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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.

Redna cena knjige je 25 €. Če knjigo 
naročite na Gorenjskem glasu je cena le 22,50

EUR

Nosilka osrednjega 
lika je socialna 
delavka Kristina. Pri 
svojem delu se nenehno 
sooča z ljudmi, ki jim 
pomaga v stiski. Ko jo 
sredi vročega poletja 
najdejo mrtvo na nekem 
parkirišču v Šentvidu, 
nihče niti ne sluti, kdo 
bi lahko bil kriv za njeno 
smrt. Je njena smrt 
povezana z izginotjem 
dečka pred petdesetimi 
leti, morda z izginotjem 
deklice Pije?
Psihološki triler izpod 
peresa žirovske 
pisateljice Milene 
Miklavčič vas bo 
navdušil, prebrali ga 
boste na mah!

NOVO
Knjiga za vse 
ljubiteljske sadjarje.  
Preds tavljeni so 
sajenje, cepljenje, 
rez dreves in 
pomlajevanje starih 
dreves, bolezni in 
škodljivci ter varstvo 
sadnega drevja. 
Marsikatero bolezen 
in škodljivca 
je v domačem 
sadovnjaku mogoče 
omejiti ali celo 
zatreti s pravilnimi 
agrotehničnimi 
ukrepi, v nekaterih 
primerih pa brez 
uporabe kemičnih 
sredstev ne gre. 

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.
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160 strani, mere: 17 x 23,5 cm  

                        + poštnina

21
EUR
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Na naslovnici:  
Maša Demšar  
Foto: Peter Košenina 
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Svinčnik in papir ima ves čas ob sebi

Edvard Erzetič 



POGOVOR 5 

Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

Aforizme zapisujete že dlje časa. Kaj 
vas je spodbudilo, da jih izdate tudi 
v knjigi?

Pri dvajsetih letih sem med slu-
ženjem vojaškega roka doživel veli-
ko krivico, kar me je zaznamovalo za 
vse življenje. Nisem mogel ne spati 
ne delati, sledilo mi je kot mora, dok-
ler se nisem odločil, da bom s tem 
razčistil. Sovraštvo se je namreč 
nabiralo v meni in kopičilo, dokler 
nisem prišel v skupino, v kateri so se 
ukvarjali s poglabljanjem duhovnos-
ti. Začel sem obiskovati predavanja v 
Stični, šlo je za versko izobraževanje 
odraslih. Poslušal sem več kot 130 
predavanj. Predavatelji so bili zelo 
zanimivi, največji vtis je name na-
redil profesor Anton Trstenjak. Dobil 
sem tudi priložnost, da mu povem za 
svoje težave – za pogovor z mano si 
je vzel uro in pol in to mi je najbolj 
pomagalo. Med predavatelji so bili še 
Alojz Rebula, Rudi Koncilija ... Skozi 
ta izobraževanja sem začel spoz-
navati človeka – psihologijo člove-
ka, antropologijo, antropohigieno in 
na splošno človeško duhovnost. In 
tako sem začel opazovati človeka z 
drugačno optiko. Po tem na človeka 

nisem več gledal zgolj skozi njegovo 
obleko, ampak sem videl tudi njego-
vo dušo. To me je potem spodbudilo 
tudi k pisanju aforizmov. K temu, da 
jih izdam v knjigi, pa so me nago-
vorili drugi, sam na to nisem nikoli 
pomislil.

Kaj ali kdo je najpogosteje navdih za 
vaše aforizme?

Človeške norosti in slabosti, nato 
pridejo še politika in osebne izku-
šnje; pravzaprav vse, kar človek nosi 
s seboj. 
Aforizem je po definiciji zgoščeno, 
duhovito izražena globoka misel, 
domislica oziroma resnica. Kaj pa 
vam pomeni aforizem? Je tudi neke 
vrste »ventil« za sproščanje vsega, 
kar vas jezi, žalosti …?

Nad aforizmom se tudi sam po-
smejim in zato pisanje aforizmov 
zame pomeni sprostitev. Ko vidim, 
da kdo dobro sprejme moje aforizme, 
pa so to tudi pozitivne točke za dušo. 
Koliko aforizmov je nastalo v vseh 
letih in koliko ste jih uvrstili v knji-
go?

V knjigi je več kot osemsto afo-
rizmov, saj jih pri izboru ni veliko 
odpadlo. Doslej sem z njimi napolnil 
dva rokovnika, v katera sem si jih 
zapisoval, da se niso izgubili. Potem 
pa sem jih za knjigo popravljal ali iz-
ločil. 
Kdaj ste v sebi odkrili potrebo, da 
opažanja okoli sebe strnete v kratek 
stavek ali dva?

Aforizme sem začel pisati pred 
približno šestimi leti. Že prej pa sem 
samo zase zapisoval zgodbe iz otro-
štva, ki so po naključju prišle v roke 
moje sosede, doktorice zgodovine, in 
so zdaj shranjene v muzeju. 

Obstaja tema, ki se je v aforizmih ne 
bi dotaknili?

Nikoli nisem šel v intimnost, 
spolnost, bliže mi je bila človeška 
neumnost – ta je bolj plemenita, bolj 
sočna. (smeh)
Kdo je vaš najljubši aforist?

Žarko Petan. Bil sem naročnik 
Pavlihe 35 let, dokler ni »izdihnil«, in 
v njem sem najbolj občudoval Peta-
na, ker je bil res bister, vsestranski ... 
On je tudi moj vzor. 

Kdaj se vam porodi največ aforiz-
mov? Je tudi kakšen »sprožilec«, ki 
v vas vzbudi potrebo, da misli izrazi-
te skozi aforizme?

Aforizem pride avtomatsko, naj-
večkrat v postelji. Zato imam na 
nočni omarici svinčnik in papir, da 
ga takoj zapišem, šele nato pride čas 
za vse ostalo – zajtrk in drugo. Ob-
čutek imam, kot da te stvari »letijo« 
po zraku, jaz jih moram samo »skla-
titi« in zapisati. 
Je izmed vseh aforizmov kakšen, ki 
vam je še posebno pri srcu?

Ni samo eden, več jih je, recimo: 
Sem takšen, kot sem, tudi za vas ne 
bi bilo dobro, da bi bil drugačen. Zgo-
dovina, v katero je primešana tudi 
laž, se odlično prodaja. Ne pričakuj, 
da te bodo slavili, saj si vendar še živ. 
Laž je eksekutor ljubezni. Reci, da 
imam velika ušesa, toda ne imejte 
me zato za osla. Smeh je antikorozij-
sko sredstvo za dušo. Iz parlamenta 

Škofjeločan Edvard Erzetič, po rodu sicer Bric, je svoje aforizme, ki jih zapisuje 
že nekaj let, na prigovarjanje znancev zdaj izdal v knjigi, ki jo je naslovil Izbruhi 
aforizmi za in proti.

Svinčnik in papir ima ves čas ob sebi

Aforizem pride avtomatsko, največkrat v postelji. Zato imam 
na nočni omarici svinčnik in papir, da ga takoj zapišem, šele 
nato pride čas za vse ostalo – zajtrk in drugo. Občutek imam, 
kot da te stvari “letijo” po zraku, jaz jih moram samo “sklatiti” 
in zapisati.«
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so sporočili, da imajo za upokojence 
na zalogi sveže sanje. Vhodna vrata 
srca imajo kljuko samo na notranji 
strani. Tudi strahopetci imajo svoje 
heroje. Ravno dovolj sem star, da poz-
nam vse puške, ko so bile še pištole. 
Najbolj si kaznovan, če vladajočemu 
pokukaš v njegov primitivizem. Na 
parlamentarnih školjkah je potro-
šnja toaletnega papirja v intenziv-
nem porastu. Edino, kar sem v življe-
nju nagrabil, je bilo seno in listje. Peto 
kolo je najbolj primerno za samokol-
nico. Interpelacija je pranje opranega 
perila samo zato, ker ni bilo zlikano.
Ste tudi avtor narečnega slovarja 
dveh briških vasi, od koder so vaše 
korenine. Zakaj ste se začeli ukvar-
jati z narečji?

S 17 leti sem šel od doma, kjer 
smo govorili v dialektu, mešanici 
z italijanščino in furlanščino. Ko 

sem prišel na Gorenjsko, sem moral 
začeti govoriti drugače. In ko sem 
se potem vračal domov, sem začel 
opažati, da se narečje, ki mi je bilo 
domače, opušča, da se določene be-
sede izgubljajo, nova govorica je bila 
veliko slabša. Zaradi tega mi je bilo 
hudo in sem se odločil zapisovati 
narečne besede, da se ne bi izgubile. 
Tudi takrat sem imel vedno pri sebi 

majhen svinčnik in listek v levem 
žepu suknjiča. Za vsako besedo sem 
potem izdelal kartonček in ga dal v 
posebno škatlo. Marija Stanonik pa 
me je nagovorila, da izdam knjigo. 
Danes se zdi, da se ljudje skoraj sra-
mujejo narečij. Zakaj je po vašem 
tako?

Če primerjam Gorenjsko in Pri-
morsko: Gorenjec se ne sramuje, go-
vori v narečju, pa če ga razumeš ali 
ne. Iz Primorske imam cel kup na-
rečnih slovarjev, v njihovih besedah 
je čutiti vpliv tako italijanskega kot 
nemškega jezika. 
Glede na to, da že toliko let živite na 
Gorenjskem – katero narečje vam je 
zdaj bližje, briško ali škofjeloško?

Briški dialekt naj bi bil prvi in 
edini, je pa tako, da preprosto obožu-
jem ljudi, ki govorijo v dialektu, in v 
Škofji Loki pogrešam loško govorico, 

Edvard Erzetič je svoje aforizme, ki jih zapisuje že več let, zdaj izdal v knjigi.

Nad aforizmom se tudi sam 
posmejim in zato pisanje 
aforizmov zame pomeni 
sprostitev. Ko vidim, da 
kdo dobro sprejme moje 
aforizme, pa so to tudi 
pozitivne točke za dušo.« 
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ki je tako lepa. Znotraj gorenjskega 
narečja so namreč še narečja, zna-
čilna za različne kraje. Človek pove 
samo en stavek in takoj ugotovim, iz 
katere vasi je doma. Zelo namreč ce-
nim dialekt in ljudje bi morali govo-
riti v dialektih, saj je to jezik staršev, 
ki so se v tem dialektu pogovarjali, 
ali bomo prišli na svet ali ne.

Ste tudi pravi poliglot, razumete 
italijanski, nemški, srbohrvaški in 
makedonski jezik, učili ste se tudi 
esperanto in se prek dopisovanja 
spoznali s poljskim jezikom. Katere-
ga od teh jezikov največ uporabljate?

Imam recimo esperantsko knjigo 
Vinka Ošlaka, in čeprav tega jezika 
ne uporabljam, prebrano razumem. 
Pel sem celo pri esperantskem kvar-
tetu. (smeh) Največ sicer govorim 
benečansko in rezijansko, italijan-
ščine pa se nisem učil, a vem, če me 
hvalijo ali kolnejo. (smeh) Nemščino 
sem se učil, a je ne uporabljam, ve-
liko pa uporabljam poljski jezik, ker 
imam že šestdeset let stike s Poljaki.
Četrt stoletja, do leta 2015, ste bili 
zelo aktiven planinski vodnik pri 
Planinskem društvu Kranj. Katera 
tura iz tega časa vam je ostala v naj-
lepšem spominu?

V najlepšem spominu mi je ostal 
Mont Blanc, ker je bil tudi najtežji, 
šele tretjič mi ga je uspelo osvojiti. 
Prvič smo že v Chamonixu videli, da 
je napovedano deževje in da vzpon 
nima smisla, drugič sva šla z bra-
tom sama in sva bila že skoraj pod 
vrhom, a sva dobila višinsko bolezen 
in sva se morala obrniti. Šele čez dve 
leti, leta 1972, sem ga potem osvojil.
Kako s svojimi izkušnjami planin-
skega vodnika gledate na številne 
nesreče v gorah v zadnjem času? 

Kar strese me, ko poslušam te 
stvari. Mi smo se najprej udeležili iz-
obraževanj, na katerih so nas nauči-
li uporabljati opremo. Zdaj pa kupijo 
najboljšo opremo, »da se vse sveti«, 
ne znajo pa je uporabljati. 
Bili ste tudi član društva za slo-
vstveno folkloristiko, član društva 
slovensko-poljskega prijateljstva in 

član Moškega pevskega zbora Fran-
ce Marolt, pa član radiokluba v Ško-
fji Loki in Foto kluba Anton Ažbe v 
Škofji Loki ... Je dan dovolj dolg za 
vse, kar vas zanima?

Je bilo kar težko razporejati vse 
dejavnosti. (smeh) Vendar zdaj, v 
starosti, vidim, da je bilo to potrebno, 

saj zdaj iz te skrinje vlečem spomi-
ne; človek na starost živi od spomi-
nov – če tega ni, vegetiraš. Človek 
mora biti aktiven, vse je treba po-
skusiti. Sam sem tak človek, da če 
na sodu piše, da je v njem blato, ne 
bom verjel, dokler ne bom povohal. 
(smeh) 
Za svoje raznovrstno in precej od-
mevno delo ste prejeli priznanji zlati 
častni znak Planinske zveze Slove-
nije in bronasto Gallusovo značko 
Zveze kulturnih organizacij Slove-

nije. Prejeli ste tudi dva znaka za 
prehojeno Slovensko planinsko pot 
in priznanje Občine Brda ob izidu 
narečnega slovarja. Ima katero od 
teh priznanj za vas še posebno težo?

Znaka za prehojeno planinsko 
transverzalo – ker je dolga in je treba 
osvojiti precej vrhov, zato je bilo pot-

rebnega precej znoja. Predvsem pa 
planinske discipline, da to zmoreš.
S katerim aforizmom pa bi opisali 
današnji čas?

Ni aforizem, pa bi kljub temu po-
vedal: ko zdaj nekateri umirajo za 
covidom, nekateri ne verjamejo v to 
bolezen in da umirajo zaradi tega. 
Zato bi samo ironično pripomnil, da 
torej ne umirajo zaradi covida, am-
pak kurjih očes. To so potrdili stro-
kovnjaki iz inštituta Gnojnvil. Če je 
vse zlagano, pa naj bo še to. (smeh) 

Človek pove samo en stavek in takoj ugotovim, iz katere 
vasi je doma. Zelo namreč cenim dialekt in ljudje bi morali 
govoriti v dialektih, saj je to jezik staršev, ki so se v tem 
dialektu pogovarjali, ali bomo prišli na svet ali ne.«

V knjigi se je nabralo več kot osemsto aforizmov.



Jože Štukl

Zato je na mestu, da tokrat z zgo-
dovinskega vidika osvetlimo 
tudi to temo, ki je veliki večini 

Ločanov slabo znana ali celo popol-
noma neznana. Freisinška škofija je 
imela namreč na Dolenjskem obse-
žna posestva, za katera pa še vedno 
ni jasno, kdaj in kako jih je pridobila. 
Za prvo omembo freisinške dolenj-
ske posesti velja pogodba iz leta 1074 
med freisinškim škofom Elenhar-
dom (1053–1078) in oglejskim patri-

arhom. V tej listini se omenja deset 
slovenskih kmetij okrog Vinjega 
Vrha, ki jih je freisinški škof prepus-
til oglejskemu patriarhu. Dogovorila 
sta se tudi glede desetin in o gradnji 
cerkva za tamkajšnje prebivalstvo. 
Po tej prvi omembi pisni viri vse do 
konca 12. stoletja o freisinški dolenj-
ski posesti molčijo.

Freisinško dolenjsko gospostvo 
se je razprostiralo na obeh straneh 
Krke med današnjo Šmarjeto in 
Šmarješkimi Toplicami ter Škocja-
nom in Šentjernejem vse do pod 
Gorjancev. Posest ni kazala enotne 
zaokrožene celote z jasno začrtani-

mi mejami. Razprostirala se je na 
območju, kjer so se križali različni 
interesi in je prihajalo do borbe za 
prevlado nad tem ozemljem med 
številnimi pomembnimi plemiški-
mi rodbinami. Tod je sprva prihajalo 
do madžarskih vpadov vse do druge 
polovice 10. stoletja, v to območje 
je segala obsežna posest Hemine-
ga rodu. Kasneje so sem posegali 
Spainheimi in Višnjegorci iz Hemi-
nega rodu (kot dediči), Andeški, Ba-
benberžani, češki kralj Otokar, ki se 
je oženil z Marjeto, sestro zadnjega 
Babenberžana, Habsburžani … Vsem 
tem plemiškim rodbinam je bila 

Freisinška posest na Dolenjskem

V preteklem letu smo v oktobrski številki Ločanke pisali o vinogradništvu na 
Loškem in ob tem omenili freisinško dolenjsko posest, kjer so škofje pridelovali 
predvsem vino.

Grad Klevevž pred drugo svetovno vojno

8 ZNAMENITOSTI TISOČLETNEGA MESTA  



skupna želja čim bolj se uveljaviti na 
tem strateško pomembnem mejnem 
območju.

