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Škofja Loka
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               Športna dvorana 
TRATA 

ŠKOFJA LOKA 
sobota, 28.maj 2022, ob 19. uri

dobrodelni
koncert
pomagajmo skupaj

     Slavko
ivančič

maja keuc
Amaya

Vstopnina 15 € 
Nakup vstopnic: 
ŠKOFJA LOKA: 
Turizem Škofja Loka, Cankarjev trg  
KRANJ: Gorenjski Glas  
Eventim: prodajna mesta

Medijski pokrovitelji: 

spremljava:  Big band orekestra Slovenske vojske
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V jesenskem času vsi vrtičkarji pridno pospravljamo pridelane poljščine in vrtnine. Ob tem nam 
nastane tudi večja količina zelenih odpadkov, ki jih običajno ne zaužijemo.

Akcija zbiranja odpadne električne in elektronske
opreme,  pregled in diagnostika malih aparatov

nedelujoče ali še delujoče:

odpadne sijalke,
odpadne baterije.

svoje male električne aparate in audio-video naprave oddali v brezplačni pregled in diagnostiko,
pogledali zanimive videoposnetke o pravilnem ravnanju z e-opremo in o krožnem gospodarstvu,
pogledali muzej aparatov ter preizkusili retro računalniške igrice.

Na akcijo zbiranja EEO lahko, uporabniki iz gospodinjstev, prinesete:

računalnike in monitorje, pečice, mikrovalovne pečice, električne igrače, električno orodje,
televizorje in radie, štedilnike, pralne stroje, hladilnike in male aparate,

Na akciji bo mogoča tudi izmenjava še uporabne električne in elektronske opreme.

Aparati na turneji – pregled in diagnostika malih aparatov 

Na Akciji se bo nahajal tudi E-transformer 2.0., kjer boste lahko:

V soboto, 14. 5. 2022, med 9. in 13. uro, vas vabimo na Mobilno akcijo zbiranja (ne)delujočih električnih in 
elektronskih aparatov, ki bo potekala v Škofji Loki, na parkirišču bivše vojašnice. 

Akcija poteka v sklopu projekta Spodbujamo e-krožno pod geslom Še sem uporaben. 
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2 Oglasi  
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Lili Panjtar
Foto: Tina Dokl
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Številne ideje ji ne pustijo spati

Lili Panjtar / Foto: Tina Dokl
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ͰͰ Večina vašega dela temelji na so-
dobni interpretaciji bogate kulturne 
dediščine in uporabi naravnih ma-
terialov. Kaj vas pri tem navdihuje?

Narava – čisto preprosto. Živim v 
naravi in to me navdihuje.

ͰͰ Zase pravite, da ste po izobrazbi 
oblikovalka, po duši pa rokodelka. 
Kaj od tega pa vam nudi večji ustvar-
jalni izziv?

Nekateri kolegi pravijo, da sem 
tipična oblikovalka, saj me nekako 
ne morejo uokviriti – ne morem se 
zadržati zgolj pri eni tehniki in ma-
terialu. Ko me prešine neka ideja, jo 
vizualiziram celostno, vidim širšo 
zgodbo  ... Dvajset let sem namreč 
delala v tekstilni industriji, kjer sem 
morala celostno pristopati k pro-
jektom: od ideje do načrtovanja in 
priprave prototipov, primernih za 
redno proizvodnjo, potem pa seve-
da celostna podoba izdelkov in na-
črtovanje promocijskih elementov, 
sejemskih nastopov ... Še vedno raz-
mišljam na enak način, vedno vidim 

širšo sliko in nešteto možnosti. Priz-
nam, zelo pogrešam velike projekte.

ͰͰ Kaj nudijo taki veliki projekti, ka-
tere možnosti odpirajo ustvarjalcu?

Predvsem si lahko dovoliš raz-
mišljati širše; ko si sam, si vedno 
nekako omejen (prostorsko, finanč-
no), težje si privoščiš »velike zgod-
be«. Prej sem bila del nekega večjega 
ustroja, zdaj pa se včasih počutim 

tako prizemljeno, majhno – še ved-
no sicer lahko razmišljam »na veli-
ko«, težje pa je to udejanjiti. Zato sem 
vesela, da sem del Sodobnega tek-
stilnega centra Kreativnice in Ro-
kodelskega centra DUO Škofja Loka, 
kjer lahko skozi različne projekte 
uresničim nekatere svoje ideje.

ͰͰ Pravite tudi, da se vam poraja 
nešteto idej, ki vam praviloma ne 
dajo spati. Kaj vam torej ta čas krati 
spanec?

Ta čas je to razmišljanje o novem 
tekstilnem projektu, ki ga pripravlja-
mo v Kreativnicah in ga bomo junija 
razstavile na Loškem gradu, kasne-
je pa najbrž še na drugih lokacijah. 
Tako kot verjetno še veliko kreativ-
cev tudi sama delujem na način, da 
bolj ko se bliža datum razstave, bolj 
sem kreativna, več idej se mi poraja. 
Tako da so v bistvu dobre stvari tiste, 
ki mi ne dajo spati, ne slabe; ideje kar 
»šibajo« po glavi.

ͰͰ Pa je kakšna ideja, ki vam je še ni 
uspelo uresničiti, pa bi jo želeli?

Seveda, ogromno! Ena od takih 
idej je recimo, da bi enkrat lahko de-
lala v tehniki modrotiska. Ugledano 
imam družinsko tiskarno v Avstriji, 
ki še ohranja modrotisk, in si želim, 
da bi nekoč moj avtorski vzorec re-
alizirali v metraži. A za zdaj so to le 
sanje. Podobno je še veliko neuresni-
čenih idej, povezanih z različnimi 
materiali. Ko bo čas, mogoče, ko bom 
v pokoju (smeh), bo na vrsto prišla 
tudi glina. Pa še mnogo drugega ...

ͰͰ Kaj zahteva največ vaše pozor-
nosti, časa, zbranosti ...?

Veliko raziskujem, berem, pro-
učujem; sem samouk, kar zadeva 
nove tehnike – praviloma se ne ude-
ležujem delavnic, ampak s tem, ko 
sama poskušam in delam napake, 

naletim na nove načine izražanja. 
Ko sem pred desetimi leti odšla iz 
tekstilne industrije, sem nezavedno 
bežala proč od tekstila in sem se ne-
kaj časa osredotočala bolj na papir in 
mokro polstenje. Ko sem se posvetila 

načrtovanju Kreativnic, pa sem ugo-
tovila, da brez tekstila preprosto ne 
morem. Raziskujem tudi inovativne 
pristope na področju tekstilij, nove 
(trajnostne) materiale; možnosti je 
namreč ogromno. Zdaj me recimo 
zanimajo gobe – kako bi jih prede-
lala v papir, jih uporabila za odtise 
na tekstil  ..., pa tudi drugi naravni 
materiali, prosto dostopni povsod – 
lubje in podobno. Zadnji dve leti sem 
veliko časa preživela v naravi, imela 
več časa za razmišljanje. V nekem 
trenutku sem se zavedela, kako sem 
lahko hvaležna, da živim ob gozdu; 
vse materiale imam pri roki, samo 
pobrati jih moram!

ͰͰ Dve desetletji ste delovali kot 
oblikovalka in vodja projektov v ško-
fjeloški Odeji, pred skoraj desetimi 
leti pa ste se odločili za samostojno 
pot. Kaj vas je vodilo pri tej odloči-
tvi?

Številne ideje ji ne pustijo spati

Mateja Rant

Rokodelka in oblikovalka Lili Panjtar se zadnja leta bolj intenzivno posveča 
oblikovanju naravnih materialov in podrobneje raziskuje mnoge načine 
obdelave naravnih vlaken. Ukvarja se s ponovno uporabo odpadnega papirja in z 
različnimi tehnikami obdelave tekstilij.

Tako kot verjetno še veliko 

kreativcev tudi sama 

delujem na način, da bolj ko 
se bliža datum razstave, bolj 
sem kreativna, več idej se mi 
poraja. Tako da so v bistvu 
dobre stvari tiste, ki mi ne 
dajo spati, ne slabe; ideje kar 
»šibajo« po glavi.
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V nekem trenutku začutiš, da 
moraš proč, in sem šla.

ͰͰ Za svoje avtorske kolekcije 

tekstila za dom in celostne sejem-

ske nastope ste prejeli več strokov-

nih nagrad. Kaj ustvarjalcem pome-

nijo take nagrade?

Strokovne nagrade pomenijo 
veliko, to je potrditev, da delaš prav. 
Tako kot mi zdaj veliko pomeni po-
hvala kolegov oblikovalcev in roko-
delcev. Prav tako mi je pomembna 
tudi kritika, da imaš neko korekcijo, 
drugo mnenje, sicer lahko postaneš 
tudi samovšečen. Nekomu podati 
konstruktivno kritiko sploh ni lahko, 
a se mi zdi potrebno in pomembno. 
Vsak kreativec jo kdaj potrebuje.

ͰͰ Ukvarjate se z grafičnim, produk-

tnim in tekstilnim oblikovanjem za 

posameznike in podjetja, obenem 
pa se posvečate tudi unikatnemu 
oblikovanju in rokodelstvu. Pri 

slednjem lažje izživite svoj ustvar-

jalni potencial?

Kreativci si v glavnem želimo 
ustvarjati, a smo največkrat za vse 
sami in nam proces prodaje ne gre ali 
pa nam vzame preveč časa. Kot s. p. 
ali »freelancer« pa moraš največkrat 
imeti širši nabor storitev, da lahko 
preživiš na trgu, sploh če se ukvar-
jaš s tekstilom ali rokodelstvom. 
Tako se jaz pretežni del ukvarjam 

z grafičnim oblikovanjem, ki mi je 
prav tako zelo pri srcu. Tekstil je pa 
za mojo dušo. Odnos ljudi do tekstila 
je na žalost zelo slab, čeprav se mi 
zdi, da se popravlja. Se mi zdi, da se 
zgodovina ponavlja; včasih so bile 
male obrtne delavnice, ki so zamrle 
s porastom industrije, potem je indu-
strija zamrla in spet vznikajo male 
obrtne delavnice  ... Opažam tudi, da 
so mladi neverjetno kreativni, saj 

Zase pravi, da je po izobrazbi oblikovalka, po duši pa rokodelka. / Foto: Tina Dokl

Veliko raziskujem, berem, proučujem; sem samouk, kar 
zadeva nove tehnike - praviloma se ne udeležujem delavnic, 
ampak s tem, ko sama poizkušam in delam napake, naletim 

na nove načine izražanja. Zdaj me recimo zanimajo gobe 
– kako bi jih predelala v papir, jih uporabila za odtise na 

tekstil ..., pa tudi drugi naravni materiali, prosto dostopni 
povsod - lubje in podobno.
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niso navajeni ležernih služb, zato 
kar srkajo znanje in vedenje.

ͰͰ Kako se pri vas odvija proces od 

ideje do končnega izdelka?
Po navadi s prebliski – sproži-

jo jih različni impulzi, lahko je to 
glasba, knjiga, pogovor, skupno raz-
mišljanje, druženje  ... Potem me to 
črviči, nekje zadaj v glavi, in to lah-
ko traja zelo dolgo, lahko dve, tri leta 
ali celo deset let. Lahko pa je hipno. 
Ampak določenih idej nikoli ne pre-
delaš na hitro, dolgo zorijo v tebi, in 
ko je trenutek ugoden, nastopi čas za 
uresničitev. Recimo že dlje časa sem 
se zanimala za »botanical print« in 
o njem veliko raziskovala, a šele v 
času med epidemijo sem si vzela do-
volj časa za umirjen razmislek in je 
potem čisto spontano nastalo, kar je 
že nekaj časa tlelo v meni.

ͰͰ Strogo sledite željam naročnika 
ali poskušate v izdelke vtisniti tudi 
svoj osebni pečat?

Nikoli se ne podpišem pod nekaj, 
kar ne ustreza mojim normativom. V 
vsakem izdelku skušam pustiti svoj 
pečat, a v teh po naročilu ne vedno 

v tolikšni meri, kot bi si mogoče že-
lela. Imam pa določena načela, ki se 
jih vedno držim. Če z naročnikom ne 
najdeva skupnega jezika že v startu, 
se v oblikovanje ne podam. Na po-
dročju oblikovanja je konkurenca 
velika; veliko je dobrih oblikovalcev, 
veliko pa, žal, tudi takih, ki to sploh 

niso, pa vseeno to počnejo; velikok-
rat pod ceno in nekakovostno. Pri 
unikatnem oblikovanju je lažje, tam 
delaš iz sebe.

ͰͰ V čem vidite največjo prednost 
naravnih materialov?

Pozitivno vplivajo na počutje in 
zdravje ljudi, so bolj trajnostni, raz-
gradljivi, praviloma ne onesnažujejo 
narave, so nam bolj na dosegu roke, 
čeprav včasih tega ne vidimo. Vse, 
tudi barve, lahko pridobimo iz nara-
ve.

ͰͰ Se torej naravni materiali spet 
vračajo v ospredje?

Samo ti materiali imajo priho-
dnost, tako je vedno bilo in bo – iz 
narave vzeto in v naravo dano. Na-
rava je edinstvena, unikatna in po-
polna. Veliko je še neizkoriščenih in 
neraziskanih naravnih surovin, iz 
katerih lahko pridobivamo nove na-
ravne materiale, tudi za oblačila in 
obutev. Seveda pa bodo v določenih 
panogah vedno potrebni visoko teh-
nološki materiali, to je razumljivo.

ͰͰ Kdo vam je bil oziroma vam je še 
pri ustvarjanju največji navdih?

Že od otroštva sem rasla med krpi-
cami, tako babica v Mariboru kot teta 
v Beogradu sta bili šivilji; in že takrat 
sem videla razliko in prepoznala bolj 
in manj dragocene materiale. Krpice 
sem nosila domov in šivala za svoje 
punčke in medvedke, iz niti sem iz-
delovala celo zobne zalivke, ko sem 
se igrala zobozdravnico. Tako da sem 
v bistvu živela s tekstilom, nekaj časa 
sem se celo preživljala s šivanjem 
oblačil, potem pa sem nepričakovano 
dobila službo v Odeji in sem se preu-
smerila na interjerje.

ͰͰ Svoje znanje z navdušenjem de-

lite tudi z drugimi. Kaj vas žene pri 
tem?

Skozi leta sem pridobila ogrom-

no znanja in izkušenj in to se mi zdi 
zelo pomembno deliti naprej. Pri tem 
sem zelo suverena, priznam. Znanje, 
ki ti ga da šola, namreč ni izkustve-
no znanje. In mladi so zelo radove-
dni, kar srkajo znanje in vedenje, le 
navdušiti jih moramo. Sem odprta 
za debate in znanja ne skrivam, za-
kaj bi ga? Na svetu je dovolj prostora 
za vse kreativce.

Lili Panjtar se zadnja leta posveča predvsem različnim tehnikam oblikovanja naravnih 
materialov. / Foto: Tina Dokl

Nikoli se ne podpišem pod 

nekaj, kar ne ustreza mojim 

normativom. V vsakem 

izdelku skušam pustiti svoj 

pečat, a v teh po naročilu ne 
vedno v tolikšni meri, kot 

bi si mogoče želela. Imam 
pa določena načela, ki se jih 
vedno držim.
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Caspar, Melchior, Balta[sar]

Gašper, Miha in Boltežar so sveti trije kralji, katerih imena najdemo izpisana 

na prstanu s Stolpa na Kranclju.

Prstan z napisom Caspar, Melchior, Balta[sar], Stolp na Kranclju, 13.–14. stoletje

O
b arheoloških raziskavah 
srednjeveškega gradu Stolp 
na Kranclju nad Loškim gra-

dom v letih 1954 in 1955 je po več 
stoletjih skupaj z ostalimi bogatimi 
najdbami srednjeveške materialne 
kulture ponovno ugledal luč sveta 
tudi bronast prstan. Odkrit je bil na 
prostoru med stolpom in obzidjem. 
Izdelan je bil v tehniki ulivanja v ka-

lupu in glede na velikost za moško 
roko. Na notranji strani je bronast 

trak gladek, na zunanji pa po vsej 
dolžini teče napis Caspar, Melchior, 
Balta, izpisan v gotski majuskulni 
pisavi, brez presledkov in ločil med 
posameznimi besedami in obrobljen 
z rahlo poudarjenim robom. Imena 
svetih treh kraljev so izpisana v ce-

loti, razen imena Baltasar, pri kate-

rem je izdelovalec izpustil zadnje tri 
črke. Dolžina traku, predvidenega za 
izdelavo prstana, ki je bila določena 
z obsegom naročnikovega prsta, ni 
bila dovolj dolga za celoten napis.

Kdo so bili sveti trije kralji in kaj 
o njih izvemo iz Svetega pisma? Pog-

lejmo zapis v Matejevem evangeliju: 

Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v 
Judeji v dneh kralja Heroda, so priš-

li modri z Vzhoda v Jeruzalem in 
govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot 
judovski kralj? Videli smo namreč, 
da je vzšla njegova zvezda in smo se 
mu prišli poklonit.« Ko je kralj Herod 
to slišal, se je vznemiril in ves Jeru-

zalem z njim. Sklical je vse vélike 
duhovnike in pismouke ljudstva ter 
pri njih poizvedoval, kje je rojen Me-

sija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Ju-

deji« … Tedaj je Herod skrivaj poklical 
modre in od njih natančno poizvedel 
o času, ko se jim je prikazala zvezda. 
Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: 

Jože Štukl
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»Pojdite in natančno raziščite glede 
deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, 
da se mu pojdem tudi jaz poklonit!« 
Po kraljevih besedah so se modri 
odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so 
jo videli vziti, je šla pred njimi, dok-
ler ni obstala nad krajem, kjer je bilo 
dete. Ko so zagledali zvezdo, so se 
silno razveselili. Stopili so v hišo in 
zagledali dete z Marijo, njegovo ma-
terjo. Padli so predenj in ga počastili. 
Odprli so svoje zaklade in mu daro-
vali zlata, kadila in mire. In ker so 
bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodi-
jo nazaj k Herodu, so se po drugi poti 
vrnili v svojo deželo.

Evangelist Matej te popotnike 
in neobičajne tujce, ki so prišli od 
daleč v iskanju novorojenega zveli-
čarja, imenuje modre z vzhoda oz. 
mage in o njih govori kot o častit-
ljivih možeh. Izraz magi je dotlej 
v Svetem pismu pomenil isto kot 
astrologi ali vedeževalci in je imel 
slabšalen pomen. Magi so imeli si-
cer velik ugled na babilonskem in 

perzijskem dvoru. Evangelij navaja, 
da so modri prišli z Vzhoda, s čimer 
opisuje domovino magov, ki je bila 
na področju Perzije, Babilonije in 
delno tudi Arabije. V 6. stoletju so 
modre začeli nazivati kot kralje in 
obveljalo je prepričanje, da so bili 
trije. Evangelist Matej namreč ne 
navaja števila oseb, pravi samo, da 
so prinesli trojen dar: zlato, kadi-
lo in miro. Zlato je bilo namenjeno 
kralju, kadilo Bogu in mira umrlji-
vemu človeku. Prav tako iz Svetega 
pisma ne izvemo, kako so se imeno-
vali. Njihova imena nam sporočajo 
legende, ki so nastale v obdobju od 
6. do 13. stoletja. Iz njih je razvidno, 
da naj bi bili zastopniki posameznih 
kontinentov, in sicer Evrope, Azije in 
Afrike. Eden od njih je bil temnopolt.

Čaščenje svetih treh kraljev ima 
v Evropi dolgo zgodovino. Njihove 
relikvije naj bi po legendi odkrila sv. 
Helena, mati cesarja Konstantina I. 
Sprva so bile shranjene v Carigradu. 
Po letu 500 jih je cesar Mavrikij po-

daril milanskemu škofu sv. Evstor-
giju. Leta 1164 jih je v Köln prenesel 
Rainald von Dassel, kölnski nadškof, 
kancler in cesarski namestnik ce-
sarja Friderika I. Barbarosse (1152–
1190), ki je leta 1162 zavzel Milano. V 
skladu z odredbo papeža Bonifacija 
IX., iz leta 1394, so 29. junija na vsa-

kih sedem let relikvije izpostavili 
javnemu čaščenju. Tako je mesto ob 
Renu zaslovelo kot eno najslavnej-
ših romarskih središč v vsej Evropi.

V ljudskem verovanju so sveti 
trije kralji postali priprošnjiki v ne-
besih zlasti za popotnike in romarje. 
Priporočali so se jim tudi za zaščito 
proti raznim boleznim in nadlogam 
v vsakdanjem življenju tako pri lju-
deh kot tudi pri živalih. Njihova 
priprošnja naj bi varovala pred kugo, 
božjastjo, glavobolom, vročino in 
mrzlico, ugrizi steklih psov itd. Ker 
se zemeljska pot konča s smrtjo, 
so se jim priporočali tudi za milost 
srečne smrti. Kdor jih namreč časti 
in se jim posti od zgodnje mladosti, 
temu se prikažejo tri dni pred smrtjo, 
da se lahko pripravi nanjo.

Komu je pripadal prstan s Stolpa 
na Kranclju, ne bomo nikoli izvedeli. 
Vsekakor pa je nema priča ljudskega 
verovanja v moč priprošnje svetih 
treh kraljev. Časovno ga umeščamo 
v obdobje od zadnje četrtine 13. do 
sredine 14. stoletja in je na ogled v 
stalni zbirki Loškega muzeja.Sveti trije kralji na mozaiku v baziliki SantʼApollinare Nuovo v Ravenni, 6. stoletje

Risba razvitega traku prstana s Stolpa na Kranclju

Gašper, Miha, Boltežar so 
trije kralji oziroma trije 

modri z Vzhoda.
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Za varnost smo odgovorni vsi

Na zadnji seji občinskega sveta je načelnik Policijske postaje Škofja Loka Sašo 
Eniko predstavil varnostno statistiko za preteklo leto.

U
vodoma je načelnik Sašo Eni-
ko dejal, da so se v letih 2020 
in 2021 srečevali z različni-

mi izzivi, ki jim je botrovala covidna 
kriza. Sicer pa so v letu 2021 zabele-
žili 200 kaznivih dejanj, leto prej pa 
219. Preiskanost je bila malo več kot 
60-odstotna. Struktura obravnava-
nih kaznivih dejanj se bistveno ni 
spremenila že nekaj let. Tako pre-
vladujejo kazniva dejanja s področja 
splošne kriminalitete, sledijo pa jim 
kazniva dejanja s področja delovnih 
razmer in socialnega varstva.

V letu 2021 so obravnavali neko-
liko manj kaznivih dejanj zoper pre-
moženje kot leta 2020, in sicer 120, 
leto prej pa jih je bilo 132. Zmanjšale 
so se predvsem velike tatvine, kar bi 
mogoče lahko pripisali tudi temu, da 
so bile v času covida zaprte občin-
ske meje. Storilci namreč prihajajo 

predvsem z drugih območij, čeprav 
ne gre zanemariti niti »domačih'' 
storilcev. Kot vsako leto je tudi tokrat 
načelnik opozoril na slabo, včasih 
celo malomarno samozaščitno ob-
našanje občanov.

Čeprav so obravnavali 12 kazni-
vih dejanj goljufije, torej tri manj kot 
leta 2020, pa je pri tem skrb vzbujajoč 
podatek o višini škode, ki znaša sko-
raj 400 tisoč evrov. Največji je delež 
spletnih goljufij.

Lani so veliko pozornost name-
nili tudi kaznivim dejanjem s pod-
ročja družinskega nasilja. Tako so 
v vseh zaznanih indicih, bodisi da 
so jih dobili od drugih služb ali so 
do njih prišli z lastno dejavnostjo 
na terenu, ugotavljali, ali so podani 
elementi za sum kaznivega dejanja 
nasilja v družini. Tako so lani obrav-
navali tri kazniva dejanja nasilja v 
družini, leto prej pa štiri.

Zaznali so povečanje kaznivih 
dejanj zoper človekove pravice in 

svoboščine, zlasti kaznivega dejanja 
grožnje. Na področju varstva jav-
nega reda in miru so policisti lani 
obravnavali 158 kršitev oziroma 20 
odstotkov manj kot leta 2020.

Na področju dela v zvezi s pre-
povedanimi drogami so v letu 2021 
obravnavali 19 kaznivih dejanj, leto 
prej pa štiri. Opravili so 39 zasegov 
prepovedane droge, pri čemer je bila 
najpogostejša droga marihuana, 
zasegli pa so tudi kokain, ''speed'' 
in druge kombinacije prepoveda-
ne droge. Pri tem je načelnik Eniko 
opozoril, da se starost uporabnikov 
žal niža, prav tako so otroci sami 
preprodajalci. »Uporaba drog je v po-
rastu v celi Sloveniji, zato moramo 
kot družba veliko več vložiti v mla-
de.«

V letu 2021 se je zgodilo 182 pro-
metnih nesreč, kar je za dobrih 20 
odstotkov več kot leto prej. V lan-
skem letu so policisti izvedli za 
skoraj 70 odstotkov več represivnih 
ukrepov na področju varnosti ce-
stnega prometa kot leto prej, največ 
je bilo izvedenih s področja hitrosti, 
neuporabe varnostnega pasu in upo-
rabe mobilnega telefona.

Načelnik Sašo Eniko se je na 
koncu zahvalil za vzorno sodelova-
nje z občino, občinskim redarstvom, 
Civilno zaščito, šolami in drugimi, ki 
vsi skupaj pripomorejo k boljši var-
nosti. Predstavitev varnostne stati-
stike pa je zaključil s pozivom: »Naj 
zaključim z apelom. Želimo si še 
boljšega sodelovanja z občani. Pok-
ličejo lahko na številko 113 ali anoni-
mno na 080 12 00. Številne informa-
cije so več kot dobrodošle in pogosto 
zelo koristne. Za varnost smo odgo-
vorni vsi.«

Klavdija Škrbo Karabegović

Načelnik Policijske postaje Škofja Loka Sašo Eniko / Foto: Tina Dokl
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Kako smo glasovali v Škofji Loki
Volitve v Državni zbor Republike Slovenije so potekale 24. aprila. Volilna 
udeležba je bila sedemdesetodstotna, največ glasov pa je prejelo Gibanje 
Svoboda. In komu so glasove dali Ločani ...

N
a državni ravni je največ 
podpore dobilo Gibanje Svo-
boda, in sicer 34,5 odstotka 

oziroma 41 sedežev. SDS je prejela 
23,5 odstotka glasov in s tem 27 se-
dežev v parlamentu, sledi ji NSi s 
6,87 odstotka in osmimi sedeži, nato 
SD s 6,66 odstotka in sedmimi sede-
ži, v parlament pa se je s petimi se-
deži in 4,43 odstotka glasov prebila 
še Levica.

V volilnem okraju Škofja Loka 
1, ki obsega območje občine Škofja 
Loka, so volivci prav tako največ 
glasov dali Gibanju Svoboda in SDS. 
Natančneje, Svoboda s kandidatom 
Gašperjem Poženelom je prejela 
31,29 odstotka, kandidat SDS An-
drej Hoivik pa 26,57 odstotka glasov. 
Dobrih osem odstotkov loških voliv-
cev je svoj glas dalo stranki NSi ozi-
roma kandidatki Mariji Klopčič, 6,64 
odstotka pa je glasovalo za Levico 
in svojo podporo dalo Mihi Kordišu. 

SD je dobila 4,19 odstotka, Povežimo 
Slovenijo 3,67 odstotka, LMŠ 3,39 od-
stotka, Resni.ca 2,99 in SAB 2,46 od-
stotka glasov.

Volilna udeležba je bila kar 76-od-
stotna, v državni zbor pa sta se uvr-
stila dva poslanca, in sicer Andrej 
Hoivik (SDS) in Miha Kordiš (Levica).

Klavdija Škrbo Karabegović

Gibanje Svoboda je v Škofji Loki dobilo 31,29 odstotka podpore, SDS pa 26,57 odstotka.  

/ Foto: Tina Dokl

Ustanovili Zavod STC Stari vrh

T
rije partnerji – Občina Gorenja vas - Poljane, Ob-
čina Škofja Loka in Smučarska zveza Slovenije 
– so skupaj pristopili k ustanovitvi Zavoda SCT 

Stari vrh, na katerega želijo v prihodnjih letih prenesti 
upravljanje smučišča Stari vrh.

«Ta oblika organiziranja nam poleg novega strate-
škega partnerja Smučarske zveze Slovenije omogoča, 
da se kot zavod prijavljamo na razpise, predvsem za 

nadgradnjo in izboljšanje infrastrukture v prihodnjih 
letih, ki bo tudi nujna za dolgoročni obstoj STC Stari 
vrh. Po drugi strani ima Smučarska zveza visoke cilje z 
ustanovitvijo nacionalnega panožnega centra za alpsko 
smučanje in organizacijo številnih dogodkov na Starem 
vrhu. Skupaj smo se strinjali, da je tako za razvoj turiz-
ma kot nadaljnji razvoj smučanja taka oblika najboljša,« 
je pojasnil škofjeloški župan Tine Radinja. Vsi trije par-
tnerji so zagotovili tudi finančna in materialna sredstva 
za začetek delovanja zavoda, in sicer vsak ustanovitelj 
po tri tisoč evrov.

Klavdija Škrbo Karabegović
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Škofja Loka je varno mesto

Kot kaže varnostna statistika, je občina Škofja Loka zelo varna. Razloga sta 
dobro delo različnih služb in velik poudarek na preventivi.

ͰͰ Na občinskem svetu ste predstavili varnostno stati-
stiko občine na več področjih. Ali lahko rečemo, da je 
Škofja Loka varno mesto, in kaj bi se dalo še izboljšati?

Škofja Loka je izjemno varna občina. To potrjujejo 
statistike na vseh področjih. Tudi v letih 2020 in 2021 ni 
bilo izstopajočih dogodkov, ki bi to sliko kakorkoli pos-
labšali, tako da ostajamo zelo, zelo varna občina. Ves čas 
pa je treba skrbeti za preventivo. Morda bi posebej pou-
daril preventivo na področju zlorabe drog, preventivo na 
področju varnosti v cestnem prometu, kjer smo po eni 
strani izjemno veseli, da v teh dveh letih ni bilo nobene 
smrtne žrtve na cestah v naši občini, pa seveda tudi pre-
ventivo pri požarni varnosti ali varovanju pred narav-
nimi nesrečami. Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem: 
policiji, gasilcem, Civilni zaščiti, gorski reševalni službi, 
tudi vsem v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, 
da skupaj ustvarjajo tako pozitivno sliko na področju 
varnosti v naši občini.

ͰͰ Spomladanski meseci so v našem mestu že tradici-
onalno namenjeni ekološkemu ozaveščanju. Čemu ste 
poudarek dali letos in katere akcije oziroma izboljšave 
nas še čakajo?

Osebno se zelo trudim, da je celo leto kar se da ekolo-
ško in zeleno ter da so te teme ves čas v ospredju. Vsako 
leto pa mesec april, ob svetovnem dnevu Zemlje, pa še 
začetek maja izkoristimo za najbolj strnjene promocij-
ske aktivnosti pod znamko Loško je ekološko. Letos je bil 
poudarek na zmanjševanju zavržene hrane v okviru pro-
jekta Zero Waste. Tudi sicer promoviramo takšen pristop 
k zmanjševanju ustvarjenih in odloženih odpadkov. Ve-
lik pomen smo dali tudi trajnostni mobilnosti, v sklopu 
katere bo v tem mesecu zaživel sistem izposoje koles, 
urejajo se kolesarske in peš površine, pa še poseben pou-
darek smo namenili sajenju in vzdrževanju dreves.

ͰͰ Ločani so v veliki meri pozdravili odločitev občine, 
da uveljavi predkupno pravico pri prodaji Starološkega 
gradu. Občina je sedaj tudi uradni lastnik. Pred vzposta-

vljanjem novih vsebin, ki jih vsi nestrpno pričakujemo, 
pa bo verjetno treba opraviti nekaj vzdrževalnih del, saj 
je grad dolga leta sameval in s tem propadal. Kaj je to-

rej treba še storiti in kdaj lahko pričakujemo, da bo grad 
odprl vrata za prve obiskovalce?

Tudi pozitivni odzivi na to novico kažejo na to, da 
sta bila nujna uveljavljanje predkupne pravice in s tem 
prevzem odgovornosti za vsebino gradu, da ni prepuščen 
komercialnemu interesu. Naši načrti so veliki, seveda pa 
bodo tudi postopni. Lastništvo gradu ni bilo nekaj, kar smo 
načrtovali vnaprej, nismo pa želeli izpustiti še ene pri-
ložnosti na področju nepremičnin. Grad smo si ogledali, 
potrebnih je nekaj nujnih sanacijskih del, predvsem na 
spremljevalnih objektih, medtem ko je sam grad v izredno 
dobrem stanju. To, da so pred desetletjem obnovili streho, 
je zadržalo proces propadanja, tako da bo večina del na po-
dročju instalacij, tudi zunanjih ureditev, zamenjati bo tre-
ba tudi stavbno pohištvo. Vse to pa bomo delali postopno 
in predvsem s pomočjo razpisov na področju kulture, za 
katere računamo, da nam bodo izdatno pomagali pri naših 
načrtih. Ne glede na to pa si želimo, da bi grad vsaj delno 
čim prej zaživel, da bi čim prej dobil uporabnike, saj verja-
mem, da bo to še pospešilo procese; in predvsem, da nekdo 
skrbi zanj, namesto da je zaprt, kot je bil zadnje desetletje. 
Prve aktivnosti v gradu tako pričakujemo že jeseni.

Klavdija Škrbo Karabegović

Tine Radinja / Foto: Tina Dokl
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ͰͰ Zasebni investitor naj bi v spomla-

danskih mesecih že pridobil grad-

beno dovoljenje za izgradnjo doma 
za starejše v nekdanji vojašnici. Ali 

imate kakšne informacije o tem, ali 

so ga pridobili? Ali ste z investitor-

jem že imeli kakšne pogovore?
Občinski podrobni prostorski 

načrt za vojašnico – zahod predvi-
deva dom starejših občanov in blok 
varovanih stanovanj ter stanovanj-
sko gradnjo na celotnem območju. V 
prvi fazi bo zgrajen dom, nato varo-
vana stanovanja in na koncu še tri-
je stanovanjski bloki. To zaokrožuje 
prvo fazo. Investitor je bil na več 
sestankih na občini, seznanili smo 
se in predstavil nam je časovnico 
projekta. Kot razumem, trenutno 
projektirajo in pripravljajo vlogo za 
gradbeno dovoljenje, ki naj bi jo vlo-
žili prav v teh dneh.

ͰͰ V zadnjem intervjuju ste dejali, 

da so cene v gradbeništvu izredno 
visoke in da zato še ni prišlo do iz-

bire izvajalca za izgradnjo nadzidka 
pri Osnovni šoli Jela Janežiča. Ali 
vam je v tem času uspelo s kakšnimi 
pogajanji oziroma ali je izvajalec že 
izbran ter kdaj začne delati?

Ne, izvajalca nam ni uspelo 
izbrati, kajti cene so za toliko pre-
segale naše plane in investicijske 
ocene tega projekta, da pogajanja 
niso bila mogoča. Smo pa pripravili 
nov razpis za izvajalce, ki bo odprt 
do sredine maja; predvideva tudi 
določene spremembe pri projektu, 
tako da vseeno pričakujem in upam 
predvsem na veliko ponudb, kajti to 
navadno pripelje do ustrezne cene. 
Načrt je še vedno, da maja izberemo 
izvajalca in se potem čez poletje čim 
več naredi.

ͰͰ Kdaj pa se boste lotili energetske 
sanacije Loškega gradu?

Smo v postopku izbire izvajalca 
in dela se bodo kmalu začela. Seve-
da pa z nestrpnostjo pričakujemo še 
rezultate razpisa na ministrstvu za 
kulturo za prenovo kulturne dediš-
čine, kamor smo prijavili še prenovo 

fasade, nadgradnjo, dvigalo itd. Torej 
gre za dva različna razpisa, dela pa 
bomo začeli, ko bo to organizacijsko 
najbolj optimalno, saj je grad poleti 
prizorišče številnih dogajanj.

ͰͰ Kako potekajo dela na Kidričevi 
cesti in kdaj je predvidena izgradnja 
krožišča na Lipici?

Na začetku so se stvari nekaj 
časa postavljale tako organizacijsko 
kot prometno, sedaj se pa vidi resen 
napredek skoraj vsak dan, tako da 
terminski plan za zdaj ni ogrožen. 

Kar zadeva krožišče, smo z Direkcijo 
Republike Slovenije za infrastruktu-
ro v stalnem stiku. Oni napovedu-
jejo, da bodo do konca maja izbrali 
izvajalca. Izbiri izvajalca sledi uskla-
jevanje tudi zaradi del na Kidričevi, 
in sicer glede tega, ali bo to mogo-

če narediti čez poletje, saj moramo 
uskladiti zapore cest.

ͰͰ Gorenjski župani ste se sestali na 
17. seji sveta regije. O čem je tekla 
beseda?

Ogromno smo se pogovarjali o 
prihodnji finančni perspektivi, o do-
govoru za razvoj regij, predvsem v 
naši zahodni kohezijski regiji in kako 
izpad sredstev, ki je predviden s to 
perspektivo, nadomestiti. Pogovarjali 
smo se tudi o regijskem prostorskem 
planiranju, kar se mi zdi tudi izjemno 

pomembna tema. Meje občin namreč 
ne morejo biti meje prostorskega pla-
niranja, saj moramo na prostor pogle-
dati širše. Pa še nekaj turistično-pro-
mocijskih tem smo odprli, in sicer 
kako nastopati kot gorenjska regija 
ter kaj razvijati na Gorenjskem.

Dela na Kidričevi cesti potekajo po terminskem planu. / Foto: Tina Dokl

Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem: policiji, gasilcem, Civilni 

zaščiti, gorski reševalni službi, tudi vsem v medobčinskem 
inšpektoratu in redarstvu, da skupaj ustvarjajo tako pozitivno 
sliko na področju varnosti v naši občini.



A
li veste, da so e-odpadki najhitreje rastoči odpad-

ki na svetu? In da se med zbranimi e-odpadki 

nahajajo tudi še delujoči aparati, ki bi bili sicer še 
uporabni in bi marsikoga lahko razveselili?

V Sloveniji ni trajnega enotnega sistema oddaje še 

uporabne e-opreme. Prav tako ni sistema priprave za po-

novno uporabo e-opreme, saj ni enotnih navodil, ki opre-

deljujejo, katera oprema je še uporabna za pripravo na 

ponovno uporabo in kako je z njo treba ravnati. Delujoča 
e-oprema tako največkrat pristane med sicer pravilno 
oddane in ločene e-odpadke, ker pa ni ustrezno zašči-
tena, prihaja do mehanskih poškodb in poškodb zaradi 

vpliva vremena, kar onemogoča nadaljnje postopke in 
njeno ponovno uporabo.

Zavedajoč se tega so v podjetju Zeos v sodelovanju s 
partnerji in podporniki projekta začeli postavljati kotič-

ke za oddajo delujoče e-opreme na kar 60-ih lokacijah po 
Sloveniji, večinoma kot ločen prostor z enotnimi označ-

bami in navodili ali pa kot manjši premični zabojnik.
En tak kotiček bodo postavili v upravni stavbi Komu-

nale Škofja Loka na Kidričevi cesti, kamor lahko vsak 
dan med delovnikom od 7. do 15. ure prinesete svoje še 

delujoče aparate. Vse zbrane aparate bodo v podjetju Zeos 
v procesu ponovne uporabe pregledali in jih predali no-

vim lastnikom.

Oddaja aparatov v ponovno uporabo

Jutri, 11. maja, bo ob 12. uri v upravni stavbi Komunale Škofja Loka zaživel 
kotiček ponovne uporabe, kamor lahko oddate še delujoče aparate.

Klavdija Škrbo Karabegović

Od jutri dalje lahko v upravni stavbi Komunale Škofja Loka oddate še 

delujoče aparate. / Foto: Tina Dokl

Do posodice za olje z e-računom
Komunala Škofja Loka začenja akcijo E-račun naredim in posodico za olje 
dobim.

A
kcija E-račun naredim in posodico za olje do-

bim je namenjena vsem uporabnikom iz go-

spodinjstev, ki prejemajo račune Komunale 
Škofja Loka. Uporabniki, ki jim račun Komunale Škofja 
Loka deli in obračuna upravnik večstanovanjskega 
objekta, posodice za odpadno jedilno olje, žal, ne mo-

rejo dobiti brezplačno, lahko pa jo kupijo na sede-

žu podjetja. Na voljo so posodice za 2,2 litra po ceni 

šest evrov in posodice velikosti 5,5 litra za 7,30 evra. 
Vse uporabnike iz gospodinjstev tako vabijo, da se pri-

javite na prejemanje e-računov za komunalne storitve 
podjetja Komunala Škofja Loka. S prijavo se zavezujete, 
da boste e-račune prejemali najmanj dve leti ter tako pre-

prečili porabo papirja in s tem sledili načelom Zero waste 
oziroma družbi s čim manj odpadki. Komunala Škofja 
Loka vam zato podarja posodico za zbiranje odpadnega 
jedilnega olja, ki jo lahko po treh delovnih dneh po prijavi 

na e-račun prevzamete na sedežu podjetja, vsak delovni 
dan med 7. in 15. uro.

Klavdija Škrbo Karabegović
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Dodaten korak k 

trajnostni mobilnosti

Občina Škofja Loka se je vključila v 
sistem Gorenjska.bike. V Škofjo Loko 
že ta mesec prihajajo električna in 
navadna kolesa, ki bodo na voljo za 
izposojo.

V 
marcu so občani in drugi zainteresirani predla-
gali imena za poimenovanje sistema izposoje (e)
koles v Škofji Loki. Dobili so več kot sto predlogov, 

nato pa s pomočjo javne ankete izbrali poimenovanje 
eKOLOka, ki je dobilo največ glasov.

Kot obljubljajo na škofjeloški občini, bodo sistem 
izposoje koles vzpostavili še ta mesec. Na voljo bo šti-
rideset koles in sto priključnih mest na skupno osmih 
postajah. V prvi fazi bo možna izposoja na šestih posta-
jah, to so železniška postaja, Plevna – Zdravstveni dom, 
Grenc, Štemarje – avtobusna postaja, Poden, Podlubnik 
in Puštal. Nato sledi še vzpostavitev postaje na Grencu 
in jeseni na parkirišču Lipica.

Cena za izposojo bo poenotena s sistemom Gorenj-
ska.bike, kjer stane sezonska izposoja 25 evrov za nava-
dno kolo in 50 evrov za električno. V prvi sezoni so za 

izposojo koles predvideni posebni promocijski popusti, 
obljubljajo na občini.

Vpeljava sistema izposoje koles sodi v okvir spod-
bujanja trajnostne mobilnosti – kolesarjenja. Javne-
mu avtobusnemu prevozu, Prostoferju ter minibusoma 
Agati in Juriju se je tako pridružil še eKOLOka. Služil bo 
predvsem za potrebe lokalnega prebivalstva, se pravi za 
opravljanje dnevnih migracij, na razpolago pa bo tudi za 
turiste.

«Mislim, da se bomo morali potruditi in poiskati 
kompromise, kako imeti sistem odprt vse leto, večinoma 
pa so zdaj na Gorenjskem sistemi odprti od konca aprila 
do konca oktobra. Če želimo spodbujati mobilnost na de-
lovno mesto ali med železniško in avtobusno postajo, pa 
je smiselno, da je sistem odprt vse leto, čeprav mogoče 
v manjšem obsegu,« je želje in načrte predstavil župan 
Tine Radinja.

Klavdija Škrbo Karabegović

Na več lokacijah v Škofji Loki si bo moč izposoditi navadna in 
električna kolesa. / Foto: Tina Dokl

Klavdija Škrbo Karabegović

Novi polpotopni zbiralniki

V 
zabojnik za papir sodijo časopisi, revije, knjige, 
zvezki, pisarniški in ovojni papir, škatle in kar-
ton, lepenka, papirnate vrečke ter ostala papirna 

embalaža. Na Komunali Škofja Loka svetujejo, da odpad-
ni papir in karton v zbiralnik odnašate sproti, saj se vam 
tako doma ne bo nalagal na kup, oddaja pa bo enostavnej-

ša; prav tako kartonsko embalažo predhodno razstavite 
in raztrgajte. Še vedno pa lahko večje količine papirja in 
kartona oddate v Zbirnem centru Draga.

V zabojnik s stekleno embalažo sodijo steklenice 
vseh barv, vrst in velikosti, kozarci vloženih živil ter os-
tala steklena embalaža. Steklena embalaža naj bo brez 
vsebine in pokrovčkov. Ravno okensko steklo ne sodi v ta 
zabojnik, lahko pa ga brezplačno oddate v Zbirnem cen-
tru Draga.

Komunala Škofja Loka je v sodelovanju z Občino Škofja Loka postavila nove 
polpotopne zbiralnike za odpadni papir in stekleno embalažo, in sicer na 
Partizanski cesti v Škofji Loki.
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Več sredstev za stanovanjsko politiko
Konec letošnjega ali najpozneje v začetku prihodnjega leta naj bi Občina Škofja 
Loka objavila razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Z
adnji razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem 
je bil objavljen konec leta 2017 

in zaključen februarja naslednje leto. 
Predmet razpisa je bilo devet stano-
vanj. Odziv na razpis je bil velik, kar 
kaže na to, da povpraševanje krepko 
presega ponudbo.

»Ker ima veliko naših občanov 
stanovanjsko stisko, smo se pred 
štirimi leti z vsemi strankami in li-
stami v občinskem svetu dogovorili, 
da želimo veliko več sredstev na-
menjati za reševanje stanovanjskih 
problemov in si takrat zastavili cilj, 
da vsako leto kupimo vsaj pet sta-
novanj. Ta cilj smo do zdaj dosegli, 
lani tudi presegli, letos pa si želimo 
pridobiti še kakšno stanovanje več. 
Že nakup je zelo zahteven, obnova 
pa navadno še bolj, tako časovno kot 
finančno, kljub temu se seznam zad-
njega razpisa počasi prazni, vendar 
še zdaleč ni prazen. Ker pa je od zad-
njega razpisa minilo že toliko časa, 
konec letošnjega ali takoj v začetku 
prihodnjega leta vseeno načrtujemo 
nov razpis. Tudi zato, ker bo do takrat 

v tem fundusu še dodatnih pet do de-
set stanovanj,« je pojasnil škofjeloški 
župan Tine Radinja.

V nadaljevanju je Radinja pojas-
nil, da je stanovanjska stiska zelo 
širok pojem. Na eni strani občani ne 
morejo do stanovanja zaradi social-
ne stiske in razpis primarno nago-
varja prav te. Po drugi strani občani 
lahko izkoristijo tudi ukrep subven-
cioniranja tržne najemnine, katere-
ga postopek poteka prek Centra za 
socialno delo. Tovrstnega subvenci-
oniranja je po županovih besedah iz 
leta v leto več.

In ne nazadnje se srečujemo tudi 
s tem, da si nekdo lahko privošči na-
kup ali najem stanovanja, pa teh na 
trgu ni dovolj. »To bi radi nagovorili 
na različne načine. Denimo z javno 
najemniško službo, s spremembo 
stanovanjske politike in pa s pospe-

ševanjem gradnje večstanovanjskih 
stavb. Samo z individualnimi hiša-
mi tega ne bomo nagovorili. Več kot 

je večstanovanjskih projektov, lažje 
nam bo uspelo. Kar nekaj se jih obe-
ta v letošnjem in prihodnjem letu, in 
sicer ob Sintu, na Tavčarjevi ulici, v 
nekdanji vojašnici, mogoče manj-
ši projekt še na Partizanski cesti in 
nad Plevno,« je optimistično zaklju-
čil Radinja.

Klavdija Škrbo Karabegović

Občina Škofja Loka si je zastavila cilj, da vsako leto kupi vsaj pet stanovanj. / Foto: Tina Dokl

Na cesti na Lubnik, konkretneje 

na območju Kobile, trenutno po-

teka rekonstrukcija dela ceste, 
zato bo predvidoma do 20. maja 
veljala dolgotrajna delna in ob-

časno tudi popolna zapora ceste 
do trideset minut. Na Občini Ško-

fja Loka prosijo za potrpežljivost 
in razumevanje.

Dela na cesti na Lubnik

Ker pa je od zadnjega razpisa 

minilo že toliko časa, konec 
letošnjega ali takoj v začetku 
prihodnjega leta vseeno 
načrtujemo nov razpis.



Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka in Občina Ško-

fja Loka vabita na slovesno odkritje spominske plošče 
Ivanu Omanu, kmetu, slovenskemu domoljubu in na-

rodnemu buditelju, članu predsedstva Republike Slo-

venije ter častnemu občanu Škofje Loke. Spominsko 
ploščo bosta odkrila predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor, ki je tudi častni pokrovitelj odkritja, in žu-

pan Občine Škofja Loka Tine Radinja. Slovesnost bo 
potekala v četrtek, 12. maja, ob 17. uri na Omanovi 
kmetiji v Zmincu 12 pri Škofji Loki.

Slovesno odkritje spominske plošče

V okviru Šole prenove bosta v maju potekali dve delav-

nici. Prva delavnica o obnovi in restavriranju obstoje-

čih apnenih ometov bo potekala med 10. in 14. majem 
v sodelovanju z lastniki domačije Pr' Lenart (Belo 1, 
Sv. Katarina nad Medvodami). Naslednja delavnica z 
restavratorskimi posegi na kamnitih elementih zvoni-
ka sv. Kancijana v Kranju pa bo potekala med 16. in 
19. majem v sodelovanju z restavratorskim podjetjem 
GNOM.

Vabljeni na Šolo prenove

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Obveščamo Vas, da je na spletni strani Občine  
Škofja Loka objavljen naslednji

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje projektov varovanja  
kulturne dediščine v občini Škofja Loka  

za leto 2022.

Vsebina javnega razpisa je na voljo na spletni strani 
Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si

 pod rubriko Novice in objave: Razpisi, naročila, 
namere.

Datum: 4. 5. 2022

 Tine RADINJA
 ŽUPAN

NAROČNIK: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Občinske nOvice 17 
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Učenje skozi 
doživljanje narave

Projektu Carjevič – rdeča lička 

v škofjeloških vrtcih in šolah so se 
sredi aprila z zasaditvijo petih jablan 
na šolskem dvorišču pridružili tudi 
v Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto.

V Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto veliko po-
zornosti namenjajo učenju na prostem sko-
zi doživljanje narave. Tako so že pred šestimi 

leti začeli urejati košček zemlje na šolskem vrtu, na 
katerem so ustvarili učilnico na prostem, namenje-
no trajnostnemu učenju. Zato so se z veseljem prid-
ružili tudi projektu Občine Škofja Loka z naslovom 

Carjevič – rdeča lička v škofjeloških vrtcih in šolah. 
Sredi aprila so tako v okviru omenjenega projekta na 
šolskem vrtu zasadili pet jablan, sta pojasnili mento-
rici Eko šolskega vrta Lidija Hafner in Marjeta Kavčič. 
»Veseli smo, da smo pri gospe Maji Zakotnik lahko po-
iskali sadike in dobili koristne nasvete za sajenje,« sta 
poudarili mentorici in se ob tem za podporo zahvalili 
tudi županu Tinetu Radinji, ki jih je obiskal ob zasaditvi 
jablan sorte carjevič, in v. d. ravnateljice Mateji Istenič, ki 
jih spodbuja pri načrtih glede učilnice na prostem. »Tu se 
nadgrajuje znanje in ustvarja medpredmetno povezova-
nje. Razvijamo delavnost, preudarnost, vztrajnost, samo-
disciplino – vrednote, ki jih učencem moramo privzgoji-
ti,« sta razložili mentorici in dodali, da jim je vrt navdih 
za raziskovanje in šola za življenje. Učence na ta način 
spodbujajo k zdravemu načinu življenja, saj se v jutranjih 
urah učenci sproščajo ob klepetu, opazovanju in tudi ob 
samem delu na vrtu. »K pouku v učilnico v šoli pridejo 
manj napeti, mirnejši in zelo motivirani za nove naloge. 
Učenci med seboj bolje sodelujejo in se dopolnjujejo.« 
Verjameta, da s prehodom iz učilnic na zrak pri učencih 
spodbujajo pozitivne občutke.

Sajenje jablan so s svojim nastopom popestrili učenci 
2. b in 3. c, ki so se za to priložnost naučili več pesmic. 
»Mlajši učenci so tako opozorili na pomemben odnos 
do narave, ki je mogočna učiteljica. Vsi skupaj si želimo 
čisto okolico z rastlinami, ljudmi in živalmi, ki nam le-
pšajo življenje,« sta še poudarili Lidija Hafner in Marjeta 
Kavčič. Glede na to, da v šoli letos praznujejo pomemben 
jubilej šolske stavbe, si želijo, da bi se tudi posajena dre-
vesa bohotila v vsej svoji veličini, tako kot se njihova šola 
že devetdeset let.

V OŠ Škofja Loka-Mesto veliko pozornosti namenjajo učenju na 
prostem skozi doživljanje narave. / Foto: arhiv šole

Mateja Rant

Ogled posestva. 

Predstavitev projekta MILK-ed, degustacija mlečnih izdelkov  
in delavnica izdelave mlečnih namazov. 

Prodaja sadik zelenjave, zelišč, balkonskega cvetja  

v Trgovini pod kozolcem.

Vabljeni 12. 5. 2022 na Biotehniški center Naklo na

DAN ODPRTIH VRAT  
od 11. do 19. ure

Več informacij najdete na spletni strani www.bc-naklo.si

Medijski pokrovitelj:
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Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si

Zmanjšaj porabo, recikliraj in ponovno uporabi
Ljudje se vse bolj zavedamo, da lahko za ohranitev in varo-

vanje narave veliko naredimo sami. Recikliranje je pomem-

ben del sodobnega ravnanja z odpadki, saj lahko vsak posa-

meznik pripomore k pridobivanju novih izdelkov in hkrati 

ohranjanju naravnih virov. Tega se zavedamo tudi na Ljudski 

univerzi Škofja Loka, zato smo pripravili projekt, ki omogo-

ča, da z brezplačnimi izobraževanji in delavnicami ponovne 

uporabe različnih materialov ljudi spodbujamo k doprinosu 

ohranjanja narave na območju Loškega pogorja.

V okviru projekta Vseživljenjsko varovanje narave so v 

sodelovanju z Drevesnico Zakotnik, Mizarstvom Drlink in 

Turističnim društvom Žirovski Vrh v preteklem letu potekale 

številne dejavnosti, v sklopu katerih smo odsluženim materi-

alom dali novo podobo. Učili smo se kvačkati, šivati in izde-

lovati mozaike. Poleg tega pa smo gradili hotele za žuželke 

in sadili medovite rastline ter tako človeku koristnim opraše-

valcem naredili zatočišče, prezimovališče in prostor za gnez-

denje.

V mesecu maju bomo zopet izvajali delavnice izdelovanja žužkohotelov:

• 17. 5. 2022 ob 17. uri v Žireh,

• 24. 5. 2022 ob 17. uri v Škofji Loki in

• 31. 5. 2022 ob 17. uri v Železnikih.

Za več informacij o projektu si oglejte spletno stran Ljudske univerze Škofja Loka, prijave sprejemamo  

na telefon št.: 04/506 13 20 ali po e-pošti: tina.dragovan@lu-skofjaloka.si.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen 
za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.
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Za nagrado adrenalinska pustolovščina

V Športni dvorani Trata je v aprilu potekala zaključna prireditev projekta Cvetko 
ima talent, na kateri so se s svojimi talenti predstavili nadarjeni učenci Osnovne 
šole Cvetka Golarja.

Mateja Rant

P
rojekt Cvetko ima talent se je v Osnovni šoli (OŠ) 
Cvetka Golarja pod vodstvom učiteljev Jasne 
Camlek, Sare Smrekar in Andreja Novljana od-

vijal deveto leto zapored. Gre za zabavno prireditev, na 
kateri lahko učenci prikažejo svoje raznolike talente 
oziroma spretnosti, od petja, plesa in igranja na inštru-

ment do imitacije. Ker je to tudi nacionalni Unescov 
projekt, so se učencem OŠ Cvetka Golarja na odru prid-

ružili tudi zmagovalci posameznih Unesco šol, ki so se 
pridružile projektu, s katerim želijo širiti sodelovanje, 
strpnost in sprejemanje drugačnosti, je pojasnil Novljan. 
S svojimi talenti so v prvem, tekmovalnem delu prire-

ditve navdušili: ritmični gimnastičarki Iman Bektaše-

vić in Ema Hafner, plesalec Val Korenčič, bobnar Lenart 
Zakotnik, pevka Maša Kadivec ob kitarski spremljavi 
Tjaše Brdnik, pevka Sara Ficko, pevki Tinkara Kandus 
in Teja Zupanc, pevka Tina Družinec ter pevca Matija 
Jemc in Žan Miloš Stanič. Ocenjevala jih je štiričlanska 
komisija, ki so jo sestavljali osmošolec in lanski zma-

govalec Jan Novljan, predstavnik staršev Janez Poren-

ta, predstavnica zaposlenih Vanja Jordanov in osrednji 
gost zaključnega srečanja Dejan Dogaja. Prvič se je 
zgodilo, da je žirija enako število glasov dodelila dvema 
nastopajočima, tako da sta si prvo mesto delila dueta 
Tinkara Kandus in Teja Zupanc ter Matija Jemc in Žan 
Miloš Stanič. Za nagrado so si prislužili obisk Družin-

skega parka Stari vrh.
V drugem delu prireditve so nastopili tudi zmagoval-

ci šol, ki so sodelovale v projektu Unesco ima talent, to so: 
OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi, OŠ Toneta Čufarja Lju-

bljana, OŠ Leona Štuklja Maribor, OŠ Draga Kobala Mari-
bor, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid in OŠ Frana Erjavca 
Nova Gorica. Na koncu je za pravi »žur« poskrbel letoš-

nji osrednji gost Dejan Dogaja, prireditev pa je s svojim 
nastopom zaključila akrobatska skupina Netopirji.R
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V Športni dvorani Trata se je aprila odvijala zaključna prireditev 
projekta Cvetko ima talent. / Foto: arhiv šole

22. maj 2022

od 10. do 17. ure

Dvorec Visoko, Visoko pri Poljanah

Občina
Gorenja vas -
Poljane
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T
ekmovanje sodi v okvir Festivala inovativnih teh-

nologij ter združuje računalniško tekmovanje za 
učence nižjega izobrazbenega standarda Z raču-

nalniki skozi okna, ki je letos potekalo 22. leto, in raču-

nalniško tekmovanje za učence posebnega programa Z 
miško v svet, na katerem so se pomerili 15. leto. Kot so 
poudarili v ZOTKS, na ta način otroci s posebnimi po-

trebami pridobivajo številne nove spretnosti in znanja, 
predvsem pa oblikujejo svojo samopodobo. Šestnajst 
tekmovalcev iz vse Slovenije se je pomerilo v reševanju 
nalog, sestavljenih iz QR kod, in oblikovanju predstavi-
tve v Powerpointu. Ko so končali reševanje, so se lahko 
sprostili ob kegljanju v Športni dvorani Poden.

Na 22. državnem računalniškem tekmovanju z nas-

lovom Z računalniki skozi okna je sodelovalo osem naj-
boljših učencev nižjega izobrazbenega standarda, ki so 
si mesto v finalu priborili na šolskih tekmovanjih. Tek-

movali so individualno, na tekmovalnih polah pa so se 

vprašanja in podatki skrivali pod QR kodami, so razlo-

žili v ZOTKS. »Podatke so otroci z uporabo pametnega 
telefona morali prebrati in jih nato uporabiti za izdelavo 
dokumentov na računalnikih.« Pri tem je največ znanja 
pokazala Tatjana Kurinčič z OŠ Franceta Bevka Tolmin. 
Na 15. državnem računalniškem tekmovanju z naslo-

vom Z miško v svet pa so se pomerili učenci posebnega 
programa. Prav tako je sodelovalo osem otrok z osmih 

osnovnih šol, ki so se najbolje odrezali na šolskih tek-

movanjih. »V enotni in za njihov prilagojeni program 
zahtevni kategoriji so otroci morali prikazati znanje ure-

janja fotografij, uporabe urejevalnika besedil in predsta-

vitev ter spletnega brskanja.« Prvo mesto je osvojil David 
Bratić z OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto.

Prikazali svoje računalniške veščine

Na Osnovni šoli Jela Janežiča je aprila potekalo že tradicionalno državno 
računalniško tekmovanje za šole s prilagojenim programom, ki ga organizirajo 

v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS).

Mateja Rant

Na OŠ Jela Janežiča je potekalo državno računalniško tekmovanje za 
šole s prilagojenim programom. / Foto: Arhiv ZOTKS

Tekmovalci iz vse Slovenije so se pomerili v 

reševanju nalog, sestavljenih iz QR kod, in 

oblikovanju predstavitve v Powerpointu.

 4. 6. 2022
PLAC PISANIH STOLETIJ

www.visitskofjaloka.si

GRAFIKA • TISK • OBLIKOVANJE

15.00–22.00
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Pogled v nekoč za boljši danes

Fotografska razstava Skrita dediščina: Portreti stoletij v Okroglem stolpu 
Loškega gradu je svojevrsten pogled v preteklost arhitektke in fotografinje Jane 
Jocif v sodelovanju s kustosinjo umetnostno zgodovinarko Nino Misson.

V
se se je začelo nekoč davno. V enem preteklih 
stoletij. Okrogli stolp Loškega gradu je skupaj s 
celotnim grajskim kompleksom čudovit »preži-

velec« stoletij in v njih generacij njegovih uporabnikov, 
z njimi pa tudi dogodkov in vsebin, ki so pisali njegovo 
zgodovino. V zadnjih letih prostor okroglega ostenja po-
staja razstavni prostor, lani so ga v Loškem muzeju vse-
binsko revitalizirali in v njem predvideli celoletno raz-
stavno dejavnost.

Aktualna fotografska razstava Skrita dediščina: Por-
treti stoletij preteklost postavlja v kontekst s sedanjostjo, 
saj je avtorica fotografij Jana Jocif v fotografski objektiv 
beležila podobe arhitekture in s tem na neki način tudi 
ostankov nekdanjega življenja v izbranih starih stavbah, 
v podobi, kakršno te kažejo danes oziroma so jo še do ne-
davnega rušenja.

Ustvarjalne moči je pri pripravi razstave Jana Jocif 
združila z umetnostno zgodovinarsko Nino Misson. Poz-
nata se že dolgo in slednja tako po strokovni kot osebni 
plati dobro pozna bogato desetletno ustvarjalno delova- nje na področju fotografije prve, obe pa sta tudi Škofjelo-

čanki, ki cenita in spoštujeta kulturno dediščino v vseh 
njenih razsežnostih, še posebno pa ju navdihujejo poto-
vanja v preteklost, kot smo jim priča na tokratni razstavi.

Na samostojni fotografski razstavi se namreč Jocifo-
va v petih serijah z 52 fotografijami predstavlja s tema-
ma kulturne dediščine in njenega (ne)ohranjanja. »Vsi 
predstavljeni spomeniki, od katerih so nekateri registri-
rani, drugi ne, so primeri stavbne dediščine na Loškem. 
V fotografsko oko ujeti svetovi zapuščenih prostorov raz-
krivajo zgodbe, ki jih pišejo stoletja stare stavbe, hiše, do-
movi. Podobe so pravzaprav intimni portreti prostorov, v 
katerih se je nekdaj prebivalo, danes pa nemo samevajo, 
se sesedajo sami vase in čakajo ali na propad ali na re-
šitev,« uvodoma poudarja kustosinja razstave Nina Mis-
son, ob tem pa Jana Jocif – kot fotografinja se je obrav-
navanja stavbne kulturne dediščine učila od arhitektov 
in fotografov Toneta Mlakarja in Petra Pokorna – dodaja, 
da se je vse začelo leta 2015, ko ji je ob neki razstavi v 
Uršulinskem samostanu uspelo fotografirati že od kon-

Igor Kavčič

Nina Misson in Jana Jocif na razstavi fotografij Skrita dediščina: 
Portreti stoletij / Foto: Igor Kavčič
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ca osemdesetih let prejšnjega stoletja prazne in zapuš-

čene prostore. Samostan je bil kasneje tudi tema njene 
diplomske naloge na Oddelku za arhitekturo.

Na razstavi je serija iz samostana tudi najobsežnejša. 
Medtem ko njegova notranjost s svojim duhom preteklo-

sti zagotovo uspe očarati vse Jani in Nini sorodne duše, 
pa nekatere na razstavi predstavljene hiše svoj zadnji vi-
dez kažejo le še na fotografijah, saj so nedolgo tega že bile 
porušene. Kot poudarja Missonova, se je z vprašanjem, 
kaj je vredno ohranjati in kaj ne, včasih težko spopasti in 
odgovor je neredko nejasen, prave ali izvedljive rešitve 
pa vedno ni. »Zato je delo Jane Jocif tako pomembno, saj 
hkrati beleži in opozarja na prisotnost kulturnih spome-

nikov, ki so v nekaterih primerih prepuščeni sami sebi.«
Podobam iz samostana v nadaljevanju sledijo še štiri 

serije, in sicer Završnk, zapuščena stara domačija v Sta-

nišah, že porušeni hiši, prva v predmestju Škofje Loke 
na Fužinski ulici, druga pa v Poljanah nad Škofjo Loko. 
Namensko za razstavo je Jana Jocif letos fotografirala še 
Starološki grad, kulturni spomenik državnega pomena, 
ki bo, kot kaže, v prihodnje le dočakal temeljito prenovo.

V vseh petih serijah spoznavamo stavbno preteklost 
nekoliko drugače. Fotografinja se z izjemnim občutkom 
loteva posameznih arhitekturnih detajlov v objektih, 
hkrati pa vzpostavlja vzdušje nekdanjega življenja v njih. 
Fotografira tisto, kar oko slehernika običajno spregleda. 
»Moje fotografije niso zgolj dokumentarni zapisi stanja 
v določenem prostoru, bolj so čustveni zapisi tistega, 
kar vidim in tudi občutim. Patina starega, kar me vse-

lej pritegne, pa na primer pritajena svetloba – zapuščeni 
objekti namreč nimajo razsvetljave –, ki oblikuje prostor, 
seveda ob različnih delih dneva drugače. To je tisto, kar 

želim, da se zrcali na mojih fotografijah,« med drugim 
pove Jana Jocif, ki je Missonovi iz bogatega arhiva več 
sto fotografij pomagala tudi izbrati dela za razstavo.

»Jana je perfekcionistka. Njeni posnetki niso nak-

ljučni in zgolj v dokumentarni namen, ampak so skrbno 

izdelane kompozicije, uravnotežene, Jana vseskozi upo-

števa zlati rez, odlično pozna klasične renesančne pro-

porce ... Vsaka fotografija stoji sama zase,« poudarja ku-

stosinja razstave in dodaja: »V prispodobi bi lahko dejala, 
da sem na voljo imela pušeljc stotih vrtnic izmed katerih 
sem morala izbrati pet najlepših, kar je bil zame nedvom-

no izziv.« Fotografije vsekakor ponujajo tudi svojevrsten 
estetski izziv za gledalca. Nas pogled na kose mesa, prip-

ravljene za zamrzovalno skrinjo, ki so na stari mizi, šoki-
ra ali nam pove, da prostor v stari hiši, kjer nihče več ne 
prebiva, še vedno služi nekemu namenu; je čudovito ozko 
stopnišče romantični pogled v preteklost ali zgolj nekaj, 
kar danes nima več prave funkcije ...

Pri postavitvi dodaten čar vsaki od petih serij daje 
uvodna fotografija, postavljena v star leseni okvir, seve-

da pa je vsakemu objektu dodan tudi zapis z osnovnimi 
podatki o njem. Razstavo sta oblikovala Luka Kravanja 
in Anamarija Ludvik iz Kolektiva DVA.

Na razstavi tako v ospredje ne stopa le zgodba neke 
posamezne hiše in prostorov v njej, ampak v mojstrskih 
detajlih lahko prepoznavamo tudi likovne elemente, ki 
jih ponujajo v povsem estetske užitke. Jana Jocif zna 
oboje, pogledati v preteklost in ob tem plemenititi lastne 
in naše misli v aktualnem času. Še ves maj.

Aktualna fotografska razstava Skrita 

dediščina: Portreti stoletij preteklost 
postavlja v kontekst s sedanjostjo, saj je 
avtorica fotografij Jana Jocif v fotografski 
objektiv beležila podobe arhitekture in s 
tem na neki način tudi ostankov nekdanjega 
življenja v izbranih starih stavbah, v podobi, 
kakršno te kažejo danes oziroma so jo še do 
nedavnega rušenja.

STROKOVNI PREGLEDI VIDA
ponedeljek–petek od 8. do 18. ure 

Kidričeva cesta 3, Škofja Loka
Tel.: 04 511 17 16       
optika.oman@gmail.com

SPECIALISTI ZA OČALA IN KONTAKTNE LEČE 
   

* velja za leče  

do 6 dpt oz. do 4 dpt  

z do 2 dcyl v ø65.

SONČNA OČALA  
Z DIOPTRIJO

98 e*
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Lions klubu Škofja Loka se v teh dneh pospešeno 

pripravljajo na tradicionalni dobrodelni koncert, 

ki bo v soboto, 28. maja, ob 19. uri v Športni dvo-

rani Trata. Nastopila bosta Maja Keuc - Amaya in Slav-

ko Ivančič ob spremljavi Big banda Orkestra Slovenske 
vojske.

«S koncertom že tradicionalno zbiramo sredstva, ki 
jih namenjamo predvsem za pomoč slepim in slabo-

vidnim, obenem pa tudi posameznikom, ki se znajdejo 
v socialni stiski. Tudi zato smo koncert poimenovali Po-

magajmo skupaj,« je razložila predsednica Lions kluba 
Škofja Loka Mirjam Jezeršek. V 21 letih delovanja kluba 

jim je na ta način, pa tudi z drugimi dobrodelnimi akci-
jami, ki jih organizirajo, uspelo zbrati že več kot 130 tisoč 
evrov, kar je precej zajetna številka, je poudarila Mirjam 
Jezeršek in dodala, da poskrbijo, da sredstva vedno pri-
dejo v prave roke. »Prejemnike pomoči zato vedno iz-

beremo sami.« Kot je pojasnila, se ljudje s prošnjami za 
pomoč večkrat obrnejo neposredno na njihov klub. »Te 
prošnje potem obravnavamo na skupnih sestankih in 

se skupaj odločimo, komu je najbolj nujno zagotoviti po-

moč.« Sodelujejo pa tudi s Karitas, s pomočjo katere prip-

ravljajo tradicionalno akcijo, v okviru katere družinam z 
več otroki pomagajo pri nakupu tople obutve za zimo. V 
zadnjem lionističnem letu so prek Karitas dobili še dve 
prošnji za pomoč, in sicer so pomagali vdovi pri opravlja-

nju vozniškega izpita in posamezniku, ki se je znašel v 
finančni stiski, da ni ostal brez strehe nad glavo. »Pridru-

žili smo se tudi občini in Rdečemu križu Škofja Loka pri 
zbiranju pomoči za ukrajinsko mesto Buča, pri čemer so 
veliko sredstev nakazali tudi naši člani. Prav tako smo 
podprli dobrodelni koncert za Ukrajino, ki ga je pripravila 
Občina Škofja Loka.« Prednost pri dodeljevanju finanč-

ne pomoči imajo po besedah Mirjam Jezeršek zagotovo 
otroci, zlasti tisti s posebnimi potrebami. »Včasih komu 
omogočimo tudi dodatno izobraževanje oziroma obisko-
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  

št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 150 strani

EUR

V znamenju Slovenske popevke

Lions klub Škofja Loka, ki je lani praznoval dvajsetletnico delovanja, bo po 
dveh letih premora zaradi epidemije v Športni dvorani Trata spet pripravil 
tradicionalni dobrodelni koncert.

Mateja Rant

Maja Keuc - Amaya / Foto: Jure Matoz
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Ob vsakem nakupu prejmet

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

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

Vse cene so maloprodajne  
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja:  
Prekomerno pitje alkohola  

škoduje zdravju!

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

NAPITEK  
VITAMIN WELL  

500 ml 
1,30 EUR

MASLO, SUROVO,  
250 g, LJUTOMERSKO,   

POM. MLEK. 

2,62 EUR

NAPITEK OVSENI 
VALSOIA,1 l  

1,58 EUR

POSODA CHAFING 
GN 9 l ALPEKSHOME 

49,39 EUR

ZAČ. MEŠ. ZA  
PEČENI PIŠČANEC 
1140 g 

3,71 EUR

ZAČ. MEŠ.  
SVINJSKA PEČENKA 

1050 g KOTANYI  
DOZA 

4,37 EUR

VINO  
JERUZALEMČAN  

J. ORMOŽ 1 l 

2,79 EUR

VINO JANŽEVEC 
NAVOJ NEP. 1 l 

2,65 EUR

VRTNI OGENJ  
CITRONELLA  

BREZ PANIKE 
GORILNI  
GEL  
200 g  
ALPEKS 

    1,15 EUR

2,79 EUR

vanje določenih aktivnosti, ki si jih 
sicer ne bi mogli privoščiti.«

Tradicionalni koncerti, s kateri-
mi zbirajo sredstva v humanitarne 
namene, so po besedah Mirjam Je-
zeršek vedno tudi odličen glasbeni 
dogodek. »Letošnji koncert je pos-
večen 60-letnici Slovenske popevke. 
Vabimo vse, da se nam pridružijo in 
skupaj z nami in nastopajočimi po-
magajo ustvariti nepozaben večer, s 
katerim bomo marsikomu pričarali 
nasmeh na obraz in tako uresničili 
naše lionistično poslanstvo.« Vsto-
pnice je mogoče dobiti na Turizmu 
Škofja Loka, Gorenjskem glasu v 
Kranju in prodajnih mestih Eventi-
ma oziroma bodo na voljo tudi uro 
pred samim dogodkom. »Ob tem se 
zahvaljujemo Občini Škofja Loka kot 
generalnemu sponzorju koncerta in 
tudi vsem podjetjem s Škofjeloškega, 
ki so podprla dogodek,« je še dejala 
Mirjam Jezeršek. Slavko Ivančič  / Foto: Zdravko Primožič/FPA
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Bolezen, ki je še vedno velika neznanka

V maju obeležujemo svetovni dan fibromialgije – informacija, ki nam ne pove 
veliko, dokler za tem sindromom ne zbolimo sami ali nekdo od naših bližnjih, 
pravi Škofjeločanka Vida Torič.

F
ibromialgija je namreč še 
vedno neznanka tako med 
zdravniki kot bolniki, še naj-

bolj pa med ljudmi, ki z njo nimajo 
nikakršnega stika, poudarja Vida 
Torič, ki se zato trudi ozaveščati o tej 
zahrbtni bolezni, ki jo je zelo težko 
prepoznati. »Lahko vam povem, kako 
se počutim, ne morem pa vam odgo-
voriti, kaj se dogaja v mojem telesu, 
ker niti jaz niti zdravniki ne poz-
namo pravega vzroka.« Zato je zelo 
hvaležna društvu Zebra, v katerem je 
dobila predvsem podporo in razume-
vanje. »Nerazumevanje ostaja pereč 
problem pri tej diagnozi. Zdravniki, 
oziroma vsaj večina, še vedno verja-
mejo, da je težava v naših glavah, ki 
je rešljiva z antidepresivi.«

Že zjutraj se počutiš izčrpanega, 
kot bi imel za seboj 12-urno nočno 
izmeno, svoje počutje opiše Vida 
Torič in doda, da sta nespečnost in 
rahel spanec velika težava. »Čez 
dan te spremlja stalna utrujenost in 
te ustavlja pri vseh aktivnostih, prav 

tako kot bolečina, ki zadnja leta ne 
izgine več, menjata se le lokacija in 
jakost.« Večina bolnikov, priznava, 
je deloholikov in perfekcionistov, 
zato jim je še težje sprejeti, da jim že 
čisto vsakdanji opravki, kot je kava 
s prijatelji, predstavljajo nepredsta-
vljiv napor, po katerem si le s težavo 
povrnejo moči. Po svojih in izkuš-
njah drugih bolnikov lahko potrdi, 
da bolezen sčasoma napreduje in 
zajema vse večja področja, dokler 
ne zavzame celotnega telesa od gla-
ve do mezincev na nogah. »Začelo 
se je v ledvenem predelu hrbtenice, 
sprva je bolečina prihajala in odha-
jala, vsakič je bila za nekaj odstotkov 
močnejša, obširnejša in vztrajnejša. 
Obdobja brez bolečin so postajala vse 
krajša, boleča mesta vse obširnejša. 
Pojavljati so se začele otekline na 
sklepih nog, komolcih in predelu trti-
ce, za kar krivim slabo delovanje lim-

fe.« Zadnjih pet let ob pritisku opaža 
močno bolečo točko na prečnem loku 
podplata pod četrtim prstom, ki jo 
občuti kot hojo z ostrim kamenčkom 
v čevlju. »Opravila sem vse mogo-
če preglede, ki niso pokazali nobene 
spremembe ne na kosteh ne na tkivu, 
bolečina pa vztraja naprej.«

Prva leta je bila kljub bolečinam s 
protibolečinsko terapijo lahko še do-
kaj aktivna, hodila je v službo, hribe 
in kolesarila, obenem pa vse posto-
rila doma in našla čas za druženje 
ob kavi. A protibolečinske tablete so 
bile vse manj učinkovite, pomaga ji 
fizioterapija, ki pa je težje dostopna, 
zato je začela iskati alternativne 
možnosti, kot so obiski masaž, tople 
obloge, vroče kopeli in obiski toplic, 

kolikor ji seveda dopuščajo finančne 
omejitve. »Ob tem sem preizkusila 
vse mogoče prehranske dodatke, 
protibolečinske kreme, obliže ..., vse, 
kar obljublja zmanjšanje bolečine in 
zakrčenosti telesa.« Člani društva 
Zebra si pomagajo tudi z medse-
bojno izmenjavo dognanj, kaj komu 
pomaga. Večina priporoča gibanje, a 
kot pravi, je ob vseh težavah in bo-
lečinah ta nasvet včasih težko upo-
števati. A kljub temu ne obupa in se 
trudi naprej, čeprav so tudi poti po 
ravnem danes zanjo napornejše kot 
nekoč vzpon na Ratitovec ali Blegoš. 
»Medicina napreduje, delajo nove 
raziskave, obstaja upanje, da bo že 
jutri prišla nova hipoteza, ki bo po-
magala vsaj komu izmed nas,« se ne 
vda Vida Torič.

Mateja Rant

Vida Torič / Foto: osebni arhiv

Že zjutraj se počutiš 
izčrpanega, kot bi imel 
za seboj 12-urno nočno 
izmeno, svoje počutje opiše 
Vida Torič in doda, da sta 
nespečnost in rahel spanec 
velika težava.



PEUGEOT 208
ČISTO SVEŽA ZALOGA

 Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu:  
od 0,0 do 6,1 l/100 km. Izpuh CO

2
: od 0 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične 

emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0 do 0,0536 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,0 do 0,00043 g/km. 
Število delcev: od 0,0 do 3,00. Poraba električne energije pri električnih izvedenkah (Wh/km) pri 
kombinirani vožnji: 159–183. Ogljikov dioksid (CO

2
) 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 PM

10
 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

P
red kratkim so se člani Gorske reševalne službe 
(GRS) Škofja Loka razveselili modernega novega 
vozila, uradno pa so ga predstavili pred svojimi 

prostori na Trati. »Vozilo Toyota Hilux, ki smo ga dobili 
po ugodni ceni, je z nadgradnjo stalo okoli petdeset tisoč 
evrov, pri tem pa je 18.500 evrov prispevala Občina Škofja 
Loka, po deset tisoč evrov občini Železniki in Žiri, 8.500 
evrov pa Občina Gorenja vas - Poljane,« je povedal Jer-

nej Ržen, načelnik Društva Gorska reševalna služba Ško-
fja Loka, ki združuje okoli štirideset gorskih reševalcev. 
»Naša postaja je dobro usposobljena tako v reševalnih 
tehnikah kot v prvi pomoči, trenutno pa imamo tudi naj-
boljšo ekipo v prvi pomoči,« je dodal Ržen, srečno vožnjo 
pa sta gorskim reševalcem zaželela tudi loški župan Tine 
Radinja in župan Železnikov Anton Luznar.

Gorska reševalna služba Škofja Loka 
ima novo terensko vozilo, katerega 
nakup so podprle občine Škofja Loka, 
Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane.

Vilma Stanovnik Ob predaji novega vozila sta vrv prerezala župana Tine Radinja in 
Anton Luznar. / Foto: Primož Pičulin

Novo vozilo za 

gorske reševalce

AktuAlno 27 
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Na gimnaziji 

se odlično 
prepeva

P
ravzaprav je tokrat šlo za dva 

zbora v enem. Na aprilskem 

Srečanju srednješolskih zbo-

rov – letos je bilo to na Gimnaziji 

Kranj – je Gimnazijo Škofja Loka 

namreč zastopal Mešani mladinski 
pevski zbor, tokrat združen z De-

kliškim pevskim zborom, saj oba 

zbora v letošnjem šolskem letu zara-

di epidemije delujeta skupaj. V Kra-

nju je zbor pod vodstvom Eve Jeko-

vec oziroma Žige Kerta zapel skladbe 
I love, alas, I love Thee, belokranjsko 
Igraj kolo in klasiko Jubilate Deo, pri-

sotne pa je navdušil z energično iz-

vedbo filmske Another day of sun iz 
hollywoodske uspešnice La La Land. 
Minuli petek sta se oba zbora na le-

tnem koncertu v Sokolskem domu 
predstavila s širšim programom, na 

odru pa sta se jima pridružila tudi 
Mladinski pevski zbor OŠ Predoslje 
in gostujoči pevski zbor z gimnazi-
je Himmelev iz mesta Roskilde na 

Danskem. Prav tja oba zbora jeseni 
odhajata na enotedensko izmenjavo.

Igor Kavčič, foto: Tina Dokl

Zbor je občinstvo z živahnim nastopom popeljal v filmsko uspešnico La La Land. 

Začenja se teden obrti in podjetništva

P
reko sklopa različnih promo-

cijskih in vsebinskih dogod-

kov želimo približati obrt in 
podjetništvo čim širšemu krogu lju-

di,« pravijo na Razvojni agenciji Sora
Tudi tokrat so pripravili pester 

program, s katerim so zajeli različ-

ne ciljne skupine, od mladih do po-

tencialnih podjetnikov, zaposlenih, 
brezposelnih, program pa je name-

njen tudi za podjetja in občine.

V četrtek se bo program začel z 
uvodno tiskovno konferenco, ki ji bo 
v ponedeljek, 16. maja, sledila delav-

nica z naslovom Podjetništvo za sre-

dnješolce.

Prav tako v ponedeljek, z začet-
kom ob 18. uri, bo na Radiu Sora po-

tekala okrogla miza o izzivih za pod-

jetja na Škofjeloškem.

V torek ob 19. uri bo v veliki pre-

davalnici Šolskega centra predava-

nje Kako biti v redu z Aljošo Bagolo. 
Prijaviti se je moč na info@ra-sora.si 
ali ooz.sk.loka@siol.net.

Odprtje razstave in podelitev 
nagrad dijakom Šolskega centra 
Škofja Loka bo v sredo ob 18. uri v 
Sokolskem domu. Teden obrti in 
podjetništva na Loškem se bo zak-

ljučil v četrtek, 19. maja. Takrat bodo 
v Poslovni coni Železniki pripravi-
li srečanje z obrtniki in podjetniki 
v Železnikih. Načrtovani so obiski 
podjetij v poslovni coni Železniki 
in pogovor o razvojnih izzivih pod-

jetništva na Škofjeloškem. Prijaviti 
se je moč na info@ra-sora.su ali na 
ooz.sk.loka@siol.net.

Vilma Stanovnik

Razvojna agencija Sora in Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka 
bosta tudi letos organizirali Teden obrti in podjetništva na Loškem, ki se začenja 
ta četrtek, namenjen pa je tako izkušenim podjetnikom kot mladim.



AktuAlno 29 

Krvodajalci v slovenskem vrhu

Na slovesni prireditvi v Sokolskem domu so se pri Rdečem križu Slovenije – 
Območnem združenju Škofja Loka zahvalili zvestim krvodajalcem, ki sodijo v 
sam vrh tako na Gorenjskem kot tudi v Sloveniji.

V 
Območnem združenju Rde-

čega križa Škofja Loka je 
4612 članov, ki so vključeni v 

19 krajevnih organizacij in delujejo 
na območju štirih občin: Gorenja vas 
- Poljane, Škofja Loka, Žiri in Železni-
ki. »Rdeči križ tukaj zelo uspešno de-

luje že več kot 95 let po zaslugi pro-

stovoljcev, ki poklanjajo svoj prosti 
čas humanitarnemu delu,« je na pri-
reditvi v Sokolskem domu povedal 

predsednik RKS – Območnega zdru-

ženja Škofja Loka Rudi Zadnik in 
pojasnil, da so ena od zelo pomemb-

nih nalog tudi krvodajalske akcije, 
ki jih organizirajo v Poljanah, Škofji 
Loki, Železnikih in Žireh. Škofjeloški 
krvodajalci sodijo v vrh krvodajalcev 
tako na Gorenjskem kot v Sloveniji. 
V Sloveniji daruje kri v povprečju več 
kot 4,5 odstotka prebivalcev, na Ško-

fjeloškem pa celo 8,6 odstotka.
Zbrane na prireditvi sta pozdra-

vila tudi generalna sekretarka Rde-

čega križa Slovenije (RKS) Cvetka 

Tomin in škofjeloški župan Tine Ra-

dinja ter se jim zahvalila za veliko 
srce in tudi kanček poguma.

Po nastopu domačega kantavtor-
ja in »suškega trubadurja« Tomaža 
Hostnika so priznanja najprej prejeli 
krvodajalci, ki so kri dali desetkrat. 
Teh je bilo 25; 13 jih je dalo kri dvaj-
setkrat, dvanajst tridesetkrat, enajst 
štiridesetkrat, sedem petdesetkrat, 
osem šestdesetkrat in pet sedemde-

setkrat. Še posebno glasen aplavz so 
si zaslužili Simon Pušnik, ki je kri 
daroval osemdesetkrat, ter Matjaž 
Pintar, Tomaž Završnik in Ivan Alič, 
ki so kri darovali devetdesetkrat. 
Zuhdija Mušedinović je kri daroval 
110-krat, rekorder med vsemi, ki si je 
zaslužil še prav posebno priznanje, 
pa je Jernej Kos, ki je priznanje pre-

jel za kar 230 odvzemov polne krvi, 
plazmafereze in trombofereze.

Vilma Stanovnik

Predsednik RKS OZ Škofja Loka Rudi Zadnik, sekretarka Fani Mikš, nagrajeni krvodajalci z 

največ odvzemi krvi in generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin / Foto: tina Dokl



B
liža se Tek štirih mostov, ki bo v jubilejni, deseti iz-
vedbi. Več o njem je povedal Igor Drakulič, direktor 
prireditve, ki poteka v organizaciji Društva T4M in 

Športne zveze Škofja Loka.

Digitalna in video nadgradnja dogodka

Letos bo še posebno svečano, saj bo na vrsti deseti, 
jubilejni Tek štirih mostov. Temu primerno ga bodo tudi 
zaznamovali. »Garminove tekaške majice bodo inovativ-
no potiskane spredaj in zadaj, vsak udeleženec pa bo pre-
jel tudi posebej oblikovan plastični kozarec za večkratno 
uporabo. Prvič se ga bo dalo uporabiti že na večernem 
druženju na cilju, ki nam ga bo s koncertom znova polep-
šala glasbena skupina Joške v'n. Naš cilj je dogodek brez 
odpadkov, zato nikjer ne bo plastike za enkratno upora-
bo. Gledalcem na cilju in na spletu bomo z digitalno in 
video nadgradnjo omogočili še boljšo izkušnjo, na trasi 
pa bo snemalec na e-kolesu v živo spremljal, kaj se do-
gaja na terenu. Na sedmem kilometru bo vmesni čas, ki 

bo komentatorjema na cilju omogočil še boljši vpogled v 
dogajanje na progi. Razglasitev rezultatov bomo čim bolj 
optimizirali in jo skrajšali, udeleženec in udeleženka, ki 
se bosta najbolj približala povprečnemu času, pa bosta 
odšla domov z Garminovo športno uro,« pojasnjuje Igor 
Drakulič.

Dogajanje čez cel dan
Železni repertoar ostaja nespremenjen: dopoldne te-

čejo vrtčevski otroci in junaki 3. nadstropja, vsi skupaj 
pa se bodo lahko pomerili tudi na mini olimpijadi, ki jo 
bo organiziral Olimpijski komite Slovenije. Za popoldan-
sko ogrevanje bodo poskrbeli udeleženci teka za edinost, 
ob 18. uri pa se začne slavnostni mimohod vseh udele-
ženih šol. Šolski teki se bodo končali ob 19.40 z razgla-
sitvijo rezultatov in podelitvijo medalj, posebej pa bosta 
nagrajeni še najmnožičnejša in najuspešnejša šola, ki 
bo prejela prehodni pokal štirih županov. Ob 21. uri se bo 
začel glavni dogodek dneva, nočni tek na 10 kilometrov 
za posameznike in štafete po ulicah in trgih Škofje Loke. 
»Vse udeležence bodo spremljali osvetljeni gradovi, nav-
dušena množica, mestni pihalni orkester, zastave, tro-
bila, okrepčevalnice in obilo dobre volje. Škofja Loka se 
bo spet spremenila v prestolnico teka, športa in druže-
nja ..., skratka v 10 kilometrov dolg 'žur'. Ta se bo začel že 
s petkovim uvodom: testeninko in druženjem tekačev, 
saj bodo glasbeno podlago za testeninko narekovali rit-
mi Diskölökalov po celotnem mestnem središču,« pravi 
Drakulič. Lanska novost je bila hoja po trasi teka, ki osta-
ja, saj so jo udeleženci lepo sprejeli. Pet kilometrov dolgo 
traso bo možno prehoditi ali preteči od 8. do 21. ure.

Pričakujejo okrog tri tisoč udeležencev
Prijave so že stekle. »Na nočnem teku pričakujemo 

okrog tisoč udeležencev. Če prištejemo še vrtčevske ot-
roke, junake 3. nadstropja, udeležence teka za edinost 
in šolarje, bo aktivnih udeležencev skoraj tri tisoč,« še 
pove Drakulič, ki pričakuje tudi veliko gledalcev, ki so 
zaščitni znak teka. »Tek 4 mostov je morda najbolj znan 
ravno zaradi fantastičnega odziva gledalcev, navijačev, 
spremljevalcev, Ločanov in turistov. Skupaj bo v dopol-
danskem in popoldanskem delu na prizorišču in ob pro-
gi več tisoč navijačev, veliko ljudi pa pričakujemo tudi na 
svečani razglasitvi rezultatov in koncertu, ki bo trajal do 
zgodnjih nedeljskih ur.«

Tek štirih mostov bo jubilejni

Škofja Loka bo znova tekla. Jubilejni, deseti Tek štirih mostov bo 18. junija.

Maja Bertoncelj

Igor Drakulič, direktor Teka štirih mostov, je predstavil jubilejno 
izvedbo prireditve, ki v Škofjo Loko privabi več tisoč udeležencev. / 

Foto: Tina Dokl
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L
jubljana je v Športnem centru Squashland po sed-

mih letih znova gostila ekipno evropsko prvenstvo 

tretje divizije v skvošu, na katerem je nastopilo 19 

držav v ženski in moški konkurenci.
Slovenska ženska reprezentanca v postavi Pika Ru-

par, Nina Kustec in Nanja Urh je osvojila končno četrto 
mesto. V polfinalu so tesno izgubile proti Portugalski 
(2: 1), v boju za tretje mesto pa z istim rezultatom proti 

Švedski. Obakrat je edino zmago priigrala Škofjeločan-

ka Nina Kustec. Moška reprezentanca, za katero so igrali 
Rožle Langus, Luka Kustec, Martin Mošnik, Žan Bom-

bek in Jošt Dolinar, je bila osma. Večino reprezentantov 
Slovenije so sestavljali igralci dveh gorenjskih klubov: 

Squash kluba Lesce Bled in Squash kluba Škofja Loka. 
Končno oceno prvenstva je podal Gregor Kustec, pred-

sednik Squash zveze Slovenije in tudi škofjeloškega klu-

ba: »Pri dekletih smo imeli smolo zaradi odsotnosti Nike 
Urh. Z njo bi imeli tri zelo izenačene igralke in verjetno 
bi nam uspelo napredovanje v drugo divizijo. To je bila 
naša želja. Ne glede na to, da se ni uresničila, so dekleta 
igrala v okviru svojih sposobnosti. Fantje bi lahko igrali 
tudi bolje, je pa uvrstitev med šestim in osmim mestom 

trenutna realnost.«

V drugo divizijo so se pri ženskah uvrstile zmago-

valke prvenstva Danke in drugouvrščene Portugalke, pri 
moških pa Izraelci in Ukrajinci.

Ostajajo v tretji diviziji

Na ekipnem evropskem prvenstvu tretje divizije v skvošu so igrali tudi Ločani.

Maja Bertoncelj

Slovenska reprezentanca v skvošu, katere pomemben del so bili tudi člani Squash kluba Škofja Loka / Foto: Squash zveza Slovenije

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

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  

prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic  

 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov

Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 

parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 

orodje  lepila, laki in olja za parket

Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%
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Š
kofjeloški košarkarji, ki so v tej 

sezoni igrali v drugi Sloven-

ski košarkarski ligi za moške, 

so redni del tekmovanja končali na 
prvem mestu. V velikem finalu so se 

nato pomerili s Troti. Ločani so na 
prvi finalni tekmi v domači dvora-

ni slavili z 91: 73, na tekmi v Novem 

mestu pa so nato zmagali z rezulta-

tom 81: 85. Z zmago med drugoligaši 

so varovanci trenerja Igorja Dolenca 

postali tudi novi prvoligaši, ter se 

po letu 2015 spet uvrstili v najbolj-

še klubsko tekmovanje v Sloveniji.

Ločani so nastopali v postavi: Matej 
Čibej, Anže Zdolšek, Stefan Ristić, 
Tim Lotrič, Nace Frelih, Luka Grum, 
Grega Kuralt, Boris Bošnjak, Domi-
nik Vršnik, Tim Sočak, Rade Rodič, 
Tilen Jugovic, Nik Šimenc in Tilen 

Malovčič.

Košarkarji 
bodo 
prvoligaši

Ekipa LTH Castingsa si 
je s prvim mestom med 
drugoligaši v novi sezoni 
priborila mesto med 
prvoligaši.

Vilma Stanovnik

Košarkarji LTH Castingsa so se veselili zmage v finalu. / Foto: Arhiv Kk Škofja Loka
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Darko Cingesar ostaja 

doma

Rokometni reprezentant Darko 

Cingesar je pred kratkim podaljšal 

pogodbo z loškim prvoligašem RD 

Urbanscape Loka.

N
adaljuje se prvenstvo rokometnih prvoligašev. 

Ekipa Urbanscape Loka pod vodstvom novega 

trenerja Gregorja Cvijića, ki je prejšnji mesec za-

menjal Jureta Šterbucla, igra odlično, v vodstvu Rokome-

tnega društva Urbanscape Loka pa so veseli, ker jim je 
v svojih vrstah uspelo zadržati 31-letnega škofjeloškega 
reprezentanta Darka Cingesarja.

Z njim so prejšnji mesec podaljšali pogodbo, tako da 
bo še naprej ostal v domačem kolektivu in bo lahko veli-

ko pripomogel pri napredku mlade ekipe. »Veseli me, da 
se nam je uspelo dogovoriti za podaljšanje pogodbe. Dal 

bom vse od sebe, da bom s svojimi izkušnjami, znanjem 
in profesionalnostjo čim bolj pripomogel k ekipi in da bo 
to posledično prineslo dobre rezultate,« je ob podpisu po-

godbe povedal Darko Cingesar.

Vilma Stanovnik

Darko Cingesar ostaja v Škofji Loki. / Foto: Gorazd Kavčič

OHLAJEN IN ČIST ZRAK 
NA NADMORSKI VIŠINI VAŠEGA DOMA.

• stilska dovršenost

• pametno upravljanje

• i

• tehnologija  
proti bakterijam in virusom v 
zraku ter na površinah

PREMIUM KLIMATSKA NAPRAVA

Več na eltron.si in tel. 04/828 05 55



Konec aprila je Muzejsko društvo Škofja Loka v Miheličevi galeriji 
v Kašči pripravilo zanimiv Blaznikov večer, ki je bil namenjen 
življenskima zgodbama olimpionika in pravnika Leona Štuklja 
ter sodnika in duhovnika Alojza Ranta. O življenju Alojza Ranta je 
pripovedoval pranečak Aleksander Igličar. Na prireditvi je nastopila 
tudi Veteranska tamburaška skupina Bisernica iz Reteč, ki se ponaša 
s stoletno tradicijo, saj jo je leta 1922 ustanovil dr. Alojz Rant. V. S. / 

Foto: Vilma Stanovnik

V Sokolskem domu v Škofji Loki je prejšnji teden potekal zaključni 
koncert Kristalnega abonmaja sezone 2021–2022. Večer je bil 
ob 60-letnici posvečen delu škofjeloškega skladatelja Andreja 
Missona. Z izvedbo njegovih skladb so se mu poklonili prijatelji 
in sodelavci – Slovenski oktet, Zbor Slovenske filharmonije in 
Komorni godalni orkester Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, 
na odru pa se jim je s svojim prvim inštrumentom, harmoniko, 
pridružil tudi Andrej Misson. V. S. / Foto: Tina Dokl

Čivkarije.

Pr' Fartku v Mengšu so po dveh letih ponovno pripravili glasbeni dogodek, 
ki je potekal na večer pred prvim majem. Poskrbljeno je bilo za lačne in 
žejne, glasbeno zabavo pa so tokrat zaupali Triu Šubic, lahko rečemo kar 
Škofjeločanom. Kot gost presenečenja je nastopil Danijel Popović. Na 
fotografiji so člani tria (brata Miha in Marjan ter bratranec Tomaž Šubic), v 
modrih majicah pa sta brata Fartek, Jožef ml. (s kitaro) in Tomaž, ki sta že 
precej uveljavljeni imeni tudi v svetu slovenskega barmanstva. A. B.  
/ Foto: Alenka Brun

Prvi dogodek v letu, ko beležimo stoto obletnico rojstva slikarja 
Iveta Šubica, je bilo v umetnostnozgodovinski zbirki Loškega 
muzeja odprtje razstave enajstih izbranih Šubičevih likovnih 
del, ki jih v svojih depojih hrani muzej. Pri pripravi razstave z 
umetnostno zgodovinarko Petro Čeh tesno sodelujeta Ivetovi 
hčeri, slikarka Maja Šubic in oblikovalka Nives Lunder. Večja 
razstava njegovih del, predvsem ilustracij, se obeta v oktobru.  
I. K. / Foto: Igor Kavčič



Na slovesnosti ob zaključku 29. Pohoda prijateljstva in 
spomina Udin boršt 2022 na Kokrici je nastopil tudi Trio 
Jemc iz Škofje Loke, oče Jernej ter sinova Dane in Matija. 
M. L. / Foto: Tina Dokl

NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI 

ČISTILNE NAPRAVE IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO
Samooskrba s kompletnim sistemom 

za deževnico
Odločitev za zbiranje in uporabo deževnice pripomore 
k prihrankom v denarnici zaradi do 50 % nižjega računa 
za vodo na položnici. Rožice in zelenjadnice vam bodo 
zelo hvaležne, ker jim boste privoščili zalivanje z mehko 
deževnico brez klora. Izberite enega od kompletnih 
sistemov s filtri, črpalko in vsem pripadajočim.

Čistilna naprava One2clean

Inovativna čistilna naprava nemške kakovosti, ki poskr-
bi za družinski proračun in okolje. Visok učinek čišče-

nja, v rezervoarju ni električnih komponent. Praznjenje 
le enkrat na tri leta, nizka poraba energije in minimalno 
vzdrževanje. Rezervoar je povozen.

Okrasni nadzemni 
rezervoarji
Poudarite videz terase z novim ok-
rasnim zbiralnikom deževnice videza 
antične glinene amfore ali katerega-
koli drugega izmed 70 različnih oblik, 
barv in velikosti. Poleg varčevanja 
je ob uporabi zalivanja z deževnice 
treba upoštevati še, da pri tem opra-
vilu naredimo še veliko koristnega za 
svoje zdravje.

www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, 
info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

Vas zanima najina zgodba Kako sva izbirala 
in izbrala čistilno napravo in kako se nama 

obrestuje “rudarjenje” vode z neba? 

Dostopna je na povezavi 
https://go-to.si/najina-zgodba 

ali pa prek QR kode.

Ravnatelj Gimnazije Škofja Loka Jože Bogataj dobro ve, kako pomembna 
obšolska dejavnost na gimnaziji je zborovsko petje. Zato imata dirigenta Eva 
Jekovec in Žiga Kert pri svojem delu vso podporo vodstva šole, dijakinje in 
dijaki pa se na najlepši način zahvalijo z odličnim petjem in uspešnimi nastopi 
doma in na tujem. I. K. / Foto: Tina Dokl
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Peti v Zboru Slovenske filharmonije

Glasbenika Urška Bernik in Igor Drnovšek, člana Zbora Slovenske filharmonije, 
pravita, da je petje v tako elitnem zboru velik privilegij in poklon.

U
rška Bernik je leta 2017 kon-
čala magistrski študij petja 
na Akademiji za glasbo v 

Ljubljani v razredu izredne profeso-
rice Pie Brodnik. V času študija in po 
njem se je dodatno izpopolnjevala na 
mnogih seminarjih in drugih pev-
skih izobraževanjih. Sodelovala je v 
različnih vokalnih sestavih in zborih 
doma in v tujini, tudi v SNG Opera in 
balet Ljubljana. Od leta 2013 je redna 
članica Zbora Slovenske filharmoni-
je. V tem času je večkrat nastopila Zbor Slovenske filharmonije / Foto: Janez Kotar

Maša Likosar
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tudi kot solistka v večjih vokalnih ter vokalno-instru-
mentalnih delih. »Velika posebnost Zbora Slovenske 
filharmonije je v tem, da smo vsi pevci izobraženi glas-
beniki in zmoremo naštudirati program v relativno 
kratkem času. Kot pritiče profesionalnemu sestavu, v 
repertoar spada seveda velik del zborovske antologije, 
od stare glasbe pa novodobnih, včasih težjih skladb, ki 
potrebujejo izvajanje profesionalnega in izvežbanega 
glasbenika,« je dejala Bernikova.

Igor Drnovšek prihaja iz Zagorja ob Savi, mesta, kjer 
ima mladinsko zborovsko petje bogato tradicijo. Nje-
govo petje v zboru Vesna je bila na začetku predvsem 
odločitev takratnega ravnatelja Glasbene šole, ki je bil 
istočasno zborovodja. »Danes sem hvaležen, da sem 
imel možnost tovrstnega udejstvovanja, saj se mi je na 
ta način odprlo dvoje vrat, prva v svet glasbene umetno-
sti, ki me odtlej vseskozi spremlja, druga pa v številne 
evropske države, ki smo jih ob koncertiranju obiskali,« 
je pojasnil Drnovšek. V času študija v Ljubljani je prepe-
val v različnih zborih, kot so APZ Tone Tomšič, Komor-
ni zbor RTV, Slovenski madrigalisti. Leta 1998 je začel 
peti v Zboru Slovenske filharmonije, ki mu omogoča 
redno zaposlitev. »To doživljam predvsem kot privile-
gij in nikakor kot službeno obveznost. Sicer le peščica 
evropskih držav omogoča tovrstno zaposlitev, kar zgolj 
ponazarja pomen takšnega izražanja v našem prostoru, 
kjer nas zborovska pesem v resnici spremlja od zibelke 
do groba,« je povedal in nadaljeval: »Eden izmed vrhun-
cev letošnje sezone je bil zame koncert z angleškim di-
rigentom Stephenom Laytonom, ki s svojim brezkom-
promisnim odnosom do zastavljenih ciljev od pevcev 

vedno zahteva enako mero predanosti. K nam se vrača 
že na začetku prihodnje sezone.«

Slovenska filharmonija v sezoni 2022/23 pripravlja 
šest abonmajev, ki so tematsko zasnovani. Zbor Slo-
venske filharmonije nastopa pretežno v dveh izmed 
njih, in sicer v abonmaju VIP (Vokalno-instrumentalni 
program) in v abonmaju PVC (Pretežno vokalni cikel). 
V abonmaju VIP predstavljajo dela, napisana za zbor in 
orkester, v prihajajoči sezoni na primer J. Haydn: Stvar-
jenje, A. Schnittke: Rekviem. V abonmaju PVC pa svoje 
mesto najdejo zborovske skladbe, zelo raznovrstne po 
času in kraju nastanka. Občasno zbor nastopa tudi v 
drugih abonmajih, v katerih sicer prevladuje orkestrska 
glasba. Med njimi pa posebno mesto pripada Družinske-
mu abonmaju, katerega koncerti predvsem najmlajšim 
obiskovalcem omogočajo edinstveno glasbeno izku-
šnjo. »Otroška prvinskost jih zlahka popelje v čudež-
ni svet sicer minljivih zvokov, ki pa so v nas vendarle 
stalno prisotni,« je povedal Igor Drnovšek. Abonmajski 
program Pretežno vokalnega cikla je po besedah Urške 
Bernik raznolik, rdeča nit so koncerti vokalne glasbe. 
»Prihodnja sezona obeta res veliko, tako po programu 
kot tudi zaradi izvajalcev, ki bomo glasbo podali lju-
dem,« je poudarila Bernikova in še dodala: »Veselim se 
začetka nove sezone s priznanim Stephenom Layto-
nom, s katerim nas čaka kar nekaj koncertov konec av-
gusta po slovenskih krajih in vseh naslednjih izjemnih 
svetovno priznanih tujih dirigentov in dirigentk, kot 
so Bart van Reyn, Grete Pedersen, Tonu Kaljuste, Risto 
Joost in naši odlični Helena Fojkar Zupančič in Jerica 
Bukovec.«
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Ocvetličena okna  
za urejenost mesta

Rožnate bršljanke in pelargonije na 
okenskih policah mestnega jedra 
Škofje Loke

N
a predpraznično soboto, 23. aprila, v Škofji Loki ni 
bilo klasičnega cvetličnega sejma, ampak so pre-
bivalcem Mestnega, Cankarjevega in Spodnjega 

trga ter Blaževe in Klobovsove ulice – na podlagi preje-
tih bonov – razdelili brezplačne sadike rožnatih bršljank 
in pelargonij. »Sadike prebivalcem starega mestnega 
jedra vsako leto podari Občina Škofja Loka v sodelova-
nju z lokalnimi vrtnarji. Meščani potem ocvetličijo okna, 
ki so obrnjena na trge oziroma ulice, in zanje čez leto 
nato zgledno skrbijo,« sta povedala Danica Langerholc 
z Oddelka za gospodarske javne službe in prometno in-
frastrukturo ter Jernej Tavčar iz Službe za odnose z jav-
nostmi na Občini Škofja Loka.

V drugi polovici maja bodo polepšali Škofjo Loko še 
z javnimi nasaditvami po cvetličnih koritih v mestu in 
gredicah ožjega dela mesta Škofja Loka. »Oboje skupaj 
pripomore k še večji urejenosti in privlačnosti našega 
mestnega središča.«

Suzana Kovačič

S cvetjem lepo okrašeno mestno jedro / Foto: Tina Dokl

Vodi dnevnik odpadne hrane

V ta namen so na Ministrstvu 
za okolje in prostor izdelali 
kuhinjski dnevnik odpadne 

hrane, ki gospodinjstvu lahko pri-
nese finančni prihranek, rezultati 
pa bodo razjasnili, katere vrste hra-

ne največkrat zavržemo in kakšni 
so najpogostejši vzroki za nastanek 
odpadne hrane v gospodinjstvih. So-
delujete tako, da sedem zaporednih 
dni izpolnjujete kuhinjski dnevnik 
odpadne hrane, ki ga najdete na po-
vezavi: dnevniki.care4climate.si. Če 
bi dnevnik raje izpolnjevali na pa-
pirju, si lahko dokument v PDF-obli-
ki tudi natisnete. Raziskava traja do 

20. junija, sodelovanje je anonimno. 
Vpisujte samo hrano, ki ste jo zavrgli 
doma.

Podatke, da je vsak prebivalec 
Slovenije v letu 2020 zavrgel pov-
prečno že 68 kilogramov, lahko sku-
paj spremenimo na bolje in na ta 
način prispevamo k zmanjševanju 
toplogrednih plinov, ki povzročajo 
podnebne spremembe.

Suzana Kovačič

Pridružite se najobsežnejši slovenski raziskavi o količinah odpadne hrane  
v gospodinjstvih.

Cvetje na okenskih policah prispeva k še večji urejenosti mestnega 
jedra. / Foto: Tina Dokl
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Daciina zgodba 

o uspehu

Dvajsetega aprila je iz tovarne prišel 

10-milijonski primerek avtomoblila. 

Simbolni mejnik desetmilijonskega 

avta je pripadel modelu Duster serije 

Extrem v urbano sivi barvi.

P
odobno kot je proizvajalec električnih vozil Tesla 
močno premešal karte na področju električnih 
vozil, je romunska znamka Dacia močno preme-

šala prodajo osebnih avtomobilov končnim kupcem in v 
Evropi dosegla rekorden 6,2-odstoten tržni delež ter se 
tako uvrstila med najuspešnejše tri znamke v segmentu 

prodaje novih vozil v Evropi.
Pri Dacii pravijo, da so njihovi kupci predvsem ra-

cionalni ljudje, ki v vozilu iščejo zanesljivo, prostorno, 
vsestransko uporabno in cenovno dostopno prevozno 

sredstvo. Pri štirikolesno gnanem dusterju so to tudi 

ljudje, ki potrebujejo zmogljivo terensko vozilo, ki ne bo 

namenjeno zgolj postavljanju na asfaltu, ampak si ga bo 

lastnik dejansko upal voziti tudi po zahtevnejših tere-

nih.
V kvoto desetih milijonov izdelanih vozil znamke 

Dacia poleg modelov Dacia 1100 sestavlja še 2,6 milijona 

primerkov modelov Dacia Sandero in Sandero Stepway, 

2,3 milijona izvedenk modela Dacia 1300, 2,3 milijona 

primerkov modela Dacia Duster ter 1,95 milijona izdela-

nih modelov Dacia Logan in Logan MCV. Vozila znamke 
Dacia so trenutno naprodaj v 44 državah Sredozemlja in 
Evrope.

Dacia je svoj prvi avtomobil, model Dacia 1100, sesta-

vila avgusta 1968. Za njim je prišel ikonični model Dacia 
1300, ki je dobil celo družino izvedenk (limuzina, kombi, 
športni kupe, gospodarska vozila). Proizvajali so ga 35 let 

in pustil je močno sled na avtomobilski krajini Romuni-
je. Prevzem znamke s strani skupine Renault leta 1999 je 
začel novo poglavje v zgodovini znamke Dacia. Z uved-

bo modela Logan je leta 2004 Dacia postala mednarodna 
avtomobilska znamka in pospešila ritem svoje prodaje.

Dacia je pred kratkim tudi na slovenskem trgu ponu-

dila 100-odstotno električni avtomobil Spring, ki je po 
zagotovilih uvoznika za vozila Dacia pri nas najdosto-

pnejši nov električni avto na evropskem (in slovenskem) 
trgu. Avto ima majhno baterijo in temu primeren doseg z 
enim polnjenjem baterije, zato je avto v prvi vrsti name-

njen mestni vožnji do največ štirih odraslih oseb. V Slo-

veniji smo springa začeli prodajati šele lani decembra, 
zato se bodo registracije opazneje začele pojavljati letos. 
Najcenejši stane stane 16.890 evrov oziroma s subvenci-

jo 13.512 evrov.

Jubilejna kvota vozil

VLEČNE KLJUKE
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Hernec, d. o. o.

Spodnje Pirniče 52c

1211 Ljubljana Šmartno

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel: 01 362 10 11
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Vpliv ruske invazije na trg avtomobilov

Omejena dobava avtomobilov, izjemno dolgi dobavni roki in višje cene 

avtomobilov, tudi rabljenih

Š
tevilni proizvajalci avtomobi-

lov so menili, da so težave že 
dosegle vrhunec, in zdelo se je, 

da bo leto 2022 leto, ko se bodo do-

bave vozil vrnile na raven pred krizo. 

Vendar pa je te načrte zmotila ruska 
invazija na sosednjo Ukrajino, zaradi 

česar se je avtomobilska industrija 
znašla pred še večjo krizo, ki jo bo 
veliko težje rešiti.

Čeprav ruski trg novih avtomo-

bilov ni največji na svetu, igra po-

membno vlogo, ne samo na trgu, pač 
pa tudi v avtomobilski dobavni veri-

gi. Rusija izvaža pomembne sestav-

ne dele za avtomobilsko industrijo. 

Nemčija se na primer zanaša na Mnogi proizvajalci ustavljajo in selijo proizvodnjo avtomobilov iz Rusije.
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SUVereno!

Slovenci že četrto leto SUV modelom Hyundai pripisujejo najvišjo raven kakovosti. Tako lahko že zdaj 

suvereno vstopite v novo obdobje mobilnosti s tremi najsodobnejšimi modeli. KONA Electric se ponaša  

z izjemnim dosegom do 484 km* že z enim samim polnjenjem. TUCSON Plug-in Hybrid ponuja povsem 

električno vožnjo s pritiskom na gumb, za daljše poti pa poskrbi še učinkovit bencinski motor. BAYON 

pa je na novo opredelil prostor v svojem segmentu.  Vsi so zasnovani tako, da vam omogočajo suveren 

način premikanja v prihodnost.

Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje. 

Električna mobilnost je šele začetek.

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 6,557 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 149 g/km. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 

prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri 

pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste v raziskavi QUDAL   

(QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/SLOVENIA-653YP18.* Doseg glede   

na WLPT cikel. Doseg se lahko nekoliko razlikuje glede na razmere na cesti, način vožnje in temperaturo. Odvisen je tudi od vrste pnevmatik, s katerimi je opremljeno vozilo.
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ruski titan, železo in paladij. Rusija 
je s 108 milijoni ton železove rude, 
proizvedene leta 2021, peta največja 
proizvajalka železove rude na sve-
tu, ki oskrbuje evropske proizvajal-
ce jekla, ki se zdaj soočajo z višjimi 
cenami in morebitnimi težavami pri 
pridobivanju te kovine drugje.

Ruska invazija je vplivala tudi na 
avtomobilsko industrijo v Ukrajini. 
Nemški proizvajalci avtomobilov, kot 
sta BMW in Volkswagen, na primer 
uporabljajo velikega ukrajinskega do-
bavitelja kabelskih snopov. Poleg tega 
je Ukrajina tretja največja proizvajal-
ka niklja in aluminija na svetu, dveh 
zelo dragocenih virov, ki sta potrebna 
za sestavne dele baterij in električnih 
vozil. Ukrajina proizvede skoraj 70 
odstotkov neonskega plina na svetu, 
potrebnega za komponente, kot so 
mikročipi, ki jih že primanjkuje.

Rusija je tudi zelo pomemben 
avtomobilski trg. Proizvajalci se 
umikajo, proizvodni trakovi z avto-

mobili stojijo ali pa zaradi pomanj-
kanja avtomobilskih komponent de-
lajo s prekinitvami, številni saloni z 
avtomobili tujih blagovnih znamk so 
zaprti. Nedavno je iz Renaulta, za ka-
terega je Rusija drugi najpomembnej-
ši trg, prišla vest, da bo Renault svoj 
68-odstotni delež v Avtoavazu, v ka-
terem poteka proizvodnja avtomobi-
lov Lada, prodal za simbolično ceno 
enega rublja!
 

Težje je dobiti dober rabljen 
avtomobil

Proizvajalci začenjajo omejevati 
proizvodnjo vozil, da bi ohranili niž-
jo, a stabilnejšo proizvodnjo. Ta spre-
memba v proizvodnji novih vozil 
upočasnjuje dotok avtomobilov na 
trg rabljenih vozil. Lastniki avtomo-
bilov zato odlašajo s prodajo svojih 
vozil ali pa jih sploh ne prodajo. Tr-
govci z rabljenimi avtomobili kupijo 
vse, kar jim je ponujeno, pri čemer se 
manj ozirajo na stanje avtomobila. 

Tveganje pri nakupu rabljenega av-
tomobila v slabem stanju je lahko 
veliko večje, kot je bilo recimo pred 
letom ali dvema.

Zaradi višjih cen goriva se 

bodo nekateri vozniki manj  
vozili na delo

Cene goriva so v številnih evrop-
skih državah presegle kritično mejo 
2 EUR za liter, kar je spodbudilo 
zanimanje za spremembo vsako-
dnevnih navad. Svojo letno kilome-
trino lahko znižamo z izbiro javne-
ga prevoza ali drugih alternativnih 
sredstev prevoza. Manj prevoženih 
kilometrov bi lahko pomenilo manj 
nesreč, kar bi pomenilo prihranek 
pri obratovalnih stroških. To bi po-
sledično zmanjšalo število vozil na 
cestah. Višje cene goriva pa poveču-
jejo tudi zanimanje za varčna vozila. 
Povečane cene goriva bodo spodbu-
dile ljudi k naložbam v rabljena elek-
trična vozila.

NASVET  
STROKOVNJAKA

-30%

NOSILCI ZA KOLESA,  

VLEČNE KLJUKE IN ORIGINALNA 
NAPELJAVA ZA PRIKLOP

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., 

Ponudba velja od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022. peugeot.si

VLEČNE KLJUKE IN ORIGINALNA 

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., 
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do 25. 9. 2022 • Galerija na gradu po urniku muzeja
Od osvoboditve do osamosvojitve: Loško ozemlje od leta 

1945 do 1991 razstava

04 517 0405, biljana.ristic@loski-muzej.si

do 15. 5. • Galerija Ivana Groharja, po urniku galerije
S(trip), razstava Zorana Smiljanića
04 517 04 00, info@loski-muzej.si

do 31. 5. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, Kapucinski trg 4, po urniku knjižnice
EX LIBRIS - razstava grafik učencev OŠ Ivana Groharja
04 511 2506

do 31. 5. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Šolska 
ulica 6, Škofja Loka, po urniku knjižnice
Nastaviti ogledalo - razstava portretnih karikatur 
Borisa Oblaka

04 511 2500

do 5. 6. • Okrogli stolp, Loški muzej, po urniku muzeja
Skrita dediščina: portreti stoletij, razstava Jane Jocif
04 517 04 00, info@loski-muzej.si

do 16. 6. • Krajevna Knjižnica Trata, Frankovo naselje 74 a, 
po urniku knjižnice
Loške gostilne skozi čas, razstava gradiva o družabnem 
življenju, kulinariki in še čem
04 515 1290

15., 22. in 29. 5. • Cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu, 
15.00 – 17.00
Ogled cerkve v Crngrobu in razstave Škofjeloški pasijon 
v risbi Janeza Plestenjaka
Mihael Habicht, 041 670 569, mihael.habicht@bioplus.si

11., 18. in 25. 5 • Krajevna knjižnica Trata, Frankovo naselje 
74a, Škofja Loka, 17.00
Šah v knjižnici, šahiranje s krajani in člani šahovskega 
kluba Škofja Loka
04 515 1390 trata@knjiznica-skofjaloka.si

11. in 18. 5. • splet on-line, 19.00
Migaaaj! športna rekreacija za otroke in mlade s 
posebnimi potrebami

051 627 059, drustvosportnosrce@gmail.com

11. in 18. 5. • Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 
34, 17.00 – 20.00
Tečaj osnov vezenja z Lojzko Potočnik - Delavnica
04 511 2460, 040 769 521, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

14., 21. in 28. 5. • Cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu, 
11.00

Za konec tedna spoznajmo Crngrob! Strokovno vodenje 
v cerkvi v Crngrobu v sklopu projekta Crngrob naokrog
04 517 0400, info@loski-muzej.si

10. 5. do 11. 6. • Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni 
trg 34, po urniku centra DUO
Všita zgodovina: oživljanje in ohranjanje oblačilne 
kulturne dediščine. Razstava mojstrice Andreje 
Stržinar, otvoritev 10. 5. ob 18.00
04 511 2460, 040 769 521, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

10. 5. • Kapela Puštalskega gradu, Škofja Loka, 18.30
13. Glasbeni vrtiljak - koncert učencev Glasbene šole 
Škofja Loka s skladbami za različne inštrumente
Luka Železnik, 041 579 260, pomocnik@gsskofjaloka.si

11. 5. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, 19.00
Jerneja Renko: Posebna punca, predstavitev knjige
04 510 1490

12., 19. in 26. 5 • Tržnica v vojašnici, 17.30
Dihamo z naravo, medgeneracijska vodena vadba
040 602 907

12. 5. • Omanova domačija, Zminec 12, 17.00
Odkritje spominske plošče Ivanu Omanu
Hiacinta Klemenčič, 031 643 520, pdsotocje@gmail.com

13. 5. • Pri Rdeči Ostrigi, 16.30
Each One Teach One: Recikliranje jeansa + osnove 
šivanja - Delavnica
Tina Slapnik, tina@zavodo.org

13., 20. in 27. 5 • Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja Loka, 
17.00 – 18.30
Gledališki tečaj, gledališka delavnica za otroke
Nadja Strajnar Zadnik, 031 511 781, nadja.strajnar@hotmail.com

14. 5. • Mestni trg, Škofja Loka, 9.00 – 12.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2022: Tržnica znanja - 
predstavitev programov Univerze za tretje življenjsko 
obdobje Škofja Loka
Nina Triller Albreht, 04 506 1330, nina@lu-skofjaloka.si

14. 5. • Cankarjev trg, Škofja Loka, 9.00 – 18.00
LUFt - Loški umetniški festival: umetniška tržnica
Tina Vidovič, 031 208 338, festival.luft@gmail.com

15. 5. • Cerkev sv. Jurija v Stari Loki, 7.00
Pohod po poteh starološkega romarja - romanje
Jožica Žnidaršič, 051 344 119, jznidarsic@gmail.com

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: PLANIN-

SKI VODNIK, ki je bila objavljena v Ločanki 12. aprila 2022, 
so: Franc Lojze Omejc iz Škofje Loke, ki prejme 1. nagrado 
(darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR), Slavi Ažman iz 
Kranja in Damijan Berginc iz Škofje Loke, ki prejmeta 2. in 
3. nagrado (knjiga Melanda). Čestitamo!



Prireditve 43 

15. 5. • Cerkev Marijinega oznanjenja, Crngrob, 20.00
Vokalna skupina Vikra, koncert

Kristina Miklavčič, 04 506 0225, 040 769 527, kristina.
miklavcic@ra-sora.si

17. 5. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, Kapucinski trg 4, 18.00
Pravljično ognjišče: ura pravljic in rokodelnica
Danijela Dolinar, 04 511 2506

17. 5. • Društvo U3, Marinkina knjižnica, Partizanska cesta 
1, Škofja Loka, 9.00 – 12.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2022, Zdrava hrbtenica, 
delavnica za zdrav življenjski slog
Borjana Varja Koželj,064 233 535, loka3univerza@gmail.com

18. 5 • Krajevna knjižnica Trata, Frankovo naselje 74a, 
Škofja Loka, 9.30
Trening možganov, delavnica za odrasle Anita Thapa
anita@zavodo.org, trata@knjiznica-skofjaloka.si

19. 5. • OŠ Ivana Groharja, igrišče za šolo, 17.00
Pomladni dobrodelni koncert - otroški pevski zbori, 
deklamacije, šolske glasbene zasedbe
urska.ziherl@os-igroharja.si

19. in 26. 5. • Krajevna knjižnica Trata, Frankovo naselje 
74a, Škofja Loka, 17.00
Brat! Mladinska bralna skupina - druženje ob knjigah 
namenjeno mladim bralcem do 15. leta
Anja Eržen, drustvograble@gmail.com

20. 5. • Trg pod gradom, Škofja Loka, 12.00
Maturantska četvorka na Trgu pod gradom
Gašper Murn, 031 845 856, murngasper@gmail.com

20. 5. • Loški oder Škofja Loka, 20.00
Strasti, laži in maček v žaklju. Avtorska reciklaža 
Feydeaujeve komedije gledališka predstava za izven
Ana Babnik, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

20. 5. • Jurjeva dvorana v Stari Loki, 20.00
Zapisi iz zdomstva – zgodba mojega življenja 
predstavitev knjige Zdravka Kalana
Mihael Habicht, 041 670 569, mihael.habicht@bioplus.si

21. 5. • dvorišče Loškega puba, Poljanska cesta 4, Škofja 
Loka, 21.00
Jocker Out + LPS

koncert www.mojekarte.si

22. 5. • Cerkev Marijinega oznanjenja, Crngrob, 20.00
Alfonso X. »El Sabio«: CANTIGAS DE SANTA MARIA 
(Španija, 13. st.) koncert mednarodnega ansambla za 
staro glasbo Canso
Kristina Miklavčič, 04 506 0225, 040 769 527, kristina.
miklavcic@ra-sora.si

23. 5. • Mekon Loka, Kapucinski trg 8, Škofja Loka, 19.00 – 
21.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2022, Spregovorimo 
češko, jezikovna delavnica, obvezne prijave
Darko Kumer, 04 515 0590, info@mekon-loka.si

24. 5. • Mekon Loka, Kapucinski trg 8, Škofja Loka, 19.00 – 
21.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2022, Spregovorimo 
francosko jezikovna delavnica, obvezne prijave
Darko Kumer, 04 515 0590, info@mekon-loka.si

25. 5. do 10. 7. • Galerija Ivana Groharja po urniku galerije
Peter Gaber: Svet me oblikuje. Odprtje slikarske 
razstave bo 25. 5. ob 18.00
04 517 0400, info@loski-muzej.si

25. 5. • Večnamenski prostor OŠ Škofja Loka-Mesto, 18.00
Tradicionalni dobrodelni koncert in razstava portretov 
ravnateljev šole: zborovski koncert in likovna razstava
maja.reven@ossklm.si, anja.hrovat@ossklm.si

25. 5. • Mekon Loka, Kapucinski trg 8, Škofja Loka, 19.00 – 
21.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2022, Spregovorimo 
rusko jezikovna delavnica, obvezne prijave
Darko Kumer, 04 515 0590, info@mekon-loka.si

25. 5. • Atrij Puštalskega gradu v primeru dežja Loški oder, 
19.00
Koncert kitarskih orkestrov: orkestri z Glasbene šole 
Celje, Glasbene šole Kranj, Glasbene šole Rakovnik in 
Glasbene šole Škofja Loka
Luka Železnik, 041 579 260, pomocnik@gsskofjaloka.si

26. 5. • Društvo U3, Marinkina knjižnica, Partizanska cesta 
1, Škofja Loka, 9.00 – 12.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2022, Razstava 
kvačkanih izdelkov
Borjana Varja Koželj, 064 233 535, loka3univerza@gmail.com

27. 5. • Loški oder, Škofja Loka, 16.30 in 18.00
Grdi raček: letni nastop baletnega oddelka Glasbene 
šole Škofja Loka, baletna predstava
Luka Železnik, 041 579 260, pomocnik@gsskofjaloka.si

28. 5. • Mladinski center Rdeča ostriga Škofja Loka, 17.00 – 
24.00
OL IN - ekipno tekmovanje domačih pivovarjev
Davor Gantar, 051 640 949, gantardavor@yahoo.com

28. 5. • Loški oder Škofja Loka, 20.00
Elaine Murphy: Moj ljubi. Gledališka predstava za 
abonma in izven
Ana Babnik, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si
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Na Križni gori je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Območna organizacija Gorenjske v sodelovanju z Lovsko družino Križna gora pripravila 
že osemintrideseto prvomajsko slovesnost. Slavnostni govornik je bil generalni sekretar Sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne 
industrije Slovenije Anton Rozman. M.L. / Foto: Primož Pičulin

Razgibajmo možgane
Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne bo 

nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih 

devetih kvadratov. Pripravil B. F.        

 Rešitve

A

1 5 2 6
7 4 1
9 5 1

5 3
8 9 7 4

2 9
3 5 6
6 3 1

2 1 3 138542769
746891325
952376184
495218673
381967542
267435918
813729456
579684231
624153897

Župnik na kolesu
Bila je že precej pozna ura, ko policist ustavi 
župnika na kolesu. »A vas ni nič strah tako-

le pozno voziti se sam na kolesu?« »Nisem 
sam, Bog je z mano,« odgovori župnik. Poli-
cist pa takoj v akcijo: »Aha, dva sta na kole-

su. To bo pa kazen.«

Dvojčka
En dvojček se jezi na drugega: »Kje si pa bil 
ves dan? Zaradi tebe me je mama danes 
dvakrat okopala.«

Zabolelo ga je
«Gospod doktor, ko sem se včeraj peljal 
domov, sem nenadoma začutil bolečino,« 
pravi pacient. »Kje pa?« zanima zdravnika. 
»Mislim, da je bilo med Vranskim in Troja-

nami.«
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VODNAR 

21. januar–19. februar

Iskreno poglejte vase in si priznajte, 

kje bi lahko kaj spremenili in kaj vas 

moti. Izklopite vse zunanje motilce in se 

poglobite v svoje življenje. Spomnite se, 
kaj je bilo tisto, kar ste si želeli kot mlada 
oseba, in primerjajte s tem, kje ste zdaj. 
Mogoče ste daleč stran in vam to ni všeč 
… Potem se lotite sprememb.

RIBI 

20. februar–20. marec

Zaprite oči in si predstavljajte, da ste 
riba. Zamislite si, da ste v bistri vodi, 
na primer v Soči, in da plavate proti 
umirjenemu toku, po telesu pa čutite 
nežno, hladno vodo, ki vas poživlja. 
Nimate tega občutka? Potem pa si 
zadajte cilj, da spremenite, popravite, 
počistite, »poribate«, kakorkoli že to 
imenujete.

BIK 

22. april–20. maj

Kdaj, če ne zdaj? Kdaj se boste lotili 
pospravljanja in čiščenja? Pa ne 
govorimo samo o zunanjem čiščenju, kar 
dobro veste. Mesec maj nas bo zavrtel s 
svojo energijo in željo po spremembah. 
Izkoristite ta polet za čiščenje in 
predvsem spreminjanje samih sebe. Vse 
se vrti in vse enkrat mine, dobro in manj 
dobro.

DVOJČKA 

21. maj–21. junij

Ni nujno vse slabo, kar imate okoli 

sebe, pa čeprav se vam spomladi to 
rado zazdi. Vse brsti in cveti, pa se vam 
bo zdelo, da potrebujete spremembo. 
Seveda jo, toda ne na vseh področjih. Ne 
razburkajte gladine voda tam, kjer tega 
niti ne potrebujete. Stvari se lotevajte z 
majhnimi koraki. Hitite počasi in vse se 
bo zgodilo ob pravem času

RAK 

22. junij–22. julij

Začutili boste željo po povečani 
komunikaciji. Odprli se boste tako, 
da boste še sami presenečeni, saj se 
zavedate, da se nekje v svojih globinah 
zelo radi skrivate pred ljudmi. Toda ne 
tokrat. Energije, ki nas premetavajo, bodo 
tudi vam odpihnile zastarano zakrnelost 
in vas ponesle v lahkotnost. Presenečeni 
boste.

DEVICA 

24. avgust–23. september

Odpotujte. Ni pomembno, kam, samo 
odpotujte, kajti čas je pravi za odkrivanje 
novih krajev in ljudi, ki nam predstavijo 
drugačne vidike življenja. Ki nam 
odstrejo zavese na oknih, ki so bila 
predolgo zagrnjena z našimi predsodki 
in videnji, ki smo jih v zadnjih časih hote 
ali nehote pustili/pozabili globoko v sebi.

TEHTNICA 

24. september–23. oktober

Obrnite se vase, meditacija, mantre, tek, 
hoja, košnja trave, kuhanje …, kar vam 
pač ustreza. In razmislite, kaj je tisto 
tehtanje, ki vas vedno stane odločitve. 
Kajti čas je pravi za odločitve, ki jih vi 
tako težko sprejemate. A bo tokrat to 
nujno potrebno, saj energije zahtevajo od 
vas, da nekaj spremenite. Ni težko.

ŠKORPIJON 

24. oktober–22. november

Poiščite si pravi krog ljudi. Ljudi, ki so 
blizu vašega srca, ne blizu po družinski 
liniji. Kakor se grešno sliši, družina niso 
vedno ljudje, ki so nam blizu na vseh 
področjih. Seveda jih imamo radi in 
prav je tako, toda včasih naša duša ali 
energija potrebujeta čisto nekaj drugega. 
Vsaj za nekaj časa – in mesec maj je tak 
čas.

STRELEC 

23. november–21. december

Ne, nimate vedno prav in čas je, da si to 
priznate. Veliko komunicirajte z drugimi, 
kar za vas seveda ni težava, toda 
poskusite najti ljudi, od katerih se lahko 
veliko naučite. Prisluhnite jim, saj boste 
odkrili vir prebliskov, ki vam bodo odstrli 
nov pogled na vas same in vaše življenje 
ter prebudili ideje, kako bi se spremenili.

KOZOROG 

22. december–20. januar

Kar grizite, saj vedno bolj spoznavate, da 
je to edini način življenja, ki ga je vredno 
živeti. Rodili smo se takšni, kakršni smo, 
zdaj pa moramo to življenje preživeti 
kar najbolje, kakor ga lahko. In nihče ni 
rekel, da bo lahko, ker ni. Toda vedno 
obstajajo trenutki, ko si lahko rečete: 
dobra/dober sem!! Ker tudi ste.

OVEN 

21. marec–21. april

To pomlad si vas bodo zapomnili! 
»Zažigali« boste s svojo ustvarjalnostjo, 
odprtostjo in obilico idej. Kar kipeli 
boste od dobre volje in pozitivnih misli. 
Ustvarjali boste tako zase kot za svojo 

družino in prijatelje, pa še sosede boste 
dodali za dobro mero. Ni vas težko imeti 
rad, radi se razdajate in tudi sprejemate.

LEV 

23. julij–23. avgust

Že nekaj časa se zavedate, da ni vse 
tako, kot naj bi bilo. Mogoče si to odkrito 
priznavate, mogoče pa si še mečete 
pesek v oči. Kakorkoli že, lotite se 
prenove svojega življenja, saj na dolgi 
rok le tako lahko kvalitetno preživite. In 
z vašo levjo naravo, ki želi vedno biti na 
vrhu, drugače pač ne bo šlo! Pogum.



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

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte  vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po š lji te do petka, 27. maja 2022, na Go renj ski 

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

Pisatelj Ivan Sivec 

na prikupen in 

razumljiv način 

opisuje življenje in 

delo enega največjih 

slovenskih pisateljev 

Ivana Tavčarja. 

»Visoški gospod« s 

podnaslovom »Vse 

ljubezni pisatelja 

Ivana Tavčarja« je prvi 

biografski roman o 

ustvarjalcu Cvetja 

v jeseni in Visoške 

kronike, izšel je 

lani ob 170-letnici 

Tavčarjevega rojstva.

Ljubezen nam je 

vsem v pogubo, je 

zapisal Ivan Tavčar. 

Knjiga za vse čase, 

za mlade in stare, za 

šolarje in starše.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite  

po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava  

po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani 

                        + poštnina

25
EUR
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Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER                                  T: 040 418 251, 04 204 27 14         
E: les3plus@gmail.com        www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak 
na tej strani napačno navedeni. Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. 
Akcijske cene veljajo za določene in označene materiale do 30. 5. 2022 oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. 
Popusti se ne seštevajo. Les 3 plus

Set za korekturo
za popravilo laminatov, lesenih podov 
in poškodb na pohištvu
Set vključuje:
- topilec voskov 3V
- 2 kosa 1,5 V AAA baterij
- 11 kosov voskov
- gobico in krpo
- plastični kovček.

AKCIJA VRAT IN PODBOJEV
na določene dekorje

Moderna VRATA - Moderen DOMLes 3 plus

Vrata so sestavni del
 celostne podobe 

vašega doma. 

6%
Izvajamo tudi strokovno montažo.

19,90 eur/kpl



TAKO ENOSTAVNO      i

OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28; email: trgovinasi774@obi.si
Ponudba velja do 31. 05. 2022 oz. do razprodaje zalog. 

Cene so v EUR z vključenim DDV.

Poletne aktivnosti 

z OBI pomočjo!

 MASAŽNI BAZEN BESTWAY® 
„LAY-Z-SPA® MIAMI BEACH 
AIRJET™“
Za do 4 odrasle, prostornina (80 %): 
669 l, vklj. s prekrivno ponjavo, črpalko 
itd. Št. art.: 2308187. 

649,99  

BAZEN „STEEL PRO FRAME POOL“
Ogrodje iz jeklenih cevi za optimalno stabilnost. 
Vremensko in na trganje odporna PVC-folija. S 
praktičnim ventilom za izpust vode. Premer: pribl. 
366 cm. Višina: 76 cm. Št.art.: 1167865. 

Top cena

179,99 

 VRTNI OGENJ
Litoželezen. Barva oglja. 
Premer 50 cm, višina 
20,5 cm, teža: 2,95 kg. 
Št. art.: 2472819. 

39 ,99  PLINSKI ŽAR JAMESTOWN 
„MADDOX“ 
2 gorilnika, avtomatski vžig, snemljivi 
vložki za modulni sistem, iztegljiva posoda 
za lovljenje maščobe. S kolesci. Š 112,1 x v 
115,5 x g 54 cm. Št. art.: 1784438.

Top cena

359,99 
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