tudi
med poletjem. Zato verjamemo, da so tiste manj prijetne
aktivnosti, ki sledijo, ko se bodo spet oglasili šolski zvonci,
lažje zaradi doživetij, ki ostajajo zapisana v srcih," je poudarila Martina Guzelj.
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Zamenjava starih kurilnih naprav
V reviji o občini Škofja Loka, letnik 5, junij 2019, št. 6, str. 32–
33, »Loške novice«, je bil objavljen članek novinarke Suzane
P. Kovačič z zgornjim naslovom. Na članek imam kar nekaj
vprašanj oziroma pripomb. Živim namreč v enostanovanjski vogalni hiši (stari priblizno 450 let) v starem mestnem
jedru, z dveh strani obdani z ulico in brez kletnih prostorov.
V pritličju hiše imam večjo vežo s stopniščem za dostop do
etaže, dnevni prostor, stranišče, kurilnico, manjšo shrambo za sadje in zelenjavo, sadne sokove itd., garažo in manjši
kabinet. V kurilnici imam plinski kondenzacijski kotel z zalogovnikom vode, star eno leto, s katerim ogrevam celotno
stavbo, ker sem kotel z ogrevanjem na lahko kurilno olje zamenjal s plinskim. In zakaj s plinskim? Ker druge možnosti
nisem imel. V starem mestnem jedru nisem mogel instalirati
toplotne črpalke, ker bi bil hrup ventilatorja za moje sosede
nevzdržen. Gretje z elektriko je nerentabilno, kurilne naprave
na lesno biomaso pa tudi ne morem postaviti, ker nimam
ustreznega prostora za hrambo polen, sekancev, peletov itd.
Podobnih hiš je v starem mestnem jedru še precej, zato smo
že v startu vsi stanovalci takšnih hiš, še bolj pa etažni lastniki podobnih stavb, v primerjavi z lastniki hiš izven starega mestnega jedra Škofje Loke v podrejenem položaju. Edina
možnost je tako centralno ogrevanje stavbe z zemeljskim plinom. Tudi sončnih panelov ne morem instalirati na streho
(niti za sanitarno vodo, da ne razmišljam o manjši sončni
elektrarni), ker za hišo veljajo standardi kulturne dediščine.
Zato se čudim naslovu zgornjega članka (seveda ne obsojam
novinarke, temveč Eko sklad, za takšne predpise), naj plinsko
ogrevanje zamenjam s kurilno napravo na lesno biomaso.
Iz tabele izpustov primerjalnih energentov za biomaso se
vidi, da se z uplinjanjem polen, peletov, skratka biomase
v okolje izpusti cca 35 kg/TJ prašnih delcev in nič CO2, pri
ogrevanju z zemeljskim plinom pa prašnih delcev ni, CO2
(ogljikovega dioksida) pa je cca 57.000 kg/TJ proizvedene
energije. Navedeni podatki veljajo za kurjenje v zimskem obdobju (februar/marec). V občini Škofja Loka pa vemo, da so
že sedaj bolj problematični prašni delci kot izpuščen ogljikov
dioksid. Torej bomo z več novimi kurilnimi napravami na
lesno biomaso količino prašnih delcev samo še povečali.
Še bolj v nebo vpijoča zadeva glede nabave in postavitve kurilnih naprav na lesno biomaso s tem javnim pozivom pa
bo sprememba tehničnih karakteristik izpustov (emisij) kurilnih naprav, ki stopi v veljavo s 1. 1. 2020, in sicer z novo
uredbo oz. direktivo evropskega parlamenta. Ali povedano

drugače, kdor bo naročil kurilno napravo na biomaso še v
letošnjem letu, bodo veljali za te naprave obstoječi emisijski
standardi, po novem letu pa bodo ti bolj zaostreni. Skratka
Eko sklad in Slovenski okoljski javni sklad s tem javnim pozivom zavajata občane mestnega jedra Škofje Loke, ker bodo
individualne kurilne naprave na lesno biomaso vedno bolj
vprašljive, zlasti glede emisij prašnih delcev. Le-te pa so običajno še večje, ker je kurjenje z lesno biomaso zelo povezano
z vsebnostjo vode (odstotek vlage v polenih, sekancih) in na
količino pepela in na dodana veziva v peletih.
Javni poziv Eko sklada za zamenjavo starih kurilnih naprav
na zemeljski plin oz. na lahko kurilno olje z individualnimi
kurilnimi napravami na lesno biomaso se mi zato zdi zelo
čuden, da ne bi uporabil kakšne hujše besede. Spet pa smo
bili prikrajšani občani v starih mestnih jedrih, zlasti tistih,
ki imajo hiše brez kleti, brez možnosti namestitve zalogovnika za biomaso, brez možnosti za namestitev sončnih panelov, toplotne črpalke, lastne izbire oken, vrat, okenskih
rolet, strešnikov, fasade, fasadnega ometa itd. Vsi našteti
»malusi« pa niso upoštevani niti pri odmeri NUZS niti pri
ocenitvi stavb po projekciji GURS-a.
DR. JANEZ CERKVENIK, ŠKOFJA LOKA

NAŠE
STORITVE
SPREMINJAJO
SVET NA
BOLJE
PRIDRUŽITE SE
KOLEKTIVU UREJENE
IN STABILNE SKUPINE
VAROVANJA,
ČIŠČENJA IN
UPRAVLJANJA.

zaposlitev@aktiva.si
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Dovoljene samo še kondenzacijske plinske peči,
neodvisne od zraka v prostoru
Predsednik Sekcije dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Simon
Dovrtel je opozoril na nekaj izzivov, s katerimi se soočajo stanovalci, monterji,
projektanti, dimnikarske družbe in upravniki stavb pri menjavi plinskih kurilnih
naprav v večstanovanjskih stavbah.
SUZANA P. KOVAČIČ
Plinske kurilne naprave so v starejših večstanovanjskih stavbah pogosto
priključene na skupne dimovodne naprave, zaradi tega je treba načrtovano
menjavo peči med stanovalci časovno
uskladiti, svetuje Simon Dovrtel. "Za takšen poseg predlagamo, da se najprej
izdela kvaliteten načrt strojnih inštalacij, s katerim se preprečijo potencialni
zapleti pri montaži. Pred tem je koristno pridobiti tudi predhodno mnenje
dimnikarske družbe.« Tehnologija in

zahteve za vgradnjo so se v zadnjih dveh
desetletjih precej posodobile, kot ugotavlja sogovornik. »Sprejeta je bila tudi
evropska Uredba za plinske naprave,
ki zaradi varnosti zaostruje pravila in
v vseh državah članicah Evropske unije
velja neposredno (Slovenija na predpis
torej nima vpliva). Po drugi strani je v
Sloveniji, tako kot v drugih razvitih državah, zaradi okoljskih zahtev dovoljena le še vgradnja kondenzacijskih plinskih peči, ki morajo biti zaradi varnosti
v bivalnih prostorih vgrajene neodvisno
od zraka v prostoru. V ta namen mora-

jo projektanti, monterji in dimnikarji
upoštevati tehnične predpise ter tehnične lastnosti kurilnih naprav, ki so
obvezno razvidne že iz napisnih tablic,
certifikatov in navodil za vgradnjo,
upoštevati pa morajo tudi tehnične lastnosti dimovodnih naprav.«

ODGOVORNI ZA PRAVILNO
VGRADNJO SO IZVAJALCI DEL
Stanovalci se ob načrtovani menjavi peči
tako v okviru usklajevanja odločite, katero plinsko kurilno napravo bi ob me-

DIMNIKARSKE STORITVE IZVAJAMO NA GORENJSKEM
IN V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI.
Dimnikarska družba, ki upošteva pravila stroke, nudi strokovno podporo ter strokovno
in pravno zaščito uporabnikom dimnikarskih storitev.
Hvala za zaupanje!

http://www.dimnikarstvo.si
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Plinska peč Naneo

A+Življenje

je lepo

MINI FORMAT
PEČI
OGREVANJE,
VODOVOD
NAPREDNA TEHNOLOGIJA
HLAJENJE,
PREZRAČEVANJE
IZREDNO PRIVLAČNA CENA
KERAMIKA
DO 2.000 EURKOPALNICE,
SUBVENCIJE EKO
SKLADA

svetovanje@veto.si
I veto.si
080 16 18 I eltron.si
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njavi želeli kupiti (proizvajalec, namen
uporabe, moč) in po kakšnem postopku
se bo vgradnja peči in skupnih dimovodnih naprav generalno izvedla. Izvajalci
del pa so dolžni naprave pravilno vgraditi, zaradi česar imajo predpisano tudi
obrtno dovoljenje (potrošnik pa se šteje
za laika in nima odgovornosti).

RAZLIČNI SO NAČINI ODVODA
DIMNIH PLINOV
Proizvajalci za vsako plinsko kurilno
napravo obvezno vnaprej določijo in
že na napisno tablico navedejo, kako
se sme urediti odvod dimnih plinov in
dovod zraka za zgorevanje in kako se
smejo peči z vidika varnosti vgraditi. S
tem proizvajalci plinskih peči vnaprej
določijo in dolžno izjavijo, pod kakšnimi pogoji prevzemajo odgovornost
za varno in učinkovito obratovanje.
Pomembno pri tem je, kot poudarja
sogovornik, da nihče v verigi načrtovanja, vgradnje in nadzora nima
dovoljenja spreminjati zahtev proizvajalcev. Pri menjavah plinskih peči

pa je treba upoštevati, da je obstoječe
dimnike v večini primerov treba prilagoditi kondenzacijski tehniki.

KAJ JE TREBA ŠE VEDETI
V grobem obstajata dve možnosti, je pojasnil Simon Dovrtel. "Prva opcija je, da
morajo vse plinske peči na skupni dimovodni napravi biti od enega samega proizvajalca in se dimovodna naprava šteje
za sestavni del priključenih kurilnih
naprav. V tem primeru tudi niso možne
poznejše spremembe proizvajalca, možno je spreminjati le tipe peči, vendar
samo v kombinacijah, ki jih je proizvajalec vnaprej opredelil za svoje peči.
Druga opcija pa je, da na skupno dimovodno napravo, ki ni sestavni del plinskih peči, lahko priključimo istovrstne
plinske peči več različnih proizvajalcev
in tipov. Lahko so tudi plinske peči
istega proizvajalca, nikakor pa pri tej
varianti nismo povsem omejeni, katerega proizvajalca ali kateri tip kurilne
naprave bomo vgradili. Koristno pri tej
drugi varianti – z ločeno, samostojno

dimovodno napravo – je to, da dimovodno napravo lahko pozneje uporabimo za priključitev novih plinskih peči,
če je dimovodna naprava tehnično še
ustrezna. Pri prvi variantni pa se mora
dimovodna naprava vedno zamenjati
skupaj s kurilnimi napravami, razen
če se vgradijo peči istega proizvajalca
in je dimovodna naprava še ustrezna."
Dovrtel je opozoril še na nova gradbeni in dimnikarski zakon, ki jasno razmejujeta odgovornost med monterja,
proizvajalca ter projektanta, kar mora
dimnikar po vgradnji s prvim pregledom ustrezno evidentirati in opozoriti
na pomanjkljivosti pri vgradnji, da pozneje ni težav. Prvi pregled po vgradnji
vsake plinske kurilne ali dimovodne
naprave v večstanovanjskih stavbah
skladno z zakonom vedno izvede dimnikarska družba, izbrana za skupne
naprave v stavbi. S tem je preprečeno,
da bi se pridobivala ločena, neenotna
mnenja, saj v takem primeru noben
dimnikar ne bi imel pregleda nad celotno stavbo niti ne bi prevzel odgovornosti v celoti.

www.prevc.si

25p%
ust

po
Brezplačen prevoz

Brezplačna montaža

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

Alples studio BTC Ljubljana,
Dvorana 10
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si

Brezplačen prevoz in montaža velja ob nakupu otroške sobe nad 1000 € do 31.7. -25% popust velja na določene sestave otroških sob, več na info@prevc.si.
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Mlada vizualna umetnika, Škofjeločan
Damir Grbanović in Bohinjka Lea Vučko,
ki živita in ustvarjata v Škofji Loki, sta
podpisala strip Gora velikanov, ki temelji
na loški pripovedki o nastanku Lubnika.
Strip je v originalu na ogled na razstavi
v okroglem stolpu na Loškem gradu,
kjer je tudi naprodaj v žepni izvedbi. Od
mladih ustvarjalcev, ki delujeta v lastnem
animacijskem studiu, v prihodnosti lahko
pričakujemo še marsikaj zanimivega. I. K. /
Foto: Igor Kavčič

Na Teku štirih mostov je tekla tudi nekdanja športna plezalka Lucija
Franko (desno), ki je še vedno zelo aktivna. Na fotografiji v družbi mame
Darje, s katero sta bili skupaj v ženski štafeti. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič
Da Loški muzej pri osemdesetih
vedno znova preseneča, ni nič
novega, saj ima odlično ekipo
sodelavcev, ki eno osrednjih
kulturnih institucij na Loškem
uspešno posodablja in na času
aktualen način prikazuje loško
preteklost. Presenetila in navdušila
pa sta tudi muzejska kustosa,
kitarist in vokalist Boštjan Soklič ter
ob njem s čudovitim glasom Marija
Demšar, ki sta na odprtju izvedla
kitaristovo avtorsko skladbo Loški
zamorc, pa zimzeleno Orion ... in
publika se ne bi branila še kakšne.
I. K. / Foto: Primož Pičulin

Med ponudniki na nedavni Karavani
domačih pivovarn v Kranju smo srečali tudi
Škofjeločana – Viktorja Koširja iz Pevna.
Obiskovalcem je ponudil Loško pivo, med
drugim tudi različico z bezgom. A. Š. /
Foto: Ana Šubic

Del Teka štirih mostov je bil tudi Tek junakov 3. nadstropja. V imenu staršev
se je vsem zahvalila Jasmina Zalokar (levo), še posebej glavnim organizatorjem:
zakoncema Valeriji in Ivu Čarmanu ter Urški Kolenc. M. B. / Foto: Maja Bertoncelj
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Prepoznate mlado gospo, ki udobno zleknjena uživa v vožnji
s samokolnico? Gre za radijko Jano Jenko z Radia Sora, ki je
vodila nedeljsko prireditev Petrov sm'n v Preddvoru. Na vožnjo s
"šajtrgo" jo je povabil Josip Ekar, preddvorski kulturni delavec in
komik. D. Ž. / Foto: Tina Dokl

Takole je videti Andrej Šubic, ko se preobleče v
Polikarpa Kalana in z Visoško kroniko v poljanskem narečju
skupaj z ljubiteljsko igralsko ekipo tri dni zapored razproda
dvorano kulturnega doma. Dohtar po stroki in velik kulturnik
(režiser, igralec, pisec) po duši, Poljanec po rodu in Škofjeločan
po stalnem naslovu je konec junija postal osebnost tedna na
Valu 202. Upravičeno. Kot so nanj lahko ponosni vsi, ki ga
poznajo in z njim sodelujejo. I. K. / Foto: Izidor Jesenko

P E U G E OT

S UV PE U G E OT 2 0 0 8
IZREDNA CENA

12.990 €
KLIMATSKA NAPRAVA
TEMPOMAT
ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVA OGLEDALA
peugeot.si
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 ACTIVE 1,2 PureTech 83 STT; bele banquise barve; El. zložljiva ogledala in pomik vseh stekel
- mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni
obrok je 141 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na
dan 23.04.2019 znaša 8,04% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.093 EUR; skupni znesek
za plačilo 15.364 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot
Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Vse slike so simbolične. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,0 do 5,7 l/100 km. Izpuh CO2:
od 98 do 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0449 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00054 do 0,00240 g/km. Število delcev: od 0, do 4,23. Ogljikov dioksid
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si
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Zaostrovanje prometne zakonodaje
Za telefoniranje v avtu 250 evrov in tri kazenske točke
mom za zadrževanje otrok v avtu. Sedanja ureditev za pripenjanje s pasom
za odrasle določa višino otroka 150 cm.
• Z električnim skirojem se boste po
novem lahko vozili le na površinah za
pešce in kolesarje, razen če teh ni, se
lahko vozite po desnem robu cestišča.
Na kolesarski stezi se ne smete voziti
več kot 25 km/h, na površinah za pešce
pa morate hitrost prilagoditi hitrosti
pešcev. Ponoči oz. ob zmanjšani vidljivosti boste na skiroju morali imeti luč
spredaj in zadaj, na obeh straneh pa
rumene in oranžne odsevnike.
• Občinski redarji bodo v nujnih primerih za signalizacijo uporabljali sireno in modro luč, in ne več rumene.
• V primerih, ko ni možno ugotoviti,
kdo je storilec prekrška, sprememba
zakona uzakonja domnevno odgovornost lastnika ali imetnika pravice

uporabe vozila. Če bo zoper fizično,
odgovorno ali pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika uveljavljena domnevna oziroma nadomestna odgovornost, se jim bo za prekršek
izrekla globa, predpisana za voznika.
Kazenske točke se ne bodo izrekle.
• Avtonomna (samovozeča) vozila se
bodo po novem lahko preizkušala tudi
na javnih cestah. Testna vozila morajo biti posebej označena, hitrost pa je
omejena na 50 km/h in 100 km/h na
avtocestah in hitrih cestah. Proizvajalec
bo za preizkušanje moral obvestili policijo in prometno informacijski center.
• Vožnja z vozniškim dovoljenjem,
ki je datumsko preteklo, ne bo pogoj
za zaseg avtomobila, pač pa le v primerih, ko je za podaljšanje potrebno
zdravniško spričevalo ali potrdilo o
dodatnem usposabljanju.
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HAIBIKE XDURO AllMtn 3.0
BOSCH 500Wh 4.399 €
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Medtem ko vsa Evropa z julijem 2019
uveljavlja uvedbo zvočnega signala za
vsa nova električna in hibridna vozila,
ki bodo pešce pri vožnji pod 20 km/h
opozarjal na bližino "tihega" vozila, se
v Sloveniji pripravljamo na spremembo prometne zakonodaje, ki naj bi bila
sprejeta še do konca letošnjega leta.
Predlagatelj Ministrstvo za infrastrukturo je zapisal, da novela Zakona o
pravilih cestnega prometa zasleduje temeljne cilje prometno-varnostne politike v Republiki Sloveniji, to je, da se letno
zmanjšuje število mrtvih v prometnih
nesrečah. Tako naj bi do konca leta 2019
število mrtvih ne preseglo števila 89, v
naslednjem letu 2020 pa je cilj pod 83.
V noveli zakona, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju, pa niso sledili
predlogu Agencije za varnost prometa,
ki je predlagala, da se meja še dovoljene
stopnje alkoholiziranosti spusti na 0,2
grama na kilogram. Tako ostaja v veljavi stara določba dovoljene alkoholiziranosti 0,5 grama na kilogram. Kazni
ostajajo na enakih višinah, prav tako
tudi kazenske točke. So pa v noveli zakona drastično zaostrili kazni za uporabo mobilnega telefona med vožnjo,
ki je mimogrede prepovedana po vsej
Evropi. V Sloveniji je uporaba dovoljena
s sistemom za prostoročno telefoniranje, čeprav vse raziskave kažejo, da tudi
taka uporaba zmanjšuje pozornost in
ni prav priporočljiva.
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obrokov

HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.0

YAMAHA 500Wh 2.699 €

KJE NAJ BI BILE GLAVNE SPREMEMBE?
• Spreminja se kazen za enega najpogostejših prekrškov, to je za za uporabo mobilnega telefona. Po novem vas
bo uporaba stala 250 EUR in tri kazenske točke. Če se vam zdi to veliko, naj
vas »potolažimo«, da vas uporaba telefona med vožnjo v Italiji lahko stane
celo 646 evrov in odvzem vozniškega
dovoljenja.
• Otroci, ki so visoki najmanj 140 cm,
se že lahko pripenjajo z varnostnim
pasom za odrasle, manjši otroci morajo biti zavarovani s posebnim siste-

HAIBIKE SDURO HARDNINE 3.0

YAMAHA 500Wh 2.399 €

HAIBIKE SDURO TREKKING 4.0

YAMAHA 500Wh 2.799 €

WINORA Tria 8

BOSCH 400Wh 2.299 €

A2U Šenčur 04 29 27 200 Vse cene so v € z vključenim 22% DDV-jem. Slike so simbolične. Ponudba velja do odprodaje
Ljubljana Vič 01 29 26 330 zalog. A2U d.o.o., Poslovna cona A53, 4208 Šenčur, info@a2u.si, 04 29 27 200, www.a2u.si
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Bi se tudi vi radi znebili »dizla«?
Po aferi dieselgate, prepovedi vožnje v nekaterih evropskih mestih
ter vse večji priljubljenosti električnih in hibridnih vozil so »dizle« pribili na križ.
Pa se "dizlu" dela krivica? Vsekakor, pravijo zagovorniki,
saj so "dizli" danes bistveno čistejši. Medtem ko nekateri
proizvajalci "dizle" postopoma opuščajo (Nissan na primer
napoveduje ukinitev prodaje "dizlov" na evropskem trgu do
leta 2025, Toyota je že z uvedbo priusa leta 1997 naredila prvi
korak k cilju ukinjanja dizelskih motorjev, danes pa "dizla"
v osebnih avtomobilih nimajo več), pa tradicionalni zagovorniki "dizlov", kot je Volkswagen, tem napoveduje manj
črno prihodnost. Novi dizelski motorji, ki prihajajo na trg,
so izjemno varčni in imajo bistveno manjše emisije, celo
manjše kot primerljivi bencinski. Z meritvami so že dokazali, da so dizelski motorji čistejši od bencinskih. "Dizli"
morajo biti že nekaj časa opremljeni s filtrom trdih delcev,
medtem ko bencinske motorje to še čaka. Pravzaprav lahko
zapišemo, da sta tako bencinski kot dizelski motor danes
že zelo čista in da se "dizlu" neupravičeno dela krivica. Vsaj
v teoriji je danes dizelski motor že čistejši od bencinskega.
Pozabljamo, da na izpuste močno vplivajo tudi starost in
stanje avtomobila, način vožnje, prtljažniki ipd.

Prepoved vožnje z »dizli« – glavni problem so stari avtomobili.

IZLET / OD 26. DO 30. SEPTEMBRA 2019

€
CENAv:i 4204go2stov)

(ob prija

Vojvodina –

kulinarični potep

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične
poslovalnice: Kranj – 04/ 20 13 220, Škofja Loka – 04/ 51 70
305, Radovljica – 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755,
Domžale – 01/ 72 20 016, Tržič – 04/ 59 63 280
ali pišite na poslovalnice@alpetour.si.

Ob prijavi povejte, da ste oglas opazili v tem časopisu.
Organizator :

www.gorenjskiglas.si

Vabimo vas na izlet v Srbijo, točneje v Vojvodino. Ogledali si bomo muzej kruha
in tipično srbsko hišo iz 19. stoletja. Ustavili se bomo tudi v samostanu Krušedol
in obiskali Sremske Karlovce, ki jih krasijo ogromne baročne palače. Odpravili
se bomo na Petrovaradinsko trdnjavo, ki jo imenujemo Gibraltar na Donavi. V
spremstvu lokalnega vodnika si bomo ogledali staro mestno jedro Novega Sada
in se ustavili v vinski kleti Miljević, kjer bomo pokusili njihovo domače vino in
žganje. Tu bo tudi kosilo ob zvokih vojvodinskih tamburašev. V kraju Ćelarevo
bomo obiskali muzej piva in pivo tudi pokusili. Zadnji dan bomo obiskali še Su
botico in njeno znamenito tržnico. Sledila bosta obisk priznane vinske kleti Zvon
ka Bogdana in pokušina njihovega vina. Mimo Somborja se bomo odpeljali v naj
bolj „rusko“ mesto v Srbiji – Ruski Krstur, mestece v Bački, ki se preživlja z vzgojo
paprike. Po kosilu sledi vožnja domov.
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, obvezno srbsko turistično vstopno takso in turistično takso
v hotelih, dva polpenziona v hotelih s tremi zvezdicami v dvoposteljni sobi, vstopnino v muzej kruha, ogled
etno hiše Maradik in toplo malico (pijača za doplačilo), vstopnino v samostan Krušedol, pokušino medu in
lokalnih vin v Sremskih Karlovcih, vstopnino v podzemne galerije na Petrovaradinski trdnjavi, pokušino vina
in žganja ter kosilo ob živi glasbi na Fruški gori (pijača za doplačilo), vstopnino v muzej piva in pokušino,
pokušino vin v vinski kleti Zvonka Bogdana, kosilo tretji dan (pijača za doplačilo), obvezno lokalno vodenje v
Novem Sadu, turistično vodenje, organizacijo in DDV.
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Padec prodaje
avtomobilov

Fordov
pooblaščeni
serviser

Vse za vaše vozilo na enem mestu

Po podatkih Trgovinske zbornice Slovenije smo v Sloveniji v prvih petih mesecih letošnjega leta prodali 34.155
prvič registriranih osebnih vozil, kar je tisoč vozil manj
kot v primerljivem lanskem obdobju. Nasprotno se je v
tem obdobju skoraj enako (992) povečala prodaja lahkih
gospodarskih vozil. Največji padec osebnih vozil beležijo:
Ford (562), Fiat (518), Renault (324) in Audi (273), največji
porast pa Dacia, prodali so kar 476 vozil več, Škoda 426
in Jeep 261. Na prvih treh mestih po prodaji so še vedno
Volkswagen, Renault in Škoda, ki prodajo štirideset odstotkov vseh novih osebnih vozil v Sloveniji. Med modeli
še vedno močno vodi clio, sledita octavia, in sandero, ki
je po prodaji za malenkost prehitel golfa. Najbolj so izgubili ford focus (81 odstotkov), fiat panda (51) in VW polo
(35 odstotkov). SUV-i, ki pri nas zavzemajo 28,6-odstotni
tržni delež, se še vedno dobro prodajajo, najbolj seveda
mali in srednji, katerih prodaja je v prvih petih mesecih letošnjega leta zrastla za 23 odstotkov, prav tako tudi
prodaja električnih in hibridnih vozil, za 33 odstotkov.
Po podatkih združenja ACEA beležimo 2,1-odstotni padec
prodaje tudi na celotnem evropskem trgu.

TO JE

FLAJŠMANOVA 3, 1000 LJUB
01 25 25 125, SUMMITAVTO

10 in PM2,5 ter duši

P E U G E OT

V AVTOHIŠI KAVČIČ

IZREDNI PRIHRANEK

IZREDNI BONUS

IZREDNI KASKO ZA 1 €

peugeot.si
Vse slike so simbolične. 5 let jamstva in kasko za 1€ velja samo v primeru nakupa s Peugeot financiranjem. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,7 do 6,5 l/100 km. Izpuh CO2: od 97
do 148 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0154 do 0,0532 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00029 do 0,00240 g/km. Število delcev: od 0,03 do 5,24. 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.

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, tel. 04 275 9300
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bike – ski – running

ETAPA SIMON JESENKO S.P., KIDRIČEVA CESTA 69, ŠKOFJA LOKA

Če klima v avtu smrdi

www.gorenjskiglas.si

Pomeni, da ni očiščena in so se vanjo naselili mikroorganizmi. Na filtru in ceveh
se nabere umazanija, alge, bakterije, plesni, ki jih ni dobro vdihovati. Pomembno
je redno servisiranje klimatske naprave,
vendar lahko tudi sami veliko naredite za
dobro stanje svoje klimatske naprave. Že
s povečanjem temperature gretja lahko
uničite bakterije, ki so neodporne na višje
temperature. Drugo pomembno dejstvo
pa je, da klimo redno uporabljajte, kar pomeni, da se v sistemu ne zadržuje vlaga.
Prav zato uporabo klime svetujejo tudi v
hladnih mesecih. Napaka je, da klimo večinoma povezujemo s hlajenjem, saj klima
zrak lahko tudi ogreva, v obeh primerih pa
je najpomembnejša funkcija osuševanje
zraka. Pri profesionalni dezinfekciji vam
bo serviser zamenjal filter in z dezinfekcijskim sredstvom očistil mikroorganizme po
vseh ceveh in odprtinah, kjer potuje zrak.

Dacia Duster
Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA

SERIJA

Avtohiša Real d.o.o., Vodovodna 93, Ljubljana

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

www.dacia.si

Poraba pri mešanem
ciklu:
km.
COjamstva,
: 137–192
g/km.rednega
Emisijska
stopnja:
EURO6Dtemp.
Emisija
NOx:2 leti
0,0161–0,0402
Emisija
*Velja ob nakupu
preko5,221–8,507
Renault Financiranjal/100
in vključuje
5 letEmisija
podaljšanega
5 let brezplačnega
servisa ter
obvezno in EURO6C
osnovno kaskoin
zavarovanje
za prvo leto. 5 let
jamstva obsega
tovarniške garancije ing/km.
podaljšano
jamstvo zatrdnih
3., 4., in 5.
2
11 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
leto ali 100.000 km, karkoli
se zgodi
prej. Brezplačni
redni(x10
servis velja
): 0,01–0,27. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2)
delcev: 0,00018–0,00222
g/km.
Število
delcev
je najpomembnejši
toplogredni
globalno
Emisije
onesnaževal
zunanjega
zraka
iz prometa
pomembno
k poslabšanju
Poraba pri
mešanem cikluplin,
3,3 – ki
5,6povzroča
l/100 km. Emisije
CO2 85segrevanje.
- 127 g/km. Emisijska
stopnja:
EURO 6b. Emisija
NOx: 0,0158
– 0,08
g/km. Emisija
trdnih delcev:prispevajo
0,00002 – 0,00105
g/km. Število kakovosti
delcev (x1011):
) je najpomembnejši
toplogredni
plin, ki povzroča
globalno segrevanje.
zunanjega
zraka iz prometa
pomembno
prispevajo k poslabšanju
kakovosti
zunan0,01 –Prispevajo
23,22. Ogljikov
dioksid
ter dušikovih
oksidov.
Več informacij
o ponudbi,
nakupu
in
zunanjega zraka.
zlasti
k(CO
čezmerno
povišanim
koncentracijam
prizemnega
ozona, Emisije
delcevonesnaževal
PM10 in PM
2
2,5
in PM2,5 ter 22,
dušikovih
Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
jegajezraka.
Prispevajo
zlasti k čezmerno
koncentracijam
prizemnega
ozona, delcev
PM10
pogojih nakupa
na voljo
na dacia.si.
Slika jepovišanim
simbolna.
Renault Nissan
Slovenija,
d.o.o.,
Dunajska
1511oksidov.
Ljubljana.
Renault priporoča

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com
Odprto odVaš
ponedeljka
do petka
od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.
trgovec
v Kranju

Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22,
AVTOHIŠA
REAL,
o.878,
o., PE
Remont
Andrej 041
308 956, Boštjan
041d.
740
Damir
041 789 Kranj
758.
Delovni čas:
pon – pet: 8.00
– 18.00,
sobota: 04
9.002015
– 12.00.
Ljubljanska
cesta
22, Kranj,
223

renault.si
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9. 7. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 10.00–12.00
POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE
Informacije: info@knjiznica-skofjaloka.si
9. 7. • Letni vrt Pri Rdeči Ostrigi, zavod O, 17.00
DELAVNICA IN PREDAVANJE: LJUDSKA DEDIŠČINA – LJUDSKE ŠEGE IN
PESMI OD JANUARJA DO DECEMBRA
Informacije: apolonija@zavodo.org, 040 477 640
9. 7. • Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00
BRALNICA: OD PESMI DO PROZE, POGOVOR Z ADIJEM SMOLARJEM
(VSTOP JE PROST)
Informacije: jana.fojkar@skofjaloka.si, 04 511 23 12
9. 7. • Pr’ Pepet
KONCERT MATEJE GORJUP (PROSTI VSTOP)
Informacije: Tine Hafner, tine@inmemoriam.si

23. 7. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka,
10.00–12.00
POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE
Informacije: info@knjiznica-skofjaloka.si
23. 7. • Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00
BRALNICA: ORIENTALSKE ZGODBE, PRIPOVEDOVALSKO-GLASBENA
PREDSTAVA. PRIPOVEDUJE: POLONA PROSEN (VSTOP JE PROST)
Informacije: jana.fojkar@skofjaloka.si, 04 511 23 12
29. 7. • Sokolski dom Škofja Loka (vstop je prost), 20.00
MEDNARODNI CIKEL KONCERTOV: GODALNI ORKESTER AKADEMIJE
MAASMECHELEN
Informacije: jana.fojkar@skofjaloka.si, 04 511 23 12
30. 7. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka,
10.00–12.00
POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE

10. 7. • Pri Rdeči Ostrigi, Škofja Loka, 17.00

Informacije: info@knjiznica-skofjaloka.si

ANIMACIJA JE ZAKON – PROJEKCIJA STOPMOTION ANIMACIJ

30. 7. • Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00

Informacije: Tine Hafner, tine@inmemoriam.si
10. 7. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

BRALNICA: S KIT-OM V SVET PRAVLJIC (VSTOP JE PROST)
Informacije: jana.fojkar@skofjaloka.si, 04 511 23 12

MEDNARODNI CIKEL KONCERTOV: ORKESTER AMADEO Z GOSTI.
VSTOP JE PROST.
Informacije: Jana Fojkar, 04 51 12 312, jana.fojkar@skofjaloka.si
10. 7. • Stari stolp na Kranclju (v primeru dežja Nunska cerkev), 19.30
KONCERT DUA JOCIF – KOŠIR,
Informacije: Tine Hafner, tine@inmemoriam.si
12. 7. • Zbor pred Zavodom O, VGC Gorenjske, 16.00
VABILO NA BREZPLAČNE DELAVNICE: ZDRAVILNA UPORABA ZELIŠČ
Informacije: apolonija@zavodo.org, 040 477 640
16. 7. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka,
10.00–12.00
POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE
Informacije: info@knjiznica-skofjaloka.si
16. 7. • Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00
BRALNICA: MARINKINA KNJIŽNICA GOSTI MARIJO KRAJNIK IN MINKO
LIKAR (VSTOP JE PROST), 18.00
Informacije: Jana Fojkar, jana.fojkar@skofjaloka.si, 04 511 23 12
19. 7. • Cankarjev trg 6, Škofja Loka (za cerkvijo), 15.00
USTVARJALNA DELAVNICA MOKREGA POLSTENJA (FILCANJA)
Informacije: Anja Musek, Atelje Amuse, 031 855 468, anja@musek.eu
20. 7. • Cankarjev trg 6, Škofja Loka (za cerkvijo), 9.00
USTVARJALNA DELAVNICA MOKREGA POLSTENJA (FILCANJA)
Informacije: Anja Musek, Atelje Amuse, 031 855 468, anja@musek.eu

Najboljše za vaš žar
PRIHAJA IZ MESARIJE SELAK!
Domače meso, pripravljeno po starih in
preverjenih receptih.
MARKO SELAK S.P. I KOPITARJEV TRG 4, VODICE I 041 637 488

44 | HOROSKOP
OVEN
21. 3.–21. 4.
Prijateljsko druženje s poglobljenimi čustvi na obeh straneh ob naslednjem snidenju preide na drugo raven. Odkritost z
vaše strani pa bo vodila tudi do zanimivih
pogovorov. Odgovora, ki si ga želite slišati, še ne boste deležni. Preden se boste
sami zavedali, se vam bo vse postavilo
na glavo. Ni kaj, zanimivo bo.

BIK
22. 4.–20. 5.
Naslednji korak, na katerega ste na področju poslovnosti že pripravljeni, boste
storili prej, kot ste mislili. Dobro preverite
svoj planer, saj vam zmedenost ob navalu informacij lahko ponagaja. Tisti pravi počitek, vam še ni namenjen. Od vas
veliko pričakujejo in ne glede na različne
situacije ne boste nikogar razočarali.

DVOJČKA
21. 5.–21. 6.
Sklenili boste dogovor, ki vam bo na
službenem področju olajšal marsikatero delo. Dobiček se vam poveča, čeprav
ne toliko v denarnem smislu. Dvoumna
sporočila, ki jih boste prejeli od znanca,
vas bodo spravljala v zadrego. Ampak saj
veste, da skoraj nikoli ne ostanete brez
besed – in še naprej bo tako.

RAK
22. 6.–22. 7.
Svoje veščine, ki jim navadno ne pripisujete velikega pomena, boste dobro unovčili in zasijali v pravem trenutku. Seveda
boste več kot zadovoljni. S povečano zaupljivostjo na čustvenem področju boste
razkrili več, kot bi bili sicer pripravljeni
razkriti. Morda je ravno sedaj pravi čas,
da spoznajo, kdo ste.

LEV
23. 7.–23. 8.
Svojo zadržanost do določene skupine
ljudi boste odgnali, ko se boste znašli v
situaciji, ko bo treba stopiti iz cone udobja in povedati stvari tako, kot so. Preplavil vas bo občutek moči in ne bo vam žal,
da ste se postavili zase. Dolgo ste ostajali v ozadju, okolica bo spoznala vse vaše
vrednote, prepričanja in cilje.

DEVICA
24. 8.–23. 9.
Količinsko boste pred seboj imeli manj
dela, ki pa bo zaradi tega toliko težje in
od vas bo zahtevalo še več zbranosti.
Največ svoje energije boste porabili na
osebnem področju, ko boste hoteli urediti tisoč in eno stvar, seveda karseda hitro.
Poti je vedno več, dobro veste, kam želite
priti, zato ne bo nobenih težav.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.
Kamorkoli boste šli, se boste znašli v dobri družbi veselih in nasmejanih ljudi. Radostno in dopustniško boste preživljali
dneve in nič vam ne bo hudega. Še vedno
dolgujete opravičilo na ljubezenskem
področju? Ne smete pozabiti, da nobena
stvar v življenju ni samoumevna. Lepa
beseda lepo mesto najde. Ne čakajte.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.
Kljub začetnim skrbem, mimo katerih
včasih kar ne morete, boste vse aktivnosti odlično izpeljali in v novi vlogi organizatorja odlično poskrbeli za vzdušje
na zabavi. Tudi na službenem področju
vam bodo zvezde naklonjene, zablesteli
boste. Seveda je pred vami še zasluženi
dopust. Brez skrbi, vse bo šlo po načrtu.

STRELEC
23. 11.–21. 12.
Še malo, pa si boste že lahko čestitali za
dobro opravljeno delo. Rezultat, ki s seboj prinaša tudi finančno stabilnost, se
bo prav kmalu že začel kazati. Povsem
boste presenečeni. Odrekanja za sedaj
še ne bo konec, a oddih, ki si ga le privoščite, bo enkraten. V ljubezni vas čaka
veliko čustev in zanimivih pogovorov.

KOZOROG
22. 12.–20. 1
Da bi se rešili dvomov v ljubezni, ki s seboj ne prinašajo nič dobrega, boste navezali stik z različnimi osebami iz preteklosti. Preden se opečete, dobro premislite,
komu velja zaupati. Sledite svojemu srcu
in zaupajte vase. Tisti pravi odgovori se
skrivajo v vas. Le pravilno morate znati
pogledati in vse bo jasno.

VODNAR
21. 1.–19. 2.
Poslovna ideja, s katero boste pomagali
prijatelju v zadregi, bo odlična in začeli
boste še bolj razmišljati v tej smeri. Priložnost boste dali svojim spečim sposobnostim, ki jih zaradi skromnosti ne
unovčite pogostokrat. Presenetili boste
tako sebe kot tudi svojo bližnjo okolico,
ker vas takega ne poznajo. Veseli boste.

RIBI
20. 2.–20. 3.
S svojo duhovitostjo boste nepogrešljiva oseba za druženje na zabavah svojih
prijateljev iz znancev, saj bo dobra volja
kar sijala iz vas. Zavedate se, da za srečo ni treba veliko. Malenkosti so tiste, ki
narišejo nasmeh na obrazu. Prejeli boste
darilo partnerja, ki pa bo tudi nekaj pričakoval v zameno.
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V volčjem brlogu

18.-20. julij

Mednarodna
uspešnica, ki temelji
na presunljivi resnični
zgodbi Margot Wölk
in vzbuja provokativna
vprašanja o
sostorilstvu, krivdi in
borbi za preživetje.

BAJAGA & INSTRUKTORI
KINGSTON
TRIO VIVERE
ADI SMOLAR
VESELI SVATJE | HELENA BLAGNE |
KLAPA BONACA | TILEN LOTRIČ
PRAZNIK KRANJSKE KLOBASE /
DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA
MIVKI / ULIČNO GLEDALIŠČE / STAND
UP / KRANSKA KUHNA / OTROŠKI
KRANFEST

352 strani, 135 x 200 mm, trda vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 v Kranju,
jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Pisateljica, pesnica in
prevajalka Milanka
Dragar je nedavno
izdala knjigo Dediščina
molka. V njej na
osnovi pričevanj in
dokumentarnih virov
piše o množičnih
pobojih Slovencev in
Hrvatov v Crngrobu
in hrvaških otrok v
Matjaževi jami pri
Pevnem maja 1945.
Tem ljudem ni bilo
nasilno odvzeto le
življenje, ukraden jim
je bil tudi grob, pravi
avtorica, ki je pred leti
raziskovala tudi zločine
v Srebrenici.

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

3285
EUR

+ po

št ni n a

lep dan kliče

Željko Kozinc

OT I
LOŠKEP
em,
50 izletov po Selšk
Poljanskem
in Žirovskem

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04
201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

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

1490
EUR

46 | NAGRADNA KRIŽANKA

www.gorenjskiglas.si

T
NOVOS

128 strani, trda vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Knjiga opisuje
zapleteno življenjsko
zgodbo našega
“zdomca” od skromne
naklanske hišice do
mogočnih kremeljskih
palač in ga obenem
uvršča v takratni čas
in življenjski prostor.
Dr. med. Jurij Kurillo
je delo zasnoval in
prispeval poglavja o
zgodovini evropske
medicine, o Gregorju
Voglarju, o
“terapevtskem”
postopku puščanja
krvi ter o usodnih
valovih kuge.

15
EUR

+ po

št ni n a

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

1. nagrada: vzglavnik Slovenska postelja; 2. in 3. nagrada: knjiga Melanda
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do torka, 23. julija 2019,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo
na Nazorjevi ulici 1.
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»Moja mami, ati, babi,
dedi, teta, stric ... vsi berejo
Gorenjski glas ...

... jaz pa rešim križanko
in preberem šale.«

Izhaja vsak
torek in petek.
Naročite se na Gorenjski glas, saj s tem veliko prihranite.
Tel.: 04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