Dodaten vpliv na slabo stanje 
freisinške dolenjske posesti je ime-
lo razmerje freisinškega škofa do 
sosednjih ministerialov. Denarne 
zadrege, ki so škofa spremljale v 13. 
stoletju, so povzročile, da je moral 
zastavljati svoja zemljišča in kmetije 
raznim upnikom. Svoje so prispevali 
še nemirni časi, ki so dodatno pripo-
mogli h krhanju posesti in gospodar-
skemu propadu številnih kmetij. Pro-
padanje dolenjske posesti je skušal 
škof ustaviti z boljšo upravno pove-
zanostjo. Koroški vojvoda mu je leta 
1265 dovolil, da sme pri Slapah ali kje 
drugje na svojem ozemlju postaviti 
grad. Tako je dal postaviti grad Kle-
vevž, po katerem se je kasneje ime-
novalo celotno freisinško dolenjsko 
gospostvo. Najstarejši del gradu je bil 
visok stolp kvadratnega tlorisa. Leta 
1449 so mu na vzhodni strani prizi-
dali stanovanjski trakt, pozneje pa 
bivalne prostore uredili tudi znotraj 
prvotnega obzidja. V baroku so večji 
del tako nastalega dvorišča obdali z 
nadstropnimi arkadami. Umetno-
stno pomembna je bila tudi gotska, 

s freskami poslikana kapela. Mogo-
čen grad je bil upravni center freisin-
ške dolenjske posesti. V začetku 14. 
stoletja je imela freisinška dolenjska 
posest tri upravna središča. Poleg že 
omenjenega Klevevža na levem bre-
gu Krke še trg Gutenwerth ob Krki in 
Prežek pod Gorjanci. 

Precej preglavic so škofu povzro-
čali tudi Turki. Njihovi vpadi na do-
lenjske posesti so se ponavljali vse do 
konca 15. stoletja in močno oteževali 
življenje podložnikov. Poleg Turkov 
so škofu skrbi povzročali tudi lastni 
uslužbenci – odvetniki, zakupniki 

in upravniki, ki so si prilaščali dele 
dohodka ali celo posesti. Ker je frei-
sinška klevevška posest iz leta v leto 
slabela, dohodki od gospostva pa so 
bili vedno manjši, je škof naposled 
leta 1622 s soglasjem papeža in de-
želne gosposke klevevško posestvo 
skupaj z gradom prodal baronu Ju-
riju Moškonu s Šrajbarskega turna. 
Tako se je prekinila 600-letna pove-
zava freisinške škofije s klevevškim 
ozemljem. Leta 1693 je posestvo 
kupil stiški samostan, ki ga je 1718 
prodal kostanjeviškemu samosta-
nu. Po ukinitvi samostana v času 
jožefinskih reform je prešlo leta 1794 
klevevško gospostvo v sklop ver-
skega sklada. Leta 1807 je posestvo 
kupil na dražbi baron Franc Schwe-
iger z Otočca, 1830 je bilo prepisano 
na Ludvika Jombarta, v polpretekli 
dobi pa je bilo v posesti rodbine Ulm 
iz Zavrča pri Ptuju. Grad Klevevž so 
leta 1942 požgali partizani, od nek-
danje mogočne stavbe je do danes 
ostal le kupček ruševin.

Rekonstrukcija gradu Klevevž, Rok Kranjc

Grad Klevevž na franciscejskem katastru za Kranjsko, 1825

Freisinška škofija je imela 
svoje posesti na Dolenjskem 
vse do leta 1622, ko so 
gospostvo skupaj z gradom 
prodali baronu Juriju 
Moškonu.
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Klavdija Škrbo Karabegović

Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in ena-
ke možnosti je na podlagi 

javnega razpisa podelilo koncesijo 
novim ponudnikom institucional-
nega varstva v domovih za starejše 
– z začetkom opravljanja storitev v 
letu 2023. Med izbranimi koncesi-
onarji je tudi Dom Hmelina, dom za 
starejše občane, iz Radelj ob Dravi, ki 
je pridobil koncesijo za izgradnjo in 
upravljanje novega doma za starejše 
v Škofji Loki.

Nov, sodoben dom za starejše, ki 
bo lahko sprejel 156 oskrbovancev, bo 
koncesionar zgradil na severozaho-
dnem delu nekdanje vojašnice. Ra-

čunajo, da bodo gradbeno dovoljenje 
pridobili še letošnjo pomlad, gradnja 
doma pa naj bi se začela kmalu za-
tem. Dela bodo predvidoma dokon-
čali v letu 2023. »Občina Škofja Loka 
pozdravlja in se veseli novih sodob-
nih domskih kapacitet, saj so potrebe 
po domski oskrbi za starejše tako v 
lokalnem okolju kot tudi na območju 
širše Gorenjske precej večje, kot je na 
voljo razpoložljivih kapacitet. Novi 
zasebni dom za starejše bo predsta-

vljal dobrodošlo dopolnitev ponudbe 
obstoječega javnega doma za starejše 
ter mreže drugih socialnovarstvenih 
in oskrbnih storitev ter varovanih 
stanovanj za starejše, ki jih imamo 
oziroma jih razvijamo v naši občini. 
Novi dom za starejše pa bo predsta-
vljal tudi novo vsebino oziroma de-
javnost, ki bo dopolnila nastajajoč so-
dobni storitveni center, ki nastaja na 
območju nekdanje vojašnice,« novico 
komentirajo na Občini Škofja Loka.

Novi dom za starejše v Škofji Loki

Dom Hmelina, dom za starejše občane, je pridobil koncesijo za izgradnjo in 
upravljanje novega doma za starejše v Škofji Loki.

Novi dom za starejše

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja 
Loka ob kulturnem prazniku le-
tos pripravlja recital poezije za 
vse generacije. Na ulici pred mla-
dinskim oddelkom knjižnice bo 
mogoče, danes, 7. februarja, med 
17. in 19. uro prisluhniti recitaci-
jam poezije, tako Prešernove kot 
drugih avtorjev, po izboru recita-
torjev. Recitirali bodo prijavljeni 
recitatorji, besedo pa bodo dali 
tudi publiki in mimoidočim obisk-
ovalcem našega mesta, ki bodo 
na prizorišču izrazili željo po tem. 
Vabljeni, da se v našem mestu v 
počastitev kulturnega praznika v 
knjižnici na ulici sliši poezija tudi 
z vašim sodelovanjem.

Recital poezije ob 
kulturnem prazniku

V drugi polovici januarja sta župan Tine Radinja in direktor Gorenjske grad-
bene družbe Stanislav Remic podpisala pogodbi za izgradnjo vodovoda in 
ureditev ceste do Gorajt ter za izgradnjo vodovoda in fekalne kanalizacije na 
območju Hrastnice. »Gre za velika projekta in ogromno pridobitev za Škofjo 
Loko. Vrednost investicije v Gorajtah je slabih 1,4 milijona evrov, v Hrastnici 
pa skoraj milijon evrov. Za oba projekta smo pridobili sofinanciranje iz ko-
hezijskih sredstev. Prvi projekt bo zaključen do konca leta, drugi pa poleti 
prihodnje leto,« je povedal župan Tine Radinja.

Pomembni investiciji
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Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Gorazd Kavčič

Škofjeloška občina namreč izpolnjuje veliko večino 
zahtevanih pogojev po zakonu o lokalni samoupravi. 
Občina lahko dobi status mestne občine, če je na 

njenem območju mesto, ki ima najmanj 20 tisoč prebival-
cev in 15 tisoč delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno 
in upravno središče širšega območja.

Predlog novele je vložil poslanec NSi Mihael Prevc. 
V vlogi je poudaril, da je mesto Škofja Loka upravno, go-
spodarsko, kulturno, socialno in geografsko središče 
širšega škofjeloškega območja. Že danes je sedež demo-
grafsko zelo vitalne, močne in dinamične regije, ki je go-
spodarsko in podjetniško prodorna. Funkcijo regijskega 
središča opravlja za približno petdeset tisoč ljudi v regi-
ji. Mesto Škofja Loka je   gospodarsko središče z izjem-
nim razvojnim potencialom. »Industrija je v naši obči-
ni  nadpovprečno razvita dejavnost, prav tako je zaradi 
tesne povezanosti s šolstvom nadpovprečen njen poten-
cial rasti,« so sporočili z občinske uprave.

Škofjeloška podjetja so v zadnjem desetletju uspešno 
prestala prestrukturiranje in so gospodarska hrbtenica 
Gorenjske. Podjetjem naklonjena prostorska politika do-

datno omogoča razvoj gospodarstva in večanje števila 
vse bolj kakovostnih delovnih mest z vse višjo dodano 
vrednostjo tudi v prihodnje, je še zapisal Prevc v predlo-
gu novele zakona. Občina Škofja Loka je stičišče tran-
sportnih poti in predstavlja vstop v regijo. Mesto Škofja 
Loka pa je center kulturnega in družbenega življenja za 
širšo regijo. V njem je sedež več javnih zavodov, ki pokri-
vajo več občin in širše škofjeloško območje. Med njimi so 
Srednješolski center Škofja Loka, Gimnazija Škofja Loka, 
Loški muzej in Knjižnica Ivana Tavčarja.

»Škofja Loka je upravno, gospodarsko, kulturno, so-
cialno in geografsko središče širšega škofjeloškega ob-
močja, saj skupno pokrivamo skoraj 50 tisoč ljudi, zato 
pričakujemo, da bodo odločevalci to potrdili in bomo 
nekoč dobili zaslužen status mestne občine,« je povedal 
škofjeloški župan Tine Radinja.

Škofja Loka si želi postati mestna občina

Poslanec NSi Mihael Prevc je v zakonodajni postopek januarja vložil predlog 
novele zakona o ustanovitvi občin in o določitvi njihovih območij, po kateri bi 
Škofja Loka lahko dobila status mestne občine.

Škofja Loka si po mnenju mnogih zasluži status mestne občine.

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine 

Škofja Loka objavljen

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in 

razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škofja Loka 
za leto 2022

(kontakt: Irena Studen, 04/ 51 12 313 in  
Majda Luznar, 04/51 12 702).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumenta
cija sta na voljo na spletni strani Občine Škofja Loka  
www.skofjaloka.si pod rubriko Razpisi. Rok za prijavo 
za ukrepe pod št. 1, 3 in 5 je do ponedeljka, 21. marca 
2022, samo za ukrep pod št. 6 je rok do petka, 30. sep
tembra 2022. 

Datum: 7. 2. 2022

 Tine Radinja l.r  
ŽUPAN

NAROČNIK: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
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Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Gorazd Kavčič

Do konca decembra je bil objavljen javni razpis 
za izgradnjo nadzidka k Osnovni šoli Jela Ja-
nežiča. Kako uspešen je bil razpis in kakšna je 

časovnica?
Na razpisu smo dobili nekaj ponudb, postopek izbire 

pa še ni zaključen, tako da v tem trenutku še ne moremo 
komentirati, ali je bil razpis uspešen. Vsekakor ciljamo 
na to, da bomo lahko nadaljevali z originalno časovnico, 
to pa je, da se bodo dela začela do poletja.
V zadnjih dveh letih je bilo veliko govora o morebitni se-
litvi zdravstvenega doma. Vsaj del dejavnosti se je res 
preselil. Kaj še sledi? Parkirišč pred zdravstvenim do-
mom in v njegovi bližini še vedno primanjkuje …

Naš zdravstveni dom nujno potrebuje nadgradnjo. 
Ne nujno selitev iz te stavbe, ampak dodatne prostore 
in parkirišča. Delno se to zagotavlja s selitvijo dejavno-

sti, ki niso vezane na osnovno dejavnost zdravstvene-
ga doma, delno pa z nadgradnjo nadomestnih površin v 
bližnji okolici. Tako bosta naslednji dve leti zelo pestri 
na zdravstvenem področju. Zagotoviti moramo ne samo 
manjkajoče površine za obstoječe programe, ampak tudi 
prostor za nove programe, ki prihajajo v našo občino in 
naš zdravstveni dom. Denimo ogromno pozornosti na-
meravamo v prihodnje nameniti mentalnemu zdravju 
ter razvijati in privabiti nove programe.
Ostaniva pri družbenih investicijah. Kaj nameravate na 
tem področju letos še urediti? Kje bodo prioritete? 

V okviru družbenih investicij bo glavna prioriteta že 
omenjen projekt gradnje nadzidka Osnovne šole Jela Ja-
nežiča. Kar velik premik naprej se obeta pri telovadnici 
Osnovne šole Škofja Loka-Mesto. Upam, da bomo do po-
letja že imeli pridobljeno gradbeno dovoljenje. Tudi gle-
de knjižnice v prostorih nekdanje Name se izvaja precej 
aktivnosti. Smo v fazi izbire idejne rešitve, ki jo mora-
mo nadgraditi še z gradbenim dovoljenjem. Zadali smo 
si, da približno v pol leta pridobimo gradbeno dovoljenje 
za novo knjižnico, ki je potem osnova za to, da se lahko 
prijavljamo na različne razpise. Danes se je namreč brez 
gradbenega dovoljenja zelo težko kamorkoli prijaviti za 
nepovratna sredstva. Je pa dejstvo, da moramo za svoje 
ambiciozne načrte pridobiti čim več dodatnega denarja. 
Le tako bomo lahko še izboljšali življenje v naši občini. 
Omenil sem že projekte v okviru zdravstva. Ne nazad-
nje pa v prostorih nekdanje komande dokončno ureja-
mo nov dom za Društvo upokojencev, Društvo invalidov, 
Univerzo za tretje življenjsko obdobje ter za številna dru-
ga društva in ustvarjalce. Tudi na zunanjih športnih po-
vršinah in sprehajalnih poteh se bo letošnje leto veliko 
dogajalo.
Mini e-busa Agata in Jurij sta med Ločani postala zelo 
priljubljena. Objavili ste anketo z namenom, da se jim 
storitev še bolj približa. Ali se obetajo kakšne spre-
membe?

Agata in Jurij sta bila odlično sprejeta. V prvih me-
secih delovanja smo prepeljali skoraj devet tisoč ljudi in 
to se mi zdi res veliko. Odločili smo se, da bo to projekt, 
kjer bomo ves čas preverjali interes in ga na drugi stra-
ni, kolikor bo le mogoče, usklajevali z dejansko storitvijo. 

Številne investicije na družbenem področju

Bliža se gradnja nadzidka k Osnovni šoli Jela Janežiča. Prav tako na občini 
želijo do poletja pridobiti gradbeni dovoljenji za telovadnico ob Osnovni šoli 
Škofja Loka-Mesto in za knjižnico na Nami. Kar nekaj aktivnosti teče tudi za še 
bolj zeleno Loko.

Tine Radinja 



OBČINSKE NOVICE 13 

Tako bomo tovrstne ankete izved-
li večkrat. Namreč, to je storitev za 
občanke in občane in želimo si, da 
je ves čas prilagojena tako, da služi 
optimalno.
Že pred časom pa je bila objavljena 
anketa med starši otrok v okviru 
projekta Mladim družinam prijazna 
občina. Kakšni so njeni izsledki?

Mladim družinam prijazna obči-
na je meni zelo ljub projekt in zato se 
mi je zdelo prav, da najprej povpra-
šamo, kaj pravzaprav starši majhnih 
otrok v naši občini pogrešajo, kaj 
se jim zdi dobro in kaj slabo. Zelo 
dobro je bilo poudarjeno predvsem 
vrtčevsko varstvo, kakovost kadra 
in vrtčevskih prostorov. Starši si 
želijo še nekaj več zunanjih površin 
za otroke, predvsem otroških igrišč, 
kar se delno uresničuje skozi projekt 
Naša Loka. Nekaj zadev bo treba še 
urediti, če bomo res želeli biti mla-
dim družinam prijazna občina. V 
tej anketi je manj poudarjena, meni 
osebno pa se zdi izredno pomembna 
denimo tudi dostopnost stanovanj 
in splošno stanovanjski trg v naši 
občini.
Starološki ali Strahlov grad se pro-
daja. Ponudbe sprejemajo do 25. fe-
bruarja. Ali ima kakšne interese tudi 
Občina Škofja Loka? 

Takoj ko smo bili obveščeni, da 
gre Strahlov grad v prodajo, smo ob-
vestili upravljavca interesu občine, 
da si v njem želimo javnih vsebin. 
Poudarili smo tudi, da je naš interes 
skrbeti za kulturno dediščino na na-
šem območju. Te je sicer res veliko, 
ampak Strahlov grad predstavlja 
poseben spomenik, zato mislim, da 
bi bilo prav, da Občina poskrbi zanj. 
Z državo se sicer pogovarjamo, ne o 
nakupu, ampak o prenosu na občino, 
kar pa ni zastonj, kot se sicer lahko 
sliši, vseeno pa mislimo, da lahko 
naredimo lepo zgodbo. Upamo na 
ugodno rešitev naše pobude, saj si 
resnično želimo obuditi starološki 
grad, ki že vrsto let žalostno propa-
da, in ga zaščititi pred nadaljnjim 
propadom.

Medobčinski inšpektorat deluje že 
dober mesec. Kakšne so prve ugoto-
vitve?

S 1. januarjem, ko je začel delati 
medobčinski inšpektorat v novi or-
ganizaciji, smo pravzaprav pozdra-
vili nove sodelavke in sodelavce ozi-
roma se na novo organizirali. Tako 
zdaj veliko večja ekipa deluje tudi v 
Škofji Loki, in sicer kot ena od enot 
medobčinskega inšpektorata štirih 
občin. Moram reči, da se je ekipa, ki 
se je kadrovsko okrepila, spoznala 
in začela delati brez težav, saj kjer je 
več izkušenih inšpektorjev in redar-
jev, je tudi več sodelovanja.
Na zadnji seji občinskega sveta ste 
velik poudarek dali kakovosti zraka 
in zmanjšanju odpadkov.

Zmanjšanju odpadkov in inici-
ativi Zero Waste smo se pridružili 
že pred dobrim letom in pol, zdaj pa 

sprejemamo še strategijo, kaj vse 
bomo različni akterji v naši občini 
storili, da bomo na tej poti uspešni. 
Lotili pa smo se tudi dveh izjemno 
pomembnih tem, ena je zrak, druga 
pa naš ogljični odtis. Lokalna skup-
nost ima na tem področju določen 
vpliv, ki ga moramo absolutno in 
maksimalno izkoristiti za to, da je 
naše okolje kar najbolj čisto in zdra-
vo.
Sprejet je bil tudi rebalans letošnje-
ga proračuna. Kakšni so njegovi po-
udarki?

Rebalans prinaša zvišanje na pri-
hodkovni strani, tako da se naš pro-
račun povečuje za kar pet milijonov 
evrov. Na drugi strani s tem omogo-
čamo ključne investicije za letošnje 
leto, od izgradnje in nadgradnje cest 
in kolesarskih povezav do investicij v 
družbeno infrastrukturo.

Starološki oziroma Strahlov grad se prodaja. Občina je na državo poslala pobudo za prenos 
lastništva in upa na ugodno rešitev. 
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Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Odpadki so eden od temeljnih 
problemov današnjega sveta. 
Vsi jih vsak dan proizvaja-

mo, a bi jih najraje pozabili. Čeprav 
se je ravnanje z odpadki v zadnjih 
tridesetih letih bistveno izboljšalo, 
se skupna količina povečuje skoraj 
tako hitro kot gospodarska rast. Rav-
nanje z odpadki tako ostaja izziv, saj 
z ustvarjanjem odpadkov in neučin-
kovitim ravnanjem z njimi zaprav-
ljamo omejene vire. Pri tem prihaja 
do izgube vrednosti in gospodarske 
škode. Še bolj pereče pa je, da ne-
gospodarna raba virov ogroža naše 
podnebje in ekosistemske storitve, 

ki so temelj blaginje in civilizacijske-
ga napredka,« je uvodoma zapisano 
v občinskem gradivu.

Cilj strategije Zero Waste je 
podrobneje opredeliti korake in ak-
tivnosti za lažje doseganje konkret-
nih, časovno opredeljenih okoljskih 
ciljev na poti k družbi brez odpadkov. 
V ta namen predvideva kopico ukre-
pov za zmanjševanje količin odpad-
kov na izvoru, boljše ravnanje z viri 
in odpadki na vseh nivojih, večje 
sodelovanje javnosti in spreme-
njen odnos do potrošnje in proizvo-
dnje. Strategijo so pripravili Ekologi 
brez meja v sodelovanju z Razvojno 
agencijo Sora, strokovnimi služba-
mi Občine Škofja Loka in Občine 
Železniki ter Komunalo Škofja Loka. 
V proces nastajanja so bili vključeni 
številni deležniki v okviru različnih 

posvetovanj. Poleg ciljev in ukrepov 
dokument postavlja tudi okvir za 
spremljanje izvajanja, spodbujanje 
sodelovanja in širšo prepoznavnost 
občin na njihovi poti izboljšav. Do-
kument je Občina Železniki sprejela 
že konec lanskega leta, na zadnji seji 
pa so ga potrdili tudi loški svetniki, 
ki so soglasno pozdravili prizade-
vanja k cilju družbe brez odpadkov 
in kjer vsak posameznik lahko sam 
veliko naredi.

Možnosti za izboljšavo je veliko. 
V občini Škofja Loka na leto zbere-
mo 300 kilogramov odpadkov na 
prebivalca, od tega je manj kot 70 
odstotkov ločenih odpadkov. Za pri-
merjavo, na Vrhniki je ločeno zbra-
nih odpadkov dobrih 83 odstotkov, 
v sosednji Italiji v vzorčnih mestih 
jih je tudi 90 odstotkov. Cilj je, da se 
do leta 2031 delež ločeno zbranih 
frakcij dvigne na 79 odstotkov, da 
količina ne narašča in da se količi-
na mešanih komunalnih odpadkov 
znižuje. Ob upoštevanju današnje-
ga stanja bi lahko precej zmanjšali 
odpadkovni odtis in v desetih letih 
prihranili skoraj 259 tisoč evrov. 
Vse samo zaradi manjše količine 
odpadkov, poslanih v odstranje-
vanje. V strategiji so navedeni tudi 
ukrepi, začenši z javno upravo, ki 
naj bo zgled; s predlogi, kaj storiti v 
gospodinjstvih ter vzgojno-izobra-
ževalnih ustanovah in kaj bo sto-
rila Komunala Škofja Loka, katere 
cilji že tako sovpadajo z omenjeno 
strategijo in ki bo v letošnjem letu 
na tem področju naredila kar precej 
korakov. Kot že omenjeno, čaka nas 
ogromno izzivov na tej poti, a vsako 
dejanje posameznika šteje.

Po poti zmanjšanja količine odpadkov

Občinski svet Občine Škofja Loka je sprejel strategijo Zero Waste za obdobje 
2021–2031, v kateri so navedeni konkretni ukrepi za zmanjšanje količine 
proizvedenih odpadkov.

Na področju ločevanja odpadkov lahko še veliko storimo.
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Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Izračun ogljičnega odtisa za obči-
ne predstavlja izračun in seštevek 
emisij toplogrednih plinov, ki na-

stajajo kot posledica človeške dejav-
nosti na geografskem območju obči-
ne v obdobju enega leta. S pomočjo 
ogljičnega odtisa lahko definiramo 
področja, kjer prihaja do največjih 
emisij toplogrednih plinov ter s tem 
učinkovito načrtujemo dejavnosti za 
zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov s čim večjim učinkom,« je po-
jasnila Tatjana Bernik, vodja oddelka 
za okolje, prostor in občinsko redar-
stvo na škofjeloški občini. 

V Škofji Loki so ogljični odtis iz-
računali za leto 2019, in sicer skla-
dno z mednarodnim standardom. 
Emisije toplogrednih plinov so izra-
čunali za različne dejavnosti, ki so 
združene v naslednjih pet sektorjev: 
raba energije, promet, ravnanje z od-
padki, emisije iz industrijskih pro-
cesov in uporaba izdelkov ter kme-
tijstvo. V Občini Škofja Loka največ 
emisij toplogrednih plinov nastane 
kot posledica industrijske dejav-
nosti, in sicer skoraj 67 odstotkov. 
Drugi največji vir emisij v občini je 
promet, ki predstavlja 9,6 odstotka 
vseh emisij, tretji največji vir emisij 
pa je kmetijstvo, ki predstavlja 9,3 
odstotka vseh emisij. V primerjavi z 
letom 2005, ki je po konvenciji izbra-
no kot leto primerjave, so se emisije 
zmanjšale za štiri odstotke, kar pa je 
zelo daleč od zastavljenega cilja, ki 

je po omenjeni konvenciji štirideset 
odstotkov, cilj EU pa je celo 55-odsto-
tno znižanje.

»Občina Škofja Loka je s podpi-
som Konvencije županov naredila 
prvi korak k zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov in doseganju 
ogljične nevtralnosti, s tem pa je spo-
ročila, da se zaveda nevarnosti, ki 
bodo posledica sprememb podnebja 
zaradi človeške dejavnosti ter veli-
kega vpliva na ekosisteme in družbo 
zaradi podnebnih sprememb. Ven-
dar zgolj zavedanje o nevarnosti ni 
dovolj – potrebno je hitro in učinko-
vito ukrepanje s ciljem drastičnega 
zmanjšanja emisij in preusmeritvijo 
na obnovljive vire energije. Vsak pri-
spevek k zmanjšanju emisij pomeni, 
da bo vsebnost toplogrednih plinov v 
atmosferi naraščala počasneje in bo 
s tem učinek podnebnih sprememb 
manjši – toda ključno je, da zač-

nemo z dejanji,« so jasni na občini.  
S pomočjo izvedenega ogljičnega 
odtisa bodo še letos določili ključne 
kategorije za podrobnejše spremlja-
nje emisij toplogrednih plinov ter 
načrt za zmanjševanje ogljičnega 
odtisa Občine Škofja Loka do leta 
2030 in 2050. Z rednimi izračuni 
ogljičnega odtisa bo občina nada-
ljevala vsako naslednje leto in tako 
bo lahko spremljala učinek zastav-
ljenih ukrepov za zmanjševanje to-
plogrednih plinov, prav tako pa bo v 
sklopu aktivnosti, ki bodo spremlja-
le izračun, lahko predstavila prime-
re dobre prakse iz celotne občine. 

V razpravi, ki je sledila predsta-
vitvi, so si bili občinski svetniki kar 
enotnega mnenja, da gospodinjstva 
in javne ustanove ne morejo toliko 
narediti, kolikor k boljšemu zraku 
lahko prispeva industrija. Čaka nas 
torej še dolga pot.

Čaka nas še veliko dela

Občina Škofja Loka je skupaj s preostalimi gorenjskimi občinami podpisala 
pristopno izjavo h konvenciji županov, s katero se je zavezala k zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov za štirideset odstotkov do leta 2030 v primerjavi z 
emisijami iz leta 2005.

V Občini Škofja Loka največ emisij toplogrednih plinov nastane kot posledica industrijske 
dejavnosti, in sicer skoraj 67 odstotkov. Drugi največji vir emisij v občini je promet.
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Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Od sprejema proračuna za leto 
2022 je prišlo do spremenje-
nih okoliščin, zaradi katerih 

je bil potreben rebalans. Skupni pri-
hodki so v rebalansu proračuna na-
črtovani v višini 29,6 milijona evrov 
in so glede na veljavni proračun 
višji za 5,1 milijona evrov oziroma 

21 odstotkov. Odhodki proračuna so 
z rebalansom načrtovani v višini 
29,3 milijona evrov in so glede na ve-
ljavni proračun višji za 6,2 milijona 
evrov oziroma 27 odstotkov.

»Tekoče prihodke zvišujemo za 
1,6 milijona evrov, kapitalske pri-
hodke za 1,5 milijona, prejete donaci-
je za šest tisoč evrov ter transferne 
prihodke za dva milijona evrov. Med 
odhodki tekoče stroške zvišujemo 
za 92 tisoč evrov, tekoče transfere za 
55 tisoč evrov, investicijske odhodke 

Skoraj polovica proračuna za investicije

Občinski svetniki so sprejeli rebalans proračuna za letošnje leto. Ta se zvišuje  
za dobrih pet milijonov evrov.

zvišujemo za 5,8 milijona evrov in 
investicijske transfere za 213 tisoč 
evrov. Skupna investicijska sredstva 
v predlogu rebalansa znašajo 13,4 
milijona evrov, kar predstavlja 46 
odstotkov celotnih odhodkov,« je 
pojasnila Anka Fajfar, vodja oddelka 
za proračun, finance in gospodar-
stvo. Tri največja področja porabe 
ostajajo ista. Za promet, prometno 
infrastrukturo in komunikacije na-
menjajo skoraj sedem milijonov 
evrov oziroma dobrih 23 odstotkov 
celotne predvidene porabe. Nadalje 
za izobraževanje 6,3 milijona evrov 
oziroma 21,6 odstotka ter za prostor-
sko planiranje in stanovanjsko ko-
munalno dejavnost okoli tri milijone 
evrov oziroma 12 odstotkov.

Ob koncu leta bo zadolženost ob-
čine 8,18 milijona evrov oziroma 347 
evrov na prebivalca, kar je 65 evrov 
na prebivalca manj kot ob koncu leta 
2021. 

Skoraj polovica proračuna bo namenjena investicijam. Ena od pomembnejših bo izgradnja nadzidka Osnovne šole Jela Janežiča.

Na delu nove poslovne cone na Trati, južno od železniške proge, podjet-
je Tricor gradi poslovne objekte. V času gradnje in urejanja funkcionalnih 
površin je zato zaprta kategorizirana kolesarska in peš pot Trata–Godešič. 
Navedeni investitor in lastnik zemljišč, po katerih poteka omenjena kolesar-
ska pot, se je zavezal, da bo po izgradnji objektov in ureditvi funkcionalnih 
zemljišč, predvidoma maja letos, ponovno vzpostavil ter uredil priljubljeno 
kolesarsko povezavo in pešpot.

Pot Trata–Godešič bo ponovno vzpostavljena



OBČINSKE NOVICE 17 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

OBČINA ŠKOFJA LOKA  
in 

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB ŠKOFJA LOKA 
 

vas vabita na slovesnost 
v spomin petdesetim ustreljenim talcem 

pri spomeniku za Kamnitnikom, 
v sredo, 9. februarja 2022, ob 16. uri. 

 
 

Govornica: 
dr. Mirjana Nastran Ule 

 
Molitveno bogoslužje: 

Janez Šket 
 

Kulturni program: 
Mestni pihalni orkester Škofja Loka 

Nejc Jemc in Anton Habjan 
 

Recitatorja: 
Monika Tavčar 
Gašper Murn 

 
 
 

Vljudno vabljeni! 
 
 

Za obisk prireditve bo nujno izpolnjevanje pogoja PCT in nošenje zaščitne maske. 
 

 
 

 
 
 

VABILO 
 
 

Občina Škofja Loka vabi na osrednjo občinsko prireditev  
v počastitev slovenskega kulturnega praznika. 

 
 

Prireditev bo v torek, 8. februarja 2022, ob 19. uri  
v Sokolskem domu Škofja Loka. 

 
 

Slavnostni govornik bo član igralskega ansambla Loškega odra in prejemnik 
številnih stanovskih nagrad v letu 2021 Bojan Trampuš.  

V kulturnem programu bodo nastopili člani Škofjeloškega orkestra Amadeo, 
Leon Ravnikar in Tomaž Hostnik.  

 
 
 
 
 
 

Tine Radinja,  
župan Občine Škofja Loka 
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Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

V Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto bodo novembra 
praznovali devetdesetletnico nove šolske stavbe. 
Visok jubilej bodo med drugim zaznamovali z do-

godki, ki jih bodo pripravljali vsak mesec in s katerimi 
se bodo spomnili preteklih dosežkov in poudarili pomen 
odličnega osnovnega šolstva, je pojasnila učiteljica Kri-
stina Strnad.

Začeli so že januarja, ko so v časovno kapsulo shra-
nili predmete, zapise in slike, ki bodo zanamce spomi-
njali na življenje v letu 2022. Od februarja dalje si je v 
večnamenskem prostoru šole mogoče ogledati razstavo 
likovnih in literarnih izdelkov petošolcev na temo Naša 
šola čez 30 let. Njihovo šolsko glasilo Loška medla bo 
tokrat izšlo marca, je napovedala Kristina Strnad. »V njej 
bodo mladi pisci razmišljali o šoli nekoč, danes in jut-
ri.« Obenem bodo izid letošnje številke šolskega glasila 
pospremili z razstavo šolskih glasil, starih učbenikov in 
predmetov, povezanih z njihovo šolo v šolski knjižnici. V 
aprilu bodo na šoli pripravili literarno čajanko, na kateri 
bodo njihovi nekdanji učenci, ki so povezani s svetom 
književnosti, prebirali svoja dela, izšla pa bo tudi pri-
loga Loške medle, v kateri bodo sedanji učenci objavili 
svoja literarna besedila. V maju, mesecu ljubezni, bo v 
šolskem športnem parku potekala glasbeno-kulinarična 
prireditev, ki jo bodo popestrili z različnimi aktivnostmi. 
V juniju bo v šoli na ogled razstava portretov nekdanjih 
osnovnošolskih ravnateljev, ki jih bodo upodobili deve-
tošolci, novembra pa jo bodo prestavili v Sokolski dom. 
Od septembra dalje si bo na Mestnem trgu, v avli šole ter 
virtualno na šolski spletni in Facebook strani mogoče 
ogledati fotografije šole nekoč in danes. »Na šolskem vr-
tiljaku se je v devetdesetih letih zavrtelo mnogo šolarjev. 
Nekatere od njih s še posebej zanimivo zgodbo bomo 5. 
oktobra, na dan učiteljev, gostili za okroglo mizo,« je po-
jasnila Kristina Strnad. Dogodek so naslovili #dama90.

»Vseh omenjenih osem prireditev se bo steklo v deve-
to, najbolj slavnostno. Dne 25. novembra bomo na slav-
nostni zaključni prireditvi skupaj s predstavniki lokalne 
skupnosti počastili zgodbo spoštovane dame – mestne 
šolske palače – in nazdravili prihodnosti v dobro otrok 
in kraja.«

Devet dogodkov za devetdeset let

Stavba današnje Osnovne šole Škofja Loka-Mesto ali mestna šolska palača,  
kot ji pravijo, letos praznuje devetdeset let.

Spoštovana »dama«, mestna šolska palača, praznuje 
devetdesetletnico.

V šoli si je mogoče ogledati razstavo likovnih in literarnih izdelkov 
petošolcev na temo Naša šola čez 30 let.

Visok jubilej bodo zaznamovali z dogodki, ki 
jih bodo pripravljali vsak mesec in s katerimi 
se bodo spomnili preteklih dosežkov ter 
poudarili pomen odličnega osnovnega šolstva.
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SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE
Digitalna pismenost nam omogoča delo na domu,  
komuniciranje (Zoom …), nakupovanje, uporabo 
e-storitev (naročanje pri zdravniku, covid potrdila …), 
iskanje informacij na spletu, pošiljanje e-pošte.

Če vam našteto povzroča težave, se vpišite v brezplačni tečaj
Računalniška pismenost za odrasle.

Pokličite svetovalce (04 506 13 80) in se dogovorite  
za individualno svetovanje o možnostih izobraževanja.

Projekt Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske sofinancirata Republika Slovenija  
in Evropska unija iz Evropskega socialnega  sklada.

Mateja Rant, foto: arhiv ŠC Škofja Loka

Izvedba informativnih dnevov na šolah ne bo mogoča, 
so poudarili na ministrstvu za izobraževanje, znanost 
in šport, saj kot pojasnjujejo, gre za dogodek visokega 

tveganja, ob katerem se združuje veliko število učencev 
iz različnih delov Slovenije, pri čemer pa prihaja tudi do 
izrazito povečane uporabe sredstev javnega prevoza. 
»Zato bodo šole svoje predstavitve izvedle na virtualni 
način oziroma s spletno predstavitvijo.«

Na spletni strani Gimnazije Škofja Loka je že mogoče 
najti poseben zavihek, namenjen prihodnjim dijakom. 
Zanje so pripravili kratke video predstavitve o delu na 
šoli, in sicer predstavitve posameznih oddelkov, pouka 
pri drugem tujem jeziku, obšolskih dejavnosti, rezul-
tatov na maturi in na tekmovanju iz znanj, je razložil 
ravnatelj Jože Bogataj. Na tej strani učenci lahko najde-

Šole se bodo 
predstavile virtualno

Konec tedna bodo potekali 
informativni dnevi, ki jih bodo v šolah 
tudi letos glede na epidemiološke 
razmere pripravili na spletu.

Tudi programe Šolskega centra Škofja Loka bodo v petek in soboto 
predstavili virtualno.

jo tudi informativno knjižico Dobrodošli na gimnaziji z 
vsemi pomembnimi informacijami. Sami informativni 
dnevi pa bodo v petek ob 9. in 15. uri ter v soboto ob 9. uri 
potekali na daljavo. »Pripravili bomo srečanje na Zoomu, 
v živo se bomo oglasili tudi prek šolske spletne strani,« 
je pojasnil Bogataj. Predstavili bodo oba programa, ki ju 
izvajajo, to je program gimnazije in program klasične gi-
mnazije. Poskušali bodo posredovati karseda realno sli-
ko, kako poteka pouk na šoli, predstavili bodo obšolske 
dejavnosti in življenje na šoli. »Na poseben elektronski 
naslov nam učenci lahko posredujejo tudi vprašanja, na 
katera bom poskušal odgovoriti skupaj s pomočnico rav-
natelja, svetovalno delavko in dvema dijakoma.«

Na virtualnem informativnem dnevu v petek in sobo-
to bodo svoje programe predstavili tudi v Šolskem centru 
(ŠC) Škofja Loka. »Svoje poglede, izkušnje in tudi spomi-
ne na svoj informativni dan bodo predstavili dijaki, nav-
dušiti pa bomo skušali tudi z glasbo našega 'hišnega ben-
da',« je razložila Erna Klanjšek Tomšič iz ŠC Škofja Loka. 
Ob tem je poudarila, da edini na Gorenjskem izobražujejo 
tudi za deficitarne poklice s področij strojništva in lesar-
stva, to so: oblikovalec kovin-orodjar, strojni mehanik, 
inštalater strojnih inštalacij, avtoserviser, avtokaroserist, 
pomočnik v tehnoloških procesih, strojni tehnik in stroj-
ni tehnik (PTI), avtoservisni tehnik (PTI), mizar, tapetnik, 
lesarski tehnik in lesarski tehnik (PTI), obdelovalec lesa. 
V februarju in marcu pa odpirajo vrata obeh srednjih šol, 
srednje šole za strojništvo in srednje šole za lesarstvo. 
»Prihodnji dijaki se lahko prijavijo na dneve odprtih vrat 
in tako tudi od blizu spoznajo, kaj delamo in kje.«
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Mateja Rant, foto: arhiv šole

K izdelavi Zamaškonjama in Zamaškonjamke, ki ju 
zdaj »hranijo« z zamaški, jih je spodbudil natečaj 
podjetja Pilot z naslovom Od plastenke do pisala. 

Izbranim šolam, ki so se odločile sodelovati v akciji Izdelaj 
Zamaškonjama in zbiraj zamaške, bodo namreč podarili 
sto pisal Pilot, je razložila učiteljica Jasna Camlek. »Otroci 
pa so takoj predlagali, da bi Zamaškonjamu družbo delala 
še Zamaškonjamka,« je pojasnila nastanek dveh likov.

Izdelave so se lotili v podaljšanem bivanju, kjer se v 
letošnjem šolskem letu veliko ukvarjajo s kaširanjem. 
»Iz teh izkušenj so takoj dobili idejo, kako bi oblikovali 
glavo,« je razložila Jasna Camlek. Za izdelavo Zamaško-
njama in Zamaškonjamke so porabili dva tedna, zdaj pa 
ju že pridno polnijo z zamaški. »Zamaške že nekaj let na 
šoli zbiramo v dobrodelne namene in pomagamo dru-
štvu Vesele nogice. Zdaj je zbiranje zamaškov še privlač-
nejše.« 

Zbiranje zamaškov 
še zabavnejše

Učenci prvega razreda Osnovne šole 
Cvetka Golarja so ustvarili prikupna 
lika iz kartona, v katerih zdaj zbirajo 
zamaške za društvo Vesele nogice.

Otroci z Zamaškonjamom in Zamaškonjamko
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V Šolskem centru Škofja Loka imajo dijaki 
možnost uresničiti svoje ideje, sprostiti svojo 
ustvarjalnost, sodelovati v skupini ter z zuna
njimi partnerji in stopiti na svojo podjetniško 
pot pod mentorstvom dobrih učiteljev. Če 
imate močno željo, če ste navdušeni, vedoželj
ni, delavni in vztrajni, je to prava šola za vas.
Dijaki imajo priložnost, da že v času srednje šole 
razvijajo svojo inovativnost, ki jo v zaključnem 
letniku združijo s svojo podjetnostjo. Tako 
ustanovijo čisto pravo dijaško podjetje in iz
delajo produkt, s katerim se lahko udeležijo tek
movanja JA Slovenija. V zadnjih letih je v Šolskem 
centru Škofja Loka, Srednji šoli za lesarstvo, na
stalo kar nekaj dijaških podjetij, ki še danes obsta
jajo in uspešno poslujejo. To so lebdeči lončki za 
rože Tegl'c, lesene ambientne lučke Lamp'ca 
(podjetje je nato prišlo še v finale tekmovanja 
POPRI, ki je tekmovanje za najboljšo podjetniško 
idejo med mladimi), v šolskem letu 2020/21 pa se 
je pridružilo še podjetje Kuligram. Prostovoljni 

gasilci in dijaki Srednje šole za lesarstvo Jernej 
Tičar, Miha Jereb, Klemen Jerič in Matevž Sne
dec so pod mentorstvom Petra Kurnika razvili 
igro, s katero se uporabnik seznani s pomemb
nimi informacijami v zvezi s požarno varnostjo 
v turističnih objektih, za nagrado pa v igri dobi 
wifi kodo za internet. V kategoriji »podjetje leta 
2021« so dosegli drugo mesto, v kategoriji »slo
venski izum« pa celo prvo mesto. Kuligramovci 
priznavajo, da je bilo vloženega veliko truda, da 
so prihajali novi in novi izzivi in da so nekje na pol 
poti že skoraj obupali. Vendar po zaslugi mentor
ja so vztrajali, za kar so bili tudi nagrajeni. 
Tudi v Srednji šoli za strojništvo vsako leto do
sežejo vidne rezultate na nacionalnem tekmova
nju Moje podjetje JA Slovenija. V letu 2020 je dijaš
ko podjetje RECOLOR pridobilo naziv Podjetje 
leta – izdelali so pločevinko za večkratno polnje

nje in navdušili komisijo s svojo inovativnostjo. 
Janez Poklukar, Jakob Kalan in Martin Fajfar 
so dosegli tudi drugo mesto v kategoriji Reklamni 
film, tretje mesto v kategoriji Inovativnost ter 
drugo mesto v kategoriji Mentorji programa. 
Uspeh Srednje šole za strojništvo je dopolnilo 
podjetje Sesalko s tretjim mestom v kategoriji 
Krožno gospodarstvo. Podjetje RECOLOR je 
zastopalo državo Slovenijo na evropskem tek
movanju, ki je potekalo virtualno iz Lizbone v 
organizaciji JA Portugal. V letu 2021 pa je bilo 
naše najbolj uspešno dijaško podjetje LePoŠe, 
ki je izdelalo ovitek za mobilni telefon in ban
čne kartice, ki preprečuje elektromagnetno se
vanje in hkrati varuje tudi vaše podatke na ban
čni kartici. Dijaki skupine LePoŠe: Urban Frčej,  
Urban Meze, Matevž Benedičič in Luka Vi
dic so zmagali v dveh kategorijah: Alumni in 
Reklamni film, v kategoriji I feel Slovenia pa 
zasedli drugo mesto. Zelo lepo predstavitev in 
zelo dobro sestavljeno poročilo so imeli tudi člani 

podjetja SLampO, ki so izdelali lično lučko v obli
ki Aljaževega stolpa, ki hkrati nudi tudi možnost 
shranjevanja slik. Uspeh naše šole so v kategoriji 
Inovativnost dopolnili dijaki iz podjetja SKI 
BIKE, ki so zasedli tretje mesto.
V novembru 2020 so se naši dijaki udeležili tudi 
inovacijskega kampa v organizaciji JA Slove
nija. Da imamo res inovativne dijake, je dokazala 
skupina Repellboards, ki je z idejo o elektroma
gnetni tipkovnici (elektromagnetno ploščo in tip
kami iz monopolarnih magnetov) dosegla drugo 
mesto. 
Na Srednji šoli za strojništvo vsako leto orga
niziramo inovacijski kamp za naše dijake, kjer 
s pomočjo vrhunskih strokovnjakov razvijajo in 
oblikujejo rešitev na zastavljeni izziv znanega 
podjetja. Letos je izziv zastavil g. Boštjan Reber
šek iz podjetja Marmor Hotavlje, ki je prejelo 

naziv gorenjska gazela za leto 2020 in kasneje 
še bronasta gazela. Zmagala je ideja o uporabi 
odpadnega zmletega marmorja za izdelavo pri
pomočkov za fitnes.

V šolskem letu 2020/21 je kar 37 dijakov Sred
nje šole za strojništvo pridobilo certifikat iz 
podjetništva – ESP certifikat.
Zato smo prepričani, da boste zadovoljni, če se 
odločite za Šolski center Škofja Loka, seveda če 
vas zanima lesarstvo, tapetništvo ali strojniš tvo.

Šolski center Škofja Loka je sodoben in prijazen 
center z dolgo tradicijo, ki vključuje:
• Srednjo šolo za strojništvo z dijaškim domom,
• Srednjo šolo za lesarstvo,
• Višjo strokovno šolo za strojništvo in lesarstvo,
• Medpodjetniški izobraževalni center.

Obe srednji šoli ponujata programe nižjega, 
poklicnega, poklicnotehniškega in srednjega 
strokovnega izobraževanja in usposabljata za 
različne poklice.

Srednja šola za strojništvo:
• strojni tehnik, SSI in PTI,
•  oblikovalec kovin – orodjar, tudi vajeniška oblika*,
• inštalater strojnih inštalacij,
• strojni mehanik – tudi vajeniška oblika*,
• avtoservisni tehnik, PTI,
• avtoserviser – tudi vajeniška oblika*,
• avtokaroserist – tudi vajeniška oblika*,
• pomočnik v tehnoloških procesih.

Srednja šola za lesarstvo:
• lesarski tehnik, SSI in PTI,
• mizar – tudi vajeniška oblika*,
• tapetnik,
• obdelovalec lesa.

*Vajeniška oblika izobraževanja:
•  pogoj za vpis je sklenjena pogodba z 

delodajalcem, 
•  praktično usposabljanje se izvaja samo 

pri delodajalcu in obsega polovico časa 
izobraževanja, 

• poklicno usposabljanje je denarno nagrajeno.

Dijaški dom: 
•  omogoča bivanje dijakom, ki so preveč oddaljeni 

od šole, v času šolanja skuša biti »drugi dom«. 

Višja strokovna šola:
• inženir strojništva 
• inženir lesarstva

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA – ŠOLA ZA ŽIVLJENJE 

KUL INOVATIVNOST IN PODJETNOST

Vabimo vas na ogled naše spletne strani scsl.si, sledite nam lahko na profilu FB sc.skofjaloka, IG @sc.skofjaloka in kanalu YT scskofjaloka.

Igra Kuligram LePoŠe



USPEŠNI DIJAKI GIMNAZIJE FRANCETA  
PREŠERNA KRANJ (GFP)   
Na GFP smo svojim nekdanjim in sedanjim najuspešnejšim dijakom posvetili  
posebno pozornost. Pripravili smo trajno razstavo, na kateri so predstavljeni dijaki,  
ki so s svojimi dosežki zaznamovali slovenski in svetovni prostor.

Prešernova gimnazija je tako na Gorenjskem kot tudi v širšem slo
venskem prostoru poznana po odličnem delu z dijaki športniki. Na
štejemo lahko kar precej nekdanjih in sedanjih dijakov, ki nas navdu
šujejo s športnimi uspehi, od nosilcev olimpijskih odličij do ostalih 
izjemnih športnikov: Primož Roglič, Peter Prevc, Žan Košir, Vesna 
Fabjan, Nika Križnar, Anže Lanišek, Anamarija Lampič, Domen 
Prevc, Štefan Hadalin, Peter John Stevens, Miha Hrobat  … ter 
nekdanjih športnikov, danes odličnih trenerjev: Grega Žemlja,  
Robert Hrgota, Gašper Vodan … Na olimpijske igre v Peking je 
odšlo tekmovat kar devet naših nekdanjih dijakov, nekaj pa jih je tudi  
med trenerji in ostalimi udeleženci.

Za delo s športniki smo prejeli certifikat Športnikom prijazno izo-
braževanje, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije. Vključeni  
smo tudi v Evropsko mrežo zdravih šol – program, ki v Evropi  
uvaja nove zamisli in pristope na področju promocije zdravja v šol
skem okolju. Trudimo se, da je šola okolje, v katerem vsi radi delamo 
in se srečujemo, tako dijaki kot učitelji in starši.

Svojim nekdanjim in sedanjim najuspešnejšim dijakom smo posvetili  
posebno pozornost. Pripravili smo trajno razstavo, na kateri so  
predstavljeni dijaki, ki so s svojimi dosežki zaznamovali slovenski in 
svetovni prostor. Najbolj izpostavljeno mesto pripada štirim izjem

nim slovenskim športnikom, dobitnikom olimpijskih odličij. Razstava 
sovpada z letošnjimi zimskimi olimpijskimi igrami. Na steni uspešnih 
je mesto dobilo tudi 29 nekdanjih in sedanjih dijakov, ki so vsak na 
svojem področju dosegli nadpovprečne rezultate tako doma kot  
v tujini, med njimi so športniki, glasbeniki, slikarji, fotografi, podjetniki,  
poslovneži, prejemniki Michelinovih zvezdic ...  Najbolj pa nas veseli,  
da se je na šoli izobraževalo toliko izjemnih posameznikov, ki so  
uspešno usklajevali šolske in obšolske obveznosti, da načrtujemo  
že drugo steno uspešnih.

Prepričani smo, da bomo čez nekaj let na steno uspešnih dodajali da
našnje osnovnošolce, v prihodnjih štirih letih naše dijake. V šolskem 
letu 2022/23 bomo devetošolce vpisali v šest oddelkov: dva oddel-
ka gimnazije, dva oddelka ekonomske gimnazije, en športni 
oddelek gimnazije in en športni oddelek ekonomske gimnazije. 
V štirih veljavnih splošnoizobraževalnih programih bo približno 160 
prostih mest za novince. Vsi programi se zaključijo s splošno maturo. 
V športni oddelek gimnazije smo dijake v letošnjem šolskem letu vpi
sali prvič. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je prepozna
lo potrebe učencev športnikov in naše kakovostno delo ter nam omo
gočilo tudi vpis v program –  športni oddelek gimnazije. Športni 
oddelek ekonomske gimnazije pa imamo že več kot deset letje  
in je edini športni oddelek v strokovnih gimnazijah v Sloveniji.

Trudimo se ustvariti pogoje dela, ki mladim omogočajo razvoj ustvar
jalnosti na različnih področjih. Ponosni smo na naše delo, predvsem 
pa na naše dijake, ki so dejavni in uspešni na mnogih življenjskih 
področjih, ne le v šoli. Najpomembneje se nam zdi, da dijaki poleg 
dobrih ocen in uspeha na maturi pridobijo dovolj znanja, poguma in 
podjetnosti, da želijo in upajo razviti svoje potenciale.

Dijaki in profesorji GFP vas vabimo na informativna dneva, ki bosta 
na ZOOM-u v petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri in v soboto, 12. 
2. 2022, ob 9. uri. Predstavili vam bomo programe, predmete, naše 
dejavnosti in projekte ...  Spoznali boste nas GFPjevce in naše delo.
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V februarju, ko praznujemo Prešernov dan, knji-
žnica kljub omejitvam, ki jih narekujejo razmere, 
organizira nekaj dejavnosti, na katere vas vabimo.

Že nekaj let poteka uspešno sodelovanje s splošno 
knjižnico iz litovskega mesta Panevežys, o čemer si 
lahko več prebere na naši spletni strani. Vsako leto 
v februarju si knjižnici izmenjata razstavi. Letos si 
boste v naših prostorih v Škofji Loki lahko ogledali 
fotografsko razstavo Gintasa Lukoševičiusa, ki 
je pri nas že večkrat razstavljal. Tokrat je v objektiv 
ujel tradicijo malega kraja  Nauamjestisa, ki slovi po 
impresivni "umetniški galeriji" v naravi. Ko po žetvi 
na poljih ostane slama,  ustvarjalci iz nje ustvarijo 
čudovite skulpture. Jeseni nato ob praznovanju, ki 
ga imenujejo Skrivnost ognja, te skulpture zažgejo. 
Fotografska razstava bo na ogled v galeriji na hod-
niku knjižnice od 7. februarja do 31. marca 2022

V preteklem letu smo preko mednarodnih povezav 
NAPLE začeli sodelovati tudi s knjižnico iz finske-
ga mesta Pyhäjoki, z namenom izmenjave dobrih  
praks. Tudi o tej povezavi najdete informacije na 
naši spletni strani. 

V februarju vse tri knjižnice načrtujemo večjezič-
no izmenjavo ljudskih pravljic. Pravljice si bomo 
knjižnice izmenjale v zvočni in video obliki. Otroci 
iz Litve in Finske bodo prisluhnili škofjeloški pri-
povedki Lubnik in litovski ter finski pravljici v slo-

venskem jeziku. Dvojezične pravljice v finščini 
in litovščini pa bodo otrokom iz naših krajev na 
voljo za poslušanje na spletni strani knjižnice, na 
podkastu »S kitkom v svet pravljic« in na YouTube 
kanalu knjižnice.

Ob praznovanju Prešernovega dneva Knjižnica 
Ivana Tavčarja Škofja Loka organizira javni re-
cital. Zaradi okoliščin bomo recital izvedli na plo-
ščadi pred prostori bivše Name na prostem. Recital 
bo v ponedeljek, 7. februarja 2022, med 17. in 
19. uro. Prisluhnili boste lahko recitacijam poezi-
je Franceta Prešerna in drugih avtorjev po izboru 
recitatorjev. Besedo pa bomo dali vsem prijavlje-
nim in tudi publiki ter mimoidočim prebivalcem 
našega mesta, ki bodo na stojnici na prizorišču iz-
razili željo. Recital je namenjen vsem generacijam. 
K sodelovanju vabimo vse prebivalce mesta, ki so 
pripravljeni na našem prizorišču recitirati kakšno 
pesem po svojem izboru, na pamet ali z branjem iz 
knjige. Veseli bomo vaših prijav na naslov sodelav-
ke Tanja Erlah – tanja.erlah@knjižnica-skofjaloka.si 
ali pa svojo prijavo sporočite sodelavkam na izpo-
soji v knjižnici.

Vabimo vas, da se v našem mestu v počastitev kul-
turnega praznika v Knjižnici na ulici sliši poezija 
tudi z vašim sodelovanjem.

Kolektiv Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka

Š o l s k a  u l i c a  6
4220 Škofja Loka
( 0 4 )  5 11  2 5  0 5
( 0 5 1 )  3 4 1  1 2 6

KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA V FEBRUARJU 2022

Igor Kavčič

Nepogrešljivi igralec ansambla Loškega odra Bo-
jan Trampuš lani na gledališki oder ni stopal le 
v predstavah, pogosto je prihajal tudi po nagrade. 

Kar nekaj se jih je nabralo: na Linhartovem srečanju v 
Postojni je prejel Linhartovo listino za trideset let ustvar-
janja v ljubiteljskem gledališču, sledil je matiček za igral-
ski dvojec z Matejem Čujovičem v Antigoni v New Yorku, 
zanjo je bil nagrajen tudi na Repassage festivalu v Srbiji, 
sredi decembra pa je za to vlogo na domačem odru prejel 
še nagrado Sklada Staneta Severja za igralsko stvaritev v 
ljubiteljskem gledališču.

V obrazložitvi preberemo: »Bojan Trampuš se, kot Saša 
s pretanjenim občutkom odziva tako na resnični položaj 
kot na akcije in reakcije svojih soigralcev, pa naj gre za 
telesno ali duševno prezenco. Bojan se je naselil v lik do 

te mere, da tako gledalci kot soigralci dihajo skupaj z njim. 
In ravno to je največja kvaliteta Trampuša v vlogi Saše: 
na račun svoje igralske kreacije nikoli ne jemlje moči ali 
pozornosti soigralcema, nasprotno, z njima se prepleta 
in dopolnjuje. Vlogo newyorškega brezdomca ustvari z 
navidezno lahkotnostjo, čeprav jo poganja izjemno na-
tančna in premišljena notranja razčlenjenost zapletenih 
psiholoških stanj. Skupaj s soigralci je dosleden v nepred-
vidljivosti, predvsem pa spretno odmerja in lovi občutlji-
vo ravnovesje komičnega in tragičnega.«

Bojan Trampuš je 
Severjev nagrajenec

Severjeva nagrada v pravih rokah / Foto: Primož Pičulin
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Igor Kavčič

Eden vidnejših slovenskih 
umetniških fotografov, znan 
po kratici DK, ni zgolj še en 

posameznik iz obsežnega »fotograf-
skega plemena«, ki dandanes obliku-
je to zelo razširjeno polje umetnosti. 
S svojim fotografskim ustvarjanjem 
vedno znova posega v širši družbe-
ni kontekst. Kot vizualni umetnik v 
svojem delovanju združuje različ-
ne načine in pristope, ki jih spaja 
in aktualizira v kontekstu sodobne 
umetnosti. »Svoja po večini vse-
binsko povezana dela razstavlja v 
ciklih,« o fotografu zapiše kustos 
razstave Boštjan Soklič iz Loškega 
muzeja. »Skozi leta je ta izjemno se-
lektiven in perfekcionistično usmer-
jen fotograf razvil nezamenljivo 

originalen, s socialnim predznakom 
zaznamovan fotografski opus, ki iz-
stopa iz slovenske fotografske pro-
dukcije.« 

V Groharjevi galeriji je na raz-
stavi, ki je nastala v koprodukciji 
Loškega muzeja in Strip Core/Fo-
rum Ljubljana, predstavljen eden 
tovrstnih umetnikovih fotografskih 
ciklov. »DK je pred dvajsetimi leti za 
ta projekt pripravil okrog dvesto fo-
tografij, ki jih je posnel pretežno na 
Metelkovi. Prva postavitev je bila v 
skrčeni različici v pasaži Maximar-
keta v Ljubljani, podoben ambient, 
kot ga vidimo zdaj v Škofji Loki, pa 
je bil leta 2003 na ogled v pritličju 
Mestne galerije Ljubljana, kjer je 
razstava med obiskovalci doživela 
zalo dober odziv,« pojasnjuje Kate-
rina Mirović iz Strip Core/Foruma. 
»Gre za ponazoritev ambienta, v 
katerem so fotografije pravzaprav 
nastale. Razstava pa v širšem kon-
tekstu govori tudi o odtujenosti 
mladih, o socialnem problemu in 
o nezmožnosti družbe, da mladino 

Klubska scena v »Groharci«

Fotograf DK, ki se s fotografijami iz serije Trn predstavlja v Galeriji Ivana 
Groharja, je kot ustvarjalec del tako imenovane ljubljanske alternativne scene  
in je tudi njen dokumentarist in občasni performer. Če so fotografije del te scene, 
ta potuje z njimi – tokrat v Škofjo Loko.

Fotografije so predstavljene v ambientu, v kakršnem so nastale. / Foto: Igor Kavčič

Scena »v živo« v trenutku obiska v galeriji / Foto: Igor Kavčič
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Salon pohištva ŽABNICA, Dorfarje 17
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Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
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*Akcija velja za leseni del kuhinje do 15.2..Kuhinja Trenta

Kuhinja Trenta

Rustikalne  
kuhinje Alples,  

kjer se kuha z  
ljubeznijo.

25%  popust*

aktivira, spodbudi in ji najde mesto 
v družbi.«

Kot rečeno, je tokratna postavi-
tev drugačna, kot smo sicer ob foto-
grafskih razstavah vajeni. Ob izvir-
ni konceptualni zasnovi razstave 
tokrat ne vstopimo zgolj v galerijo, 
ampak tudi v klubsko sceno, reci-
mo katerega od klubov alternativne 
kulture, kot se je tovrstnim prizori-
ščem reklo v času na prelomu stole-
tja. Postavitev namreč vključuje še 
niz prostorskih artefaktov, kot so ob 
zdelanih in že zdavnaj odsluženih 
stolih tudi namizni nogomet pa oh-
ranjene smeti, zavržene pločevinke, 
cigaretni ogorki ... V ozadju slišimo 
muziko skupin Borghesia, Čao pičke, 
Buldožer, Šarlo akrobata, Janija Ko-
vačiča in drugih. Lahko rečemo, da 
se fotografije v postavljenem ambi-
entu pravzaprav počutijo doma.

Predstavljeni figuralni cikel Trn 
sestavlja 18 fotografij v velikem 
formatu na aluminijastih ploščah. 

»Fotografije nam odstirajo avtor-
jev luciden pogled na dogodke in 
protagoniste izrazito specifične 
'underground' scene na Metelkovi. 
Tako v prvem, kot drugem galerij-
skem prostoru so fotografije obne-
moglih in omamljenih potrošnikov 
nočnega življenja iz klubov Metel-
kove mesta vpete v široke okvirje, 
ki simbolično ponazarjajo vrata v 
'svet drugačnih zaznav',« poudar-
ja Soklič in pri tem opozarja, da 
je razstava v svoji pomenljivosti 
večplastna. »Lahko jo doživimo kot 
pretresljiv prikaz brezizhodnosti, 
kot ekspresionistični fotografski 
moment dogodkov znotraj subkul-
turnih socialnih združb, kot pret-
resljive podobe z močnimi vizual-
nimi učinki ali pa kot poglobljena 
vizualna razmišljanja o vprašanjih 
v povezavi s pomeni bivanja, bre-
zizhodnim stanjem v sodobni druž-
bi, fiktivnejši od fikcije. Sooča nas s 
subjektivnim, a hkrati analitičnim 

umetniškim pristopom, izpolnje-
nim z ostrim zrenjem in prodornim 
opazovanjem; umetnika postavlja v 
vlogo voajerja, ki prihaja v intimni 
prostor drugih tiho. In tako tudi odi-
de.« 

Tako imamo občutek, da razsta-
va v celoti ni nastavljen ambient, 
ampak je avtentičen prikaz časa v 
nekem pred širšimi pogledi umak-
njenem okolju. Portretiranci delujejo 
izgubljeni vsak v neki svoji zgodbi. 
Razstavljene fotografije – še poseb-
no v pripadajočem ambientu – so 
tudi po dvajsetih letih aktualne, v 
teh nepredvidljivih časih morda še 
bolj kot ob svojem nastanku. Serija 
Trn obiskovalcu in gledalcu vseka-
kor podaja vsebino z jasnim sporo-
čilom. Kako ga bomo razumeli, je 
seveda na nas samih. Na tem mestu 
predstavljene fotografije so le predi-
gra za vstop v galerijo, kjer vam bo 
Trn prišel do živega – ali pač ne. Čas 
imate do 20. marca.
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Vilma Stanovnik

Tudi letošnji Teden ruskega filma se je začel s slav-
nostnim odprtjem, ki je v malce okrnjeni obliki po-
tekalo v Sokolskem domu. »Kljub enoletni preki-

nitvi zaradi znanih okoliščin nas je predanost tej kulturi 
in umetnosti vodila, da smo zbrali vse sile in pripravili 
nov festival ruskega filma,« je v pozdravu zbranim pove-
dal ravnatelj Gimnazije Škofja Loka Jože Bogataj.

»Veseli me in upam, da bomo naš festival lahko prip-
ravljali tudi še v bodoče. To pa zato, ker so filmi, ki priha-
jajo v Škofjo Loko in potem še po Sloveniji, na voljo vsem 
ljubiteljem filma, mladim in predvsem vsem nam, ki 
nas zanima ruska kultura, ruska zgodovina, predvsem 
pa ruski jezik,« je tudi povedal Jože Bogataj, podžupan 
Občine Škofja Loka Robert Strah pa je dodal, da je v raz-
merah, ko je treba spoštovati številne ukrepe, prireditev 
pomembna ne le za popestritev zimskih večerov, ampak 
vliva tudi dodatni optimizem. 

Profesorica ruščine na Gimnaziji Škofja Loka Marjeta 
Petek Ahačič je povedala, da so v minulih letih prepoz-
nali visoko kvaliteto ruske kinematografije, zato so pri-
reditev ob prekinitvi že močno pogrešali. »Teden ruskega 
filma je tudi pomemben dokaz našega slovensko-ruske-
ga prijateljstva in medsebojnega spoštovanja med Slove-
nijo in Rusijo,« je tudi povedala Marjeta Petek Ahačič, ki 
je tudi koordinatorica projekta Tedna ruskega filma na 
Gimnaziji Škofja Loka, in se zahvalila vsem, ki pomagajo 
pri pripravi prireditve.

Odprtje Tedna ruskega filma so pospremili tudi ruski 
predstavniki, med njimi direktor Ruskega centra znano-
sti in kulture v Ljubljani Nikolaj Gusev, ki je zbrane nago-
voril v slovenščini. »Teden ruskega filma je postal čudovit 
primer dobrega sodelovanja na kulturnem področju med 
Občino Škofja Loka, Gimnazijo Škofja Loka in Ruskim do-
mom v Ljubljani,« je povedal Gusev in dodal, da je teden 
ruskega filma priložnost, da obiskovalci spoznavajo tako 
rusko moderno kot klasično kulturo.

Prireditev je odprl namestnik veleposlanika Ruske fe-
deracije v Sloveniji Aleksej Pogonin. »Današnji kulturni 
dogodek je prvi v letu, ko obeležujemo trideseto obletnico 

vzpostavitve diplomatskih odnosov med Rusko federacijo 
in Republiko Slovenijo, zato mu pripisujemo tudi poseben, 
simboličen pomen,« je ob tem poudaril Pogonin.

Obiskovalci na slovesnem odprtju so uživali tudi v ru-
ski glasbi, za katero je poskrbela Irina Guščina. Najprej so si 
lahko ogledali film Ana Karenina, zgodba Vronskega, nato 
pa še filme Zerograd, Brez ljubezni, Vladivostok, Prekla in 
Letalska posadka. Vse filme, ki so bili opremljeni s sloven-
skimi podnapisi, si je bilo moč ogledati brezplačno.

Deveti Teden ruskega filma so v sodelovanju s Kinom 
Sora pripravili Občina Škofja Loka, Gimnazija Škofja 
Loka, Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani in Za-
vod 973.

Kino Sora je gostil Teden ruskega filma

Konec januarja in v začetku februarja je v Škofji Loki potekal deveti Teden 
ruskega filma, ki je postregel z aktualnimi filmi ruske kinematografije, 
premierno pa je bil na ogled tudi film Vladivostok, ki je bil posnet lansko leto.

Koordinatorica projekta Tedna ruskega filma na Gimnaziji Škofja 
Loka in profesorica ruščine Marjeta Petek Ahačič

Direktor Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani Nikolaj Gusev 
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Alenka Brun

Tako kot Okusi Radovljice temeljijo na povezovanju, 
je smisel škofjeloškega festivala podoben. Škofje-
loško območje samo v sebi skriva številne kulina-

rične zgodbe. Gostinci se zavedajo sodobnih trendov in 
pomena zdravega prehranjevanja, ki temelji na sezon-
skih jedeh in živilih lokalnega izvora.

Po predhodnih rezervacijah ste tako na Okusih Ško-
fjeloškega dobrote lokalnih kuharskih mojstrov okušali 
po enotni ceni menijev (25 evrov) pri naslednjih ponu-
dnikih: Danilo gostilna & vinoteka, Gostilna Kašča, Go-
stilna Lipan, Gostilna Pr' Pepet, Gostilna Pri Boštjanu, 
Gostilna Starman, Gostišče Tolc, Penzion in gostišče 
Lajnar, Restavracija Na vasi, Turistična kmetija Jamnk 
in Turistična kmetija Pri Marku.

Če bi se le dalo, bi obiskali vse, pa žal to ne gre. Je pa 
tudi prav, da kakšen obisk pustimo za naslednjič, ko – 
upamo – bodo festival organizirali ponovno. Mogoče se 
oglasimo med samim letom na kosilo ali večerjo, kar je v 
končnem tudi eden izmed namenov tovrstnih festivalov. 

V mestu se nam je uspelo tako oglasiti v Gostilni 
Starman, kjer so štirihodnemu meniju dodali še pozdrav 
iz kuhinje. Začeli smo s korenčkom iz pomarančne ma-
rinade in ajdovo kašo, zaključili pa z okusno pehtranovo 
torto z medenim sladoledom in cvetnim prahom.

Pri Danilu v Retečah so nas s krožnikov, predstavlje-
nih na modernejši način, pozdravljali okusi iz preteklih 
časov domačih kuhinj. Ajdova pogača in masovnek, žol-
ca in smojka, loška midla in zelena, loška mešta s črnimi 
istrskimi tartufi. Sladice pa so bile tokrat del dodatne po-
nudbe. Tu pa so našo pozornost pritegnili loški svaščki. 
Je to neke vrste pečeno jabolko, smo ugibali. Na spletu 
smo našli eno od razlag, ki pravi, da gre v osnovi res za 
pečeno jabolko, polnjeno z orehi in posebno skuto. Pri 
Danilu so sladico postregli v obliki tortice.

Uspela pa nam je tudi rezervacija Pr’ Pepet za rahlo 
drugačen kulinarični dogodek, sicer še vedno znotraj 
Okusov Škofjeloškega. Namreč Pr’ Pepet so v goste tis-
to soboto povabili dva zagnana fanta iz Pajzla iz Gorenje 
vasi. Tako sta Aljoša Vodopivec in Jan Bašelj prevzela 
vajeti njihove kuhinje in smo za predjed gostje okušali 
mesno pašteto, sledil je divjačinski ragu, za glavno jed je 

na mizo prispel svinjski vrat s prilogo. Za sladki konec 
pa se je »predstavila« pečena vaniljeva krema s kara-
melno-kavnim pridihom.

Okusili smo Škofjeloško

Januarski kulinarični festival Okusi Škofjeloškega je doživel dober odziv pri 
ljudeh. To je bil prvi festival, sodelovalo pa je enajst gostinskih ponudnikov.

Pr' Pepet: divjačinski ragu gostujočih iz Pajzla

Mali oglasi v časopisu 
Gorenjski glas
Kaj prodajate, kupujete, podarjate, oddajate? Ali pa  
morda zaposlujete ali nudite storitev? Tudi če bi radi  
spoznali sorodno dušo lahko to objavite kot mali oglas 
v Zaseb nih stikih. Objavite mali oglas v Gorenjskem 
glasu in počakajte na odziv, saj je to ena najbolj  
branih rubrik v našem časopisu. Za naročnike je 
mali oglas dvakrat mesečno brezplačen! 

Za oddajo malega oglasa pokličite 04/201 42 47 vsak 
delavnik od 8. do 15. ure ali pišite na malioglasi@g-glas.si. 
Cene malih oglasov so ugodne.

Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek.
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Vilma Stanovnik

Zaradi epidemije covida-19 so morali organizatorji 
lansko tekmovanje za Pokal Loka prvič v zgodovini 
prestaviti, na koncu pa so ga v okrnjeni obliki prip-

ravili v mesecu marcu. Letos bo mednarodno tekmovanje 
najmlajših smučark in smučarjev v znova potekalo v obi-
čajnem terminu, saj je prireditev na sporedu med 11. in 13. 
februarjem. »Kot kaže bomo tekmovanje vendarle lahko 
pripravili na Starem vrhu. Računamo, da nam bo vreme 

služilo in da bodo tako dekleta kot fantje tekmovali v ve-
leslalomu in slalomu. Smo se pa z organizacijskem odbo-
rom, ki ga vodi Barbara Kürner Čad, odločili, da ne bomo 
pripravili uvodne slovesnosti, ki sicer tradicionalno pote-
ka v starem delu mesta. Prav tako ne bo revialne tekme 
v petek zvečer pod gradom, čeprav smo tam že pripravili 
sneg in smo jo do pred kratkim načrtovali. Sedanje zdra-
vstvene razmere tega pač ne omogočajo,« pravi predse-
dnik Smučarskega kluba Alpetour in vodja tekmovanja 
Pokal Loka Janez Dekleva. So pa v klubu presenečeni 
nad odzivom reprezentanc z vseh koncev sveta, ki te dni 
trenirajo in nastopajo v Evropi, tako da bo tradicionalni 
Pokal Loka tudi letos mednarodno obarvan.

Konec tedna znova 
Pokal Loka
Ta konec tedna bo Smučarski klub 
Alpetour pripravil 47. Pokal Loka, 
tekmovanje mladih smučark in 
smučarjev z dolgo tradicijo.

Grajsko pobočje je že od prejšnjega meseca zasneženo in urejeno  
za zimske radosti za otroke. / Foto: Peter Pokorn
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Maja Bertoncelj

Aleša Verčič je stara deset let. Obiskuje četrti ra-
zred Osnovne šole Škofja Loka-Mesto. Doma je v 
Papirnici. Že od malih nog ima rada šport. Rada 

je tekla, hodila v hribe, bila v čolnih, ki jih doma ne manj-
ka, obožuje tek na smučeh in alpsko smučanje. Njen prvi 
šport je zadnja leta kajak. Vozi tako na divjih kot na mir-
nih vodah. Je članica Kajak kanu kluba Tacen.

Svojo športno pot je začela v gimnastiki. »V Matrici 
pri Majdi Bertoncelj sem jo trenirala od tretjega leta. Ko 
sem začela hoditi na treninge kajaka, sem nekaj časa še 
vedno vztrajala tudi v gimnastiki, nato pa me je veslo 
bolj premamilo. Mi je pa gimnastika koristila, saj sem 
dobila osnove, ki mi pridejo prav tudi v kajaku,« je po-
vedala Aleša. Začela je kot divjevodašica, vzporedno je 
vozila tudi na mirnih vodah. Tako je še danes. »Na prvi 
tekmi sem bila leta 2019, ko sem bila stara komaj sedem 
let,« je poudarila in dodala, da je preštela vse medalje in 
pokale, ki jih je od takrat osvojila. Številka se je ustavila 
pri šestinpetdesetih medaljah in petih pokalih. Lani in 
predlani je bila med drugim v kategoriji cicibank držav-
na prvakinja na divjih in mirnih vodah, na mednarodni 
tekmi v Ankaranu je bila prva med cicibankami in tre-
tja med mlajšimi deklicami, med posebne dosežke šteje 
tudi, da je poleti prvič peljala »čez rampo« v Tacnu, v letu 
2020 je bila prva v skupnem seštevku slovenskega po-
kala, državna prvakinja na divjih vodah med cicibani in 
med mlajšimi deklicami, članica tretjeuvrščene ekipe, v 
letu 2019 pa je zmagala tudi na duatlonu v Tacnu (tek in 
veslanje). Premaguje tudi starejše od sebe. Vsi ti uspehi ji 
veliko pomenijo in je nanje ponosna. 

Da je v športu, ne preseneča. Izhaja namreč iz špor-
tne družine. Dedek Nikolaj Svoljšak vesla že celo življe-
nje, njena teta Katja Svoljšak je bila državna prvakinja, 
mami Barbara Svoljšak je od malih nog razpeta med 
smuči, veslanje in tek, oče Klemen Verčič je bil triatlo-
nec. Po Alešinih stopinjah gre tudi njen sedemletni brat 
Voranc, ki prav tako trenira kajak. Njena trenerja sta An-
drej Črepinšek in Jure Lenarčič, s katerima se zelo dob-
ro razume. »Na treninge me večinoma vozi dedi Niko. 

Imam jih trikrat na teden tako poleti kot tudi pozimi, 
ko so treningi v klubu ali v telovadnici v Šmartnu pod 
Šmarno goro. Ob sobotah vadimo eskimo obrate v baze-
nu v Tivoliju. Hodimo tudi na priprave,« je dejala in doda-
la, da je domačim hvaležna za vso podporo: »Na tekmah 
me spremlja in zame navija cela družina.«

Aleša pomaga tudi na kmetiji, kjer jaha. Prostega 
časa ji tako ne ostane veliko. V športu želi biti še naprej 
uspešna. »Letos želim še naprej zmagovati na tekmah, 
osvojiti pokal tako na divjih kot na mirnih vodah. Neke-
ga dne bi rada nastopila na olimpijskih igrah. Pustimo se 
presenetiti, morda pa mi bo uspelo,« je zaključila.

Ima že šestinpetdeset 
medalj

Aleša Verčič je obetavna mlada 
kajakašica iz Papirnice. 

Aleša Verčič pridno zbira medalje. / Foto: osebni arhiv

Aleša (levo) z mami Barbaro in bratom Vorancem / Foto: osebni arhiv
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Maja Bertoncelj

Teja Kralj je polna energije, predana športu. Zelo 
rada teče in zato se je lani pred poletjem tudi po 
prigovarjanju prijateljic odločila, da ljubezen do 

teka predaja naprej, da za tek skuša navdušiti čim več 
žensk, da jim tek postane užitek. Ustanovila je tekaško 
skupino.

»Odziv je bil že na začetku zelo dober. Skupina se je 
jeseni še povečala. Na treninge je hodilo tudi po trideset 
deklet. Večina jih je ostala. Treninge imamo skozi celo 
leto dvakrat tedensko po uro in pol. Hodimo, tečemo, 
delamo vaje za moč. Hitro mine,« je pojasnila Škofjelo-
čanka Teja Kralj, ki jo poznamo tudi kot večkratno zma-
govalko triatlona jeklenih in udeleženko resničnostnega 
šova Survivor. Dobivajo se v Gorajtah, treninge izvajajo v 

naravi, večinoma po gozdnih poteh. »Pravim, da se lahko 
priključijo vse ženske, ki so sposobne hoditi, za vse dru-
go poskrbim jaz. Prvi korak je hoja. To je zelo pomembno. 
Največja napaka, ki jo opažem, ko začnemo teči, je, da 
se preveč zaženemo, po nekaj sto metrih pa obupamo, 
ne zmoremo več, si kaj hitro rečemo, da to ni za nas ... 
Jaz ne maram teka, ne bom zmogla, nikoli nisem tekla, 
sem pretežka za tek, ne bom mogla slediti drugim ..., so 
stavki, ki jih na začetku pogosto slišim,« pravi. Prav zato 
je njen recept do uspeha počasen začetek s hojo, nato s 
tekom, kot reče – tekom »po mišje«. »Tečemo čisto po-
časi, da je vsak pešec hitrejši. To je zame ključno, je pa 
težko, ves čas jih moram upočasnjevati. Tako se začne 
in potem lahko napreduješ. Telesu je treba dati čas, da 
se navadi na spremembo. Tudi počasi pridemo daleč, na-
predujemo v hitrosti. Sedaj iz Gorajt pritečemo že do Cr-
ngroba in nekatere tudi naprej do Planice. Na začetku si 
tega ni nobena predstavljala. Ponosna sem nanje in tudi 
same so nase. Med seboj se spodbujajo, so pozitivne, za 

Teci in nikoli ne odnehaj

To so besede Teje Kralj, ki za tek navdušuje vse več Škofjeločank. »Začeti je treba 
s hojo in dodajati počasen tek, teči ‘po mišje’,« poudarja.

Škofjeločanka Teja Kralj (v ospredju) ženske navdušuje za  
tek. / Foto: osebni arhiv

Gorazd Porenta  
Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka

T: 04 51 32 045 
GSM: 041 829 877

drevesnica.porenta@gmail.com
http://www.drevesnica-porenta.com

odprto od 9. do. 17. ure

∙ PRODAJA VSEH VRST  
SADNEGA DREVJA:

jablane in hruške (tudi na sejancu),  
slive, marelice, breskve, češnje, ribez, josta,  

maline, ameriške borovnice ...
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negativne misli pri nas ni prostora,« 
je povedala in še dodala, da ni prav 
nič narobe, če si zadnji, da je to treba 
vzeti kot trenutno stanje, ki se bo iz-
boljšalo, če vztrajamo. »Da nimamo 
časa, ni izgovor. Če si ga ne moremo 
vzeti tri ure na teden, se lahko vpra-
šamo, kakšno življenje živimo.«

Dekleta so tek že vzljubila. »Nikoli 
ne reci nikoli – to drži kot pribito, saj 
teka nikdar nisem jemala kot šport, 
ki bi me zanimal, šport, za katerega 
bi si vzela čas. Vse se lahko kaj hit-
ro spremeni. Zaradi zdravja, sem si 
rekla, in zaradi kondicije, ki je nikdar 
nisem načrtno vzdrževala, pa se je z 
leti kar nekam izgubila. Potrebovala 
sem izkušeno trenerko. Začetnih pre-
tečenih metrov, nato tudi kilometrov, 
se niti ne spomnim, saj je bilo vse 
skupaj tako zelo duhovito, zanimivo, 
preprosto, da sem se vedno znova 
pojavila na treningih. S hojo, tekom, 
smehom in pogovorom kar pozabi-
mo, da so za nami kilometri. Čeprav 

se med seboj pred treningi nismo 
poznale, smo se neverjetno povezale. 
Ni zmagovalke, vse smo enake. Ne 
zmoti nas slabo vreme in niti mor-
da kdaj slabo počutje. Vse, ki smo na 
treningih, vedno zmoremo do cilja. 
In zaradi cilja sedaj že rade tečemo,« 
je povedala Majda Lovrenčič, Vanja 
Demšar pa je dodala: »Po trojnem zlo-
mu gležnja, več operacijah, nabranih 
kilogramih, rehabilitacijah doma in v 
tujini ... sem bila vesela hoje. Dokler 

me ni prijateljica prepričala, da greva 
poskusit teči k Teji. Brez posebne vere 
vase nama je uspevalo še dan prej ne-
predstavljivo. In sedaj lažje tečem, kot 
hodim. Všeč mi je ekipni duh, čeprav 
teče vsaka v svojem tempu. Teja nas 
pozna, ve, kdaj nam ne gre in kdaj nas 
lahko potisne malce čez mejo. Vsako 
kritiko in opazko nam lepo predstavi 
in pokaže možnost izboljšave, pa tudi 
s pohvalami ne skopari. Med nami ni 
tekmovanja, obrekovanja, slabe volje, 
za nas ni slabega vremena. Kakšen 
dan se težje spraviš s kavča, vendar 
ni boljšega občutka kakšno uro kas-
neje, ko prideš preznojen in prijetno 
utrujen domov. Ko veš, da si naredil 
nekaj dobrega za telo, na svežem zra-
ku, v prijetni in pozitivno naravnani 
družbi.«

Teja Kralj bo marca začela teči z 
novo skupino, ki bo najprej hodila. 
Tudi ta bo samo za ženske. Tekaške 
skupine ima tudi v Ljubljani – za 
podjetja.

Na začetku tečemo čisto 
počasi, da je vsak pešec 
hitrejši. To je zame ključno, 
je pa težko, ves čas jih 
moram upočasnjevati. Tako 
se začne in potem lahko 
napreduješ. Tudi počasi 
pridemo daleč.”
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Maša Likosar, foto: Tina Dokl 

Ivanka Pivk je odraščala v vasi 
Butajnova, osnovno šolo pa skle-
nila v Šentjoštu. V škofjeloške 

kraje se je priselila leta 1945. »Tu je 
živela moja sestra, ki me je vzela k 
sebi. Želela sem se šolati, a tisti časi, 
ki so bili prežeti v vojno vihro, temu 
niso bili najbolj naklonjeni. Težko je 
bilo. V Škofij Loki sem pridobila gim-
nazijsko izobrazbo, takoj za tem se 
zaposlila v Predilnici, kjer je delala 
tudi moja sestra,« je pojasnila Ivanka 
Pivk. Življenje ji ni prizaneslo z bo-
leznijo, zato se je že pri rosnih letih 
invalidsko upokojila. Dvakrat je bila 
poročena, prvič pri 18 letih, obakrat 
s Francetom, prvi je bil Bertoncelj iz 
Selške doline, drugi Pivk. Po upoko-
jitvi je čas namenila varstvu otrok, 
od teh je eden postal član njihove 
družine, ki je danes še večja. Gospa 
Ivanka ima namreč že dva pravnuka 
in eno vnukinjo. »Prijatelji smo, zelo 
lepo se razumemo in vesela sem, da 
jih imam,« je poudarila sogovornica. 

Zaprisežena lubnikarica
Kljub zavidljivi starosti se Ivanka 

Pivk še vedno vsak dan povzpne na 
Lubnik. Že več kot štirideset let. Leta 
2000 je zabeležila štiritisoči vzpon, 
letos pa si obeta desettisočega. »Naj 
bo mraz, žled, led, nevihta, veter ali 
sonce, v vseh vremenskih razmerah 
gremo. Le enkrat sem se v vseh teh 
letih na pol poti obrnila, ker je bilo 
izredno ledeno in zato nevarno,« je 
dejala zaprisežena lubnikarica, ki 
se je od oktobra lani na 1025 metrov 
visoki Lubnik, ki se strmo dviga za-
hodno od Škofje Loke, podala že 153 

krat. »Nikoli nisem hodila, da bi pos-
tavljala rekorde. Po upokojitvi sem 
imela več časa, ki ga je bilo treba 
smiselno preživeti, in tako je Lub-
nik postal del mojega vsakdana,« je 
pojasnila Pivkova, ki je tudi članica 

Kluba lubnikarjev, in nadaljevala: 
»Vsak dan vstanem ob pol petih, 
najprej preberem časopis, Gorenjski 
glas imamo pri hiši, odkar obstaja. 
Ob 6. uri krenemo, smo skupina dese-
tih posameznikov, ki je generacijsko 
pisana, a med njimi sem najstarejša. 
Do devete ure pa smo že nazaj doma.« 

Petnajst let se je Pivkova na vrh 
Lubnika podaja čisto od doma, kas-
neje se je do vznožja zapeljala s ko-
lesom. »Danes pa se malce zapeljem 
z avtom, a tudi peš bi zmogla,« je 
poudarila. Je tudi članica Društva 
upokojencev Škofja Loka, s katerim 
so po njenih besedah prečesali Slo-
venijo po dolgem in po čez, bili so 

Tudi pri devetdesetih vsak dan na Lubnik 

Ivanka Pivk iz Škofje Loke je 12. decembra dopolnila devetdeset let. Že več kot 
štirideset let se dnevno povzpne na Lubnik, letos si obeta že desettisoči vzpon. 

Ivanka Pivk, ki je 12. decembra praznovala devetdeset let, je zaprisežena lubnikarica,  
ki si letos obeta že desettisoči vzpon na Lubnik. 

Narava Ivanki Pivk vsak 
dan ponudi nekaj novega 
in lepšega, tu pozabi na vse 
tegobe. Pravi, da je po svetu 
treba le hoditi z odprtimi 
očmi, da uzreš njene lepote.
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tudi v Avstriji in Italiji. »Društvo je 
organiziralo večurne pohode. Obho-
dili smo nešteto slovenskih krajev, 
tudi visokogorje, vse od Nanosa do 
Snežnika, a moram priznati, da mi 
je Gorenjska najbolj pri srcu. Tudi na 
Štajerskem in Dolenjskem je lepo, 
Gorenjska pa ima poseben čar, ki lju-
bitelja narave popolnoma zasvoji,« je 
dodala v upanju, da se zdravstveno 
stanje, ki ga kroji koronavirus, pomi-
ri in bodo pogoji spet naklonjeni po-
hajkovanju po najrazličnejših krajih.

 
Mir in narava ji pomenita največ

Čila devetdesetletnica, ki je 
večkrat osvojila tudi Triglav, je ob-
čudovalka narave. »Narava vsak 
dan ponudi nekaj novega in lepše-
ga, je velik zdravnik. Tu pozabiš na 
vse hudo. Po svetu je treba le hoditi 
z odprtimi očmi, da uzreš njene le-
pote. Ne bom pozabila trenutka, ko 
sem enkrat na poti na Lubnik videla 
zaveso belega ivja, kamor je posija-
lo sonce, in okolica je zažarela, bilo 

je kot v raju. To so tista doživetja, 
zaradi katerih je vredno živeti,« je 
pripovedovala Pivkova in dodala, da 
je bilo včasih tudi težko. »Vse življe-
nje me je spremljala bolezen, zato je 
morda čudež, da sem tako vitalna in 
dobro telesno pripravljena. Potrebne 
je bilo malce trme in veliko volje, ni-
sem se predala. Bili so trenutki, ko bi 
se na vrhu Lubnika najraje usedla in 
zjokala, a sem vztrajala, šla čez bole-
čino in tegobe. Tako sem se ohrani-
la in bogatila. Človek mora namreč 
za svoje dobro počutje veliko storiti 

sam, samo zdravila ne bodo poma-
gala. Poleg tega je koristno, če živiš 
v miru. Mir in narava mi pomenita 
največ,« je dejala sogovornica, ki 
zelo rada tudi plete, bere in vrtnari. 
»Nikoli mi ni dolgčas,« je poudarila. 

Rojstnodnevno presenečenje 
Skupina pohodnikov, s katerimi 

se Ivanka Pivk dnevno podaja na 
Lubnik, ji je ob devetdesetem jubile-
ju pripravila posebno presenečenje. 
»Tisti dan je bil hud metež, a smo 
vseeno šli. Ko sem odprla vrata Doma 
na Lubniku, so vsi stali v krogu, za-
peli so mi vse najboljše, me obdarili 
s cvetjem, torto, čestitko in poseb-
nim šopkom vrtnic. Čudovito je bilo, 
nepričakovano in nepopisno. Med 
njimi se res počutim lepo, smo kot 
velika družina, ki si stoji ob strani,« je 
spomine na rojstni dan strnila Pivko-
va, ki si pri teh letih želi zlasti zdravja 
in moči. »Želja je sicer še veliko, a mi 
žal leta niso v prid,« je v šali sklenila 
Ivanka Pivk. 

Kljub zavidljivi starosti 
se Ivanka Pivk še vedno 
vsak dan povzpne na 1025 
metrov visok Lubnik. Leta 
2000 je zabeležila štiritisoči 
vzpon, letos pa si obeta 
desettisočega.
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Maja Bertoncelj

Maša Demšar je 18-letna dijakinja Konservatorija 
za glasbo in balet Ljubljana. Z glasbo je poveza-
na že od otroštva. 

»Najprej sem pela v mladinskem pevskem zboru v 
Župniji Reteče. S šestimi leti sem bila daleč najmlajša. 
Pri sedmih sem opravila sprejemni preskus za Glasbeno 
šolo Škofja Loka. Eno leto sem igrala klavir pri prof. Mar-
ji Ashamalla, nato sedem let pri prof. Tilnu Drakslerju. 
Pela sem tudi v mladinskem pevskem zboru Glasbene 
šole Škofja Loka, ki ga je vodila Branka Potočnik Krajnik. 
Dve leti, ko sem bila v osmem in devetem razredu osnov-
ne šole, sem se učila tudi solo petja pri spec. Saški Ko-
larič. Pela sem tudi v šolskem pevskem zboru Osnovne 
šole Cvetka Golarja, s katerim smo prejeli več priznanj. 
Petje me je najbolj prevzelo in zato sem se odločila za 
vpis na Konservatorij za glasbo in balet. Uspešno sem 
opravila sprejemne izpite in sedaj sem v četrtem letniku. 
Na konservatoriju pojem pri prof. Mateji Arnež Volčan-
šek in sem članica našega komornega pevskega zbora. 
Potujemo po svetu, a v času covida-19 precej manj. Kljub 
temu smo se uspešno udeležili nekaj festivalov v Italiji in 
za svoje nastope prejeli tudi priznanja. Učim se klasič-
ne glasbe, priložnostno se predstavljam tudi z drugimi 
žanri. Svoje pevsko znanje ves čas dodatno izpopolnju-
jem na seminarjih,« je svojo dosedanjo glasbeno pot na 
kratko opisala mlada pevka, ki prihaja iz Reteč, kjer poje 
tudi v vokalni skupini Šternce. Konec decembra so imele 
skupaj z Garažnim Décetom koncert tudi v Škofji Loki.

V šolskem letu 2020/2021 je prejela Zlato priznanje 
na mednarodnem festivalu Aegis Carminis 2021 v A-ka-
tegoriji solo pevcev. »Priznanja sem bila zelo vesela, saj 
sem se veliko pripravljala in vadila. Trud je bil poplačan 
z dobrim rezultatom. Sicer pa nisem imela posebnih pri-
čakovanj, želela sem le uživati, saj je bil to prvi nastop 
po daljšem času. Finale smo snemali na Radiu Slovenija. 
Vesela sem, da sem dobila to priložnost, ki je bila dobra 
izkušnja. Nastop je bil nato predvajan tudi v različnih ra-
dijskih oddajah, predvsem na Radiu Slovenija,« pojasni. 
Glasba je pri njih doma. Tudi sestri sta glasbenici. Zala 
igra saksofon, Anja violino, obe pojeta v zborih. Glasbo 
imata rada tudi oče in mama. Znani so tudi kot špor-
tna družina, saj so bili prav vsi v karateju. »Karate sem 

trenirala osem let. Imam črni pas 1. dan. Bila sem na 
svetovnem prvenstvu, kjer sem osvojila peto mesto, na 
evropskih prvenstvih, na državnih prvenstvih, na tis-
tem v Škofji Loki sem bila tretja, uspešna sem bila tudi 
na šolskih tekmovanjih. Na splošno imam rada šport. 
Me sprošča. S karatejem se ne ukvarjam več, vsak dan 
pa si vzamem vsaj eno uro za telovadbo. Poleg tega rada 
rišem, igram klavir, rada imam sprehode, med katerimi 
poslušam podkaste in glasbo. Všeč so mi različne glas-
bene zvrsti, najbližje pa so mi klasika, pop, kantri, rok, 
slovenska glasba – tako zabavna kot popevka,« je še po-
vedala, na vprašanje o najljubših izvajalcih pa odgovori-
la: »Celine Dion in Marta Zore imata zame krasen glas, 
od izvajalcev klasične glasbe pa Elīna Garanča. Pred še-
stimi leti sem bila na njenem koncertu v Ljubljani.«

Izobraževalno in glasbeno pot želi nadaljevati na 
Akademiji za glasbo. V bližnji prihodnosti bi rada imela 
solo kariero ali pela v kakšni skupini, kasneje pa učila in 
znanje predajala mlajšim. »Dvakrat sem že nastopala v 
Gallusovi dvorani v Cankarjevem domu. Da bi kdaj pela 
na velikem odru, na primer na Slovenski popevki ali na 
Evroviziji, se sliši super,« je zaključila.

Mlada sopranistka s črnim pasom

Maša Demšar želi glasbeno pot nadaljevati na Akademiji za glasbo.

Maša Demšar se je pretekli mesec kot sopranistka predstavila na 
koncertu v Sori pri Medvodah. / Foto: Matic Bertoncelj
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Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam  
ča so pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali  
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
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Suzana P. Kovačič

V programu Hrana svoje mesto 
najde se organizatorji pro-
jekta celovito lotevajo razi-

skovanja in odpravljanja vzrokov za 
zavrženo hrano v škofjeloških jav-
nih ustanovah in gostinskih obratih. 
Največji delež pa k skupnim količi-
nam zavržene hrane prispevajo go-
spodinjstva, zato želijo preveriti na-
vade ravnanja s hrano družin, parov 
in posameznikov na območju občine 
Škofja Loka. 

Med vsemi, ki so do vključno 
6. februarja oddali prijavo s splet-

nim obrazcem, so izbrali po enega 
predstavnika za posamezno sku-
pino (družino v mestu, družino na 
podeželju, posameznike ...), ki bodo 
med 14. in 20. februarjem v svojem 
gospodinjstvu spremljali prehranje-
valne navade. »Dnevno boste v bese-
di in sliki beležili in sporočali svoja 
opažanja – kaj in zakaj ste zavrgli, 
kaj vam predstavlja največjo oviro 
pri zmanjševanju zavržkov in vse 
druge zanimivosti, ki nam bodo po-
magale na poti do individualnih in 
sistemskih rešitev na lokalni ravni. 
Ekologi brez meja vam bodo v tem 
času pomagali s konkretnimi pre-
dlogi in nasveti za takojšnje izboljša-
ve. Po izzivu pa vas bomo obiskali in 

posneli kratko video izjavo o vaših 
osebnih ugotovitvah, ki bodo plod 
enotedenskega posvečanja tej pro-
blematiki.«

Vse sodelujoče, ki bodo aktiv-
no prispevali k uvidu v problema-
tiko nastajanja zavržene hrane v 
gospodinjstvih, bo Lidl Slovenija 
nagradil. »Kar pa je najpomemb-
nejše – postali boste zgled in mo-
tivator za vsa ostala gospodinjstva 
v občini Škofja Loka in izven nje. 
Skupaj imamo moč, da tudi prek 
takega programa prispevamo k po-
zitivnim spremembam za vse,« so 
še napisali v skupnem sporočilu 
Ekologi brez meja, Lidl Slovenija in 
Občina Škofja Loka.

Hrana svoje mesto najde

Ekologi brez meja, Lidl Slovenija in Občina Škofja Loka so združili moči pri enem 
najbolj ključnih izzivov današnjega časa – zmanjševanju količin zavržene hrane. 
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Suzana P. Kovačič

Želva je podjetje za usposablja-
nje in zaposlovanje invalidov, 
ki ga je ustanovilo Sožitje – 

Zveza društev za pomoč osebam z 
motnjami v duševnem razvoju na 
predlog republiškega zavoda za za-
poslovanje. Lani so praznovali tri-
deseto obletnico ustanovitve. Želva 
ima svojo poslovno enoto že več kot 
dvajset let tudi v Škofji Loki. »V za-
poslitvenem centru Škofja Loka je 
trenutno sedemnajst zaposlenih. Za 
letošnje leto načrtujemo, da bomo 
kolektiv povečali še za dva sode-
lavca, ker je obseg dela vedno večji, 
nekaj bo tudi zamenjav zaradi upo-
kojitev,« je povedal Matjaž Vončina, 

vodja Želvine poslovne enote v Škofji 
Loki.

Glavna dejavnost škofjeloške 
enote je urejanje javnih površin, 
kar izvajajo skladno z dogovorom 
z Občino Škofja Loka. »Delo imamo 
v vseh letnih časih. Poleti je naša 
glavna aktivnost košnja trave, po ne-
urjih tudi čiščenje podrtih vej in dru-
gega. Jeseni je največ čiščenja listja, 
pozimi ob snežnih pošiljkah pa od-
metavanje snega. Ko se temperatura 
spusti pod ledišče, solimo javne po-
vršine ... čez celo leto pa praznimo 
javne koše za odpadke. Prisotni smo 
tako v centru mesta kot na Trati, v 
Podlubniku, Puštalu ... Poleg tega nas 
angažirajo še drugi subjekti, od prav-
nih oseb za urejanje njihovih zelenih 
površin okrog poslovnih prostorov 
do fizičnih oseb za obrezovanje drev-

ja, občasno za prekopavanje, urejanje 
vrtov. Dobimo tudi posamezna naro-
čila za odvoz kosovnega materiala, 
praznjenje prostorov. Pri slednjem 
uspešno sodelujemo tudi z Rdečim 
križem Slovenije, območno organi-
zacijo Škofja Loka.« Prejšnji teden 
jim je suho vreme omogočilo, da 
so nadoknadili izostanek čiščenja 
listja, ki ga je že pred časom prekril 
sneg, zaradi nizkih temperatur pa so 
v času, ko se je noč prevešala v dan, 
solili tudi javne površine (pešpoti, 
podhode ...). Vončina je povedal, da 
imajo vsako leto nova povabila k so-
delovanju iz širšega območja Škofje 
Loke. »Včasih imamo kar težavo, ker 
kapacitet za vse nimamo.« 

Matjaž Vončina je (žal) opozoril, 
da je velik problem zagotavljanje ka-
drov. »Na javne razpise se zelo slabo 

Urejajo 
tudi javne 
površine

Podjetje za usposabljanje 
in zaposlovanje 
invalidov Želva je 
lani praznovalo 
tridesetletnico. Eno 
poslovnih enot, s 
katerimi uresničujejo 
svoje poslanstvo, imajo 
tudi v Škofji Loki. 

Za delo so dobro opremljeni, lani so kupili tudi zmogljiv električni sesalnik. / Foto: arhiv Želva

Glavna dejavnost škofjeloške enote je urejanje javnih površin. / Foto: arhiv Želva

Nagrajenci križanke Gorenjskega 
glasa z geslom RAZISKUJMO SVOJE 
TELO, ki je bila objavljena v Ločanki 
11. januarja 2022, so: Iztok Remic z 
Visokega in Silva Krivc iz Bohinjske 
Bistrice, ki prejmeta 1. in 2. nagrado 
(dereze Veriga K.F., Lesce), ter Nežka 
Fojkar iz Škofje Loke, ki prejme 3. nag-
rado (knjiga Zdravje in jaz – Prijatelja).  
Čestitamo!
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prijavljajo. Smo invalidsko podjetje in invalidne osebe s 
sposobnostjo opravljanja fizičnega dela imajo prednost pri 
zaposlovanju.« Zagotovil pa je, da so v škofjeloški poslovni 
enoti Želve dobro opremljeni, opremo pa da zagotavljajo z 
lastnimi sredstvi. »Vsako leto nabavimo dodatno opremo, 
tako imamo tudi novo zelo zmogljivo parkovno kosilnico, 
ki nam omogoča hitro in kvalitetno delo. Problem je, ker 
nimamo več prostora za skladiščenje oziroma garažira-
nje vse opreme in se že pripravljamo na novogradnjo, ki 
bo na območju občine Škofja Loka.« Želva ima v okviru 
poslovne enote Škofja Loka tudi socialni program, soci-
alno vključenost. »V program vključujemo osebe, ki imajo 
status nezaposljivih oseb iz tega območja, in tudi zaradi 
njih moramo zagotoviti kvalitetnejše in večje prostore. To 
bo velik zalogaj, ki se ga ne bo dalo izvesti čez noč,« je 
pojasnil Vončina. V njihov socialni program je trenutno 
vključenih osem varovancev in en mentor. »V sodelova-
nju z lokalnimi podjetniki jim zagotavljamo delo, ki so 
ga sposobni opravljati. Bistvo socialne vključenosti je, da 
niso doma, za štirimi stenami, ampak da pridejo k nam 
vsak delovni dan ob določeni uri, imajo odmor za malico, 
predvsem pa, da se čutijo koristni. Lahko vam povem, da 
ne govorijo več, da gredo v Želvo, ampak, da gredo v služ-
bo. Ponosen sem na to, da nam je uspelo in da se dobro 
počutijo pri nas.« 

Epidemija covida-19 je v dveh letih, kar že traja, za-
rezala v vse pore našega življenja in delovanja. Kako 
pa se je to odrazilo v Želvini škofjeloški poslovni enoti? 
Vončina odgovarja: »Program socialne vključenosti je 
bil kratek čas zaprt, ker je bil tak vladni ukrep in so bili 
varovanci tisti čas doma, ostali zaposleni pa smo delali 
ves čas. Za to sta dva razloga: naše delo čiščenja javnih 
površin je ves čas potrebno, poleg tega smo ves čas zunaj 
in nimamo neposrednega stika z ljudmi.«

Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov 
Želva je lani praznovalo tridesetletnico. »V načrtih smo 
imeli praznovanje, vendar nam je zaradi koronarazmer 
vse skupaj padlo v vodo. Na naši ljubljanski upravi v Lju-
bljani so obletnico simbolno zaznamovali z obiskom mi-

nistra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnos-
ti Janeza Ciglerja Kralja.« Njihova škofjeloška enota pa je 
lani prejela bronasti grb Občine Škofja Loka. »Veliko nam 
pomeni, da smo v okolju prepoznavni. Občinsko prizna-
nje je za nas potrditev, da delamo dobro, še posebej zato, 
ker so nas za občinsko priznanje nominirali občani.«

Škofjeloška izpostava pa ne »počiva« samo na uteče-
nem rednem delu, ampak se, kot je poudaril Vončina, od-
zivajo tudi na ostale pobude iz lokalnega okolja. Lani so 
na primer pomagali v akciji Čebelam cvetoči travniki ... 
»Karkoli se organizira pod okriljem Občine Škofja Loka, 
posameznih krajevnih skupnosti, smo vedno zraven, če 
tako želijo.«

Ob obisku Želve, poslovne enote Škofja Loka, smo bili 
prijetno presenečeni, ko so z opomniki, ki so razobešeni 
po pisarnah, pozorni tudi na stvari, ki niso vsakodnevne, 
a so enako pomembne. Tako med drugim piše na izobeš-
enem listku: »Pozor. Za državne praznike obvezno obesiti 
zastave.«

Lani so pomagali v akciji Čebelam cvetoči travniki. / Foto: arhiv Želva 
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Suzana P. Kovačič

Stanje nepremičnin v občini 
Škofja Loka je povsem primer-
ljivo s stanjem nepremičnin na 

Gorenjskem in v Mestni občini (MO) 
Kranj. Premajhna ponudba glede na 
povpraševanje po nakupu je poga-
njala rast cen vseh vrst nepremičnin 
v 2021 in tudi v 2022 ni videti, da bi 
se omenjeni trend upočasnjeval,« so 
povedali v podjetju za promet z ne-
premičninami K3 Kern in dodali, da 
je največ povpraševanja za dvosobna 
stanovanja in zazidljiva zemljišča za 
enodružinske hiše. »Staro mestno 
jedro ima najnižje cene stanovanj, v 
okolici (Frankovo naselje in Podlub-
nik) pa se s skopo ponudbo in velikim 
povpraševanjem cene hitro približu-
jejo novemu mejniku 3000 evrov na 
kvadratni meter in več. Novogradnje 
Dolenčevi vrtovi v Škofji Loki so jas-

no pokazali, da je trenutne ponudbe 
novih stanovanj premalo, saj so bile 
stanovanjske enote praktično takoj 
prodane.«

V K3 Kern so še povedali, da se 
povprečna zazidljiva zemljišča gi-
bajo od 150 do 240 evrov na kvadra-
tni meter, odvisno od mikrolokacije 
(staro mestno jedro, mesto, okolica), 
posamezne »elitne« lokacije pa te 
cenovne standarde znatno presega-
jo. »Povpraševanje bo ostalo, dokler 
ne bo ponudba vsaj malo pokrila 
pomanjkanja stanovanjskih enot. 
Podobno situacijo imamo v Kranju. 
Pričakujemo, da bodo načrtovani 
večstanovanjski objekti v naslednjih 
letih postopno zaustavljali rast cen 
starih stanovanj,« so še pojasnili v 
K3 Kern.

Thomas Krelj iz podjetja Fesst 
nepremičnine pritrjuje, da je tako v 
Škofji Loki kot v sosednjih občinah 
povpraševanje po stanovanjih večje 
od ponudbe. »Premajhna je ponudba 

novih stanovanj, skoraj ničelna. Po-
sledično dosegajo cene rabljenih sta-
novanj cene novih. Cene rabljenih se 
tako gibajo med 2000 evrov za večja 
stara stanovanja – neobnovljena – in 
do 3500 evrov na kvadratni meter za 
novejše garsonjere. Vse pa je odvisno 
od opremljenosti, lokacije in kvalitete 
stanovanja. Povpraševanje je največ-
je po manjših stanovanjih, primernih 
za oddajanje v najem,« zaznavajo v 
podjetju Fesst nepremičnine.  

Kot je pojasnil Janez Jelenc iz 
agencije Loka nepremičnine, je kva-
liteta bivanja v Škofji Loki na so-
razmerno visoki ravni. V tej nepre-
mičninski agenciji zaznavajo, da je 
največ povpraševanja po manjših 
stanovanjih (garsonjere, eno- in dvo-
sobna stanovanja) ter po zazidljivih 
zemljiščih, ki so komunalno opre-
mljena in namenjena individualni 
gradnji. »Cene so se v zadnjem letu 
precej povišale. Cene stanovanj v 
mestu se v povprečju gibljejo okrog 
2800 evrov na kvadratni meter, cene 
komunalno opremljenih zemljišč v 
Škofji Loki in bližnji okolici pa okrog 
200 evrov na kvadratni meter. Cene 
so odvisne od lokacije, velikosti, opre-
mljenosti in funkcionalnosti,« je po-
jasnil Jelenc in dodal, da pa so cene 
nepremičnin v Škofji Loki in okolici v 
povprečju bistveno višje od primerlji-
vih v Selški in Poljanski dolini. 

»Nižjo vrednost na trgu dosega-
jo predvsem starejše nepremični-
ne, ki so potrebne temeljite obnove 
in posodobitve, če se to ekonomsko 
izplača, posledično pa zahtevajo tudi 
velika finančna vlaganja,« je povedal 
Jelenc. Še vedno je pomanjkanje na-
jemnih stanovanj ali manjših hiš.

Povpraševanje še vedno višje kot ponudba

Premajhna ponudba glede na povpraševanje po nakupu je poganjala rast cen 
vseh vrst nepremičnin v letu 2021 in tudi v 2022 ni videti, da bi se omenjeni 
trend upočasnjeval. 

Premajhna je ponudba novih stanovanj, posledično dosegajo cene rabljenih stanovanj cene 
novih. / Foto: arhiv Gorenjski glas
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PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA
KAPUCINSKI TRG 13, 4220 ŠKOFJA LOKA
Telefon: 04 51 20 667, GSM: 051 332 777

www.pd-skofjaloka.com, info@pd-skofjaloka.com
Dom na Lubniku Koča na Blegošu

POSTANITE ČLAN PD ŠKOFJA LOKA

Planinsko društvo (PD) Škofja Loka vabi vse pla-
ninke, planince in družinske ljubitelje hribov in 
gora, da se včlanijo v naše društvo. Člani PD z 
veljavno planinsko izkaznico imajo do 50-od-
stotni popust na ceno za prenočevanje v pla-
ninskih kočah slovenskih planinskih društev. Za 
družine se pri plačilu letne članarine upošteva 
20-odstotni popust. 
Včlanite se lahko neposredno v pisarni PD v času 
uradnih ur na lokaciji Kapucinski trg 13. Delovni  
čas je dostopen na http://www.pd-skofjaloka.com.

Pokličete lahko na telefonsko številko 051 332 
777 ali 04 512 06 67 oz. nam pišete na elektronski 
naslov info@pd-skofjaloka.com. 
Včlanitev lahko opravite na spletnem naslovu 
https://clanarina.pzs.si/ 
Vabimo vas, da obiščete naši planinski posto-
janki – dom na Lubniku in kočo na Blegošu. 
Vsem planinkam in planincem želimo veliko 
lepih doživetij in varen korak v hribih in gorah.

Planinsko društvo Škofja Loka s 115-letno tradicijo

Stojnico Kmetije Budl iz Žirovskega Vrha smo 
nazadnje videli na tržnem dnevu v Tržiču, smo pa 
pred časom naleteli nanjo tudi v središču Škofje 
Loke. Budlova jagodna marmelada in njihove 
kumarice spadajo med najbolj priljubljene in iskane 
izdelke v njihovi ponudbi. V Loki je takole nasmejana 
kupce in tudi tiste, ki so se le ustavili pri stojnici, 
postregla Vesna Kavčič. A. B. / Foto: Alenka Brun

Po velikem uspehu zadnjih skladb je Jan Plestenjak januarja poslušalcem predstavil pesem 

Na vetru s severa – tudi že v vizualni izvedbi. Gre za četrto pesem z njegovega lanskoletnega 

albuma V naju še verjamem, že 15. po vrsti. Skladbe z albuma boste lahko v živo slišali tudi na 

prihajajočem Valentinovem koncertu v Stožicah. »Časi so težki in ne gremo podirat lastnega 

rekorda, temveč orati led, ki ga je zaradi omejitev naredila dvoletna pavza na koncertnih 

odrih,« pravi v upanju, da jim koncert uspe izpeljati. Jan Plestenjak je s svojo skupino na odru 

stal decembra lani v kamniški športni dvorani, kjer so mu organizatorji zaupali enega od treh 

dobrodelnih koncertnih večerov. Kljub vsem ukrepom, odlokom in obveznem sedenju gledalcev 

je bilo vzdušje na koncertu odlično in naš izjemno priljubljeni pevec čustev ob nastopanju v 

živo ni skrival. S kamniškega koncerta je tudi fotografija. A. B. / Foto: Alenka Brun

Čivkarije.
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Pr' Pepet so v sklopu prvega kulinaričnega festivala Okusi 
Škofjeloškega za svoje goste tisto soboto pripravili malce 
drugačen kulinarični dogodek. V goste so povabili dva 
zagnana fanta iz Pajzla iz Gorenje vasi, Aljoša Vodopivca in 
Jana Bašlja (na fotografiji), ki sta prevzela vajeti kuhinje v 
svoje roke. S postreženim sta prisotne očarala do te mere, da 
naj bi Pr' Pepet zaradi dobrega odziva kulinarično sodelovanje 
celo ponovili. A. B. / Foto: Alenka Brun

Srečanje lahko naslovimo fotografijo, na kateri sta ob ogledu 
razstave del slikarja Janeza Hafnerja v Sokolskem domu 
legendarna upokojena učiteljica zgodovine na škofjeloški 
gimnaziji Rozka Tanko in eden njenih nekdanjih dijakov 
Jernej Tavčar, ki na občini skrbi za odnose z javnostmi. Na 
mnoga leta, draga Rozka, učiteljici ob Jerneju želi še eden 
njenih dijakov, ki tokrat stoji na drugi strani fotoaparata. I. K. 
/ Foto: Igor Kavčič

Pred kratkim je trgovino Čarman šport na Trati obiskala nekdanja biatlonka 

Tadeja Brankovič ter obiskovalcem predstavila in tudi podpisala knjigo, 

ki jo je naslovila Peta olimpijada. Knjiga je navdušila tudi nekdanjega 

škofjeloškega olimpijca, smučarskega tekača Iva Čarmana, in njegovo 

ženo Valerijo, ki sta, tako kot Brankovičeva, ambasadorja junakov tretjega 

nadstropja, otrok, ki so se borili oziroma se še borijo s hudimi krvnimi 

boleznimi in različnimi raki. Nekateri od njih so se udeležili srečanja, Tadeja 

Brankovič, ki prav tako premaguje hudo bolezen, pa je tudi od njih dobila 

veliko čestitk, šopek rož in pisano zapestnico. V. S. / Foto: Vilma Stanovnik

Aleš Jan in Miha Ješe, prvi radijski režiser, drugi nekdanji škofjeloški župan, sta velika ljubitelja kulture in še posebej gledališča. Ob pol stoletja podeljevanja Severjevih nagrad sta lahko še posebej ponosna na zadnjih trideset let, ko sta uspešno predsedovala Upravnemu odboru Sklada Staneta Severja. Jan je namreč Ješeta na tem mestu menjal v času njegovega županovanja. I. K.  / Foto: Igor Kavčič
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Simona Hamer in Nives Lunder sicer sedita v prazni dvorani 
Sokolskega doma, a v rokah držita zbornik 50 let Severjevih 
nagrad, zgodbo o igralkah in igralcih, ki gledališke dvorane 
polnijo. V knjigi najdemo petdesetletno zgodovino teh 
pomembnih igralskih nagrad, ki jih vsako leto v spomin na 
igralsko legendo Staneta Severja podeljujejo v Škofji Loki. 
Simona, po stroki dramaturginja in dramatičarka, je zbornik 
uredila, Nives pa je knjigo naredila lično, da jo je pravo veselje 
listati. I. K. / Foto: Igor Kavčič

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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

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

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

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

Vse cene so maloprodajne  
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja:  
Prekomerno pitje alkohola  

škoduje zdravju!

OMAKA TABASCO,  
350 ml 

8,99 EUR
OMAKA  
TABASCO  
SRIRACHA,  
256 ml 
4,49 EUR

OMAKA PEKOČA  
FIRELLI, 148 ml 

4,39 EUR

KIS  
BALZAMIČNI  
BELLA ROSA  

6%, 0,5 l 
1,94 EUR

SIR  
PIKANTNI  

V KOCKAH, 
314 ml 

3,90 EUR

SIR V KOCKAH 
Z ZAČIMBAMI, 

314 ml  
3,90 EUR

KIS ZELIŠČNI  
S ČESNOM  

SIMONIČ 0,5 l 
2,89 EUR 

KIS JABOLČNI  
EKOLOŠKI  

SIMONIČ 0,75 l 
2,10 EUR

Matjaža Šinka (na fotografiji) smo srečali v kuharskem elementu v Gostilni Starman v Stari Loki. Ni čisto nov v njihovi kuhinji, saj je pred leti pri Starmanu že vrtel kuhalnico in se tam tudi prvič pobliže spoznaval z domačimi okusi. Ti so mu še vedno všeč – sčasoma ljubezni do domače kulinarike namreč ni izgubil, pa čeprav so ga navduševali tudi tuji okusi. Trenutno že snuje valentinov meni – tako kot večina gostincev, ki upajo, da bodo razmere dopuščale, da bodo valentinovi krožniki prispeli na mize. A. B. / Foto: Alenka Brun
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Od prve do pete generacije sportaga je minilo 28 let, 
vendar ko jih primerjaš, se zdi, da je minilo veliko več. 
Pri Kii so se odločili, da bo peta generacija še dodatno 
prilagojena staremu kontinentu, saj se evropska različica 
nekoliko loči od tiste za ostali svet. Sportage je v dolžino 
za centimetre daljši od predhodnika, zato ima avto večji 
prtljažnik in več prostora za potnike, vseeno pa ohranja 
mere, kot jih evropske stranke pričakujejo od kompak-
tnega terenca (4,5 m), kamor sodijo VW Tiguan, Ford 
Kuga, Hyundai Tucson, Nissan Gashqai ...

Že prejšnji dve generaciji sta dosegali dobro kakovost 
in zasnovo, z zadnjo, peto, pa so močno dvignili dinamič-
no podobo in samozavest avtomobila. Nov nos vozila še 
naprej krasi znamkina prepoznavna maska hladilnika, ki 
je sedaj znatno večja in širša. Prav tako ne moremo mimo 
ostro obilkovanih dnevnih LED luči v obliki črke C in lo-
čenih matričnih žarometov, potisnjenih povsem v kot ka-
roserije. Posodobitev je vidna tudi v notranjosti, vendar na 

manj drastičen način, saj gre bolj za tehnološki napredek. 
Novi Kia Sportage je opremljen z najnovejšo generacijo hi-
bridnih in priključno hibridnih pogonov. Prva vozila so na 
slovenske ceste zapeljala konec januarja.

Kia Sportage 2022

Eden najuspešnejših križancev v Evropi je dobil novo podobo.

Kia Sportage 2022 – prvi avtomobili so že na naših cestah.
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*EKO SKLAD na svoji spletni stran: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin po vnosu v rubriko Hitri informativni izračun kredita nudi naslednje 
kreditne pogoje za nakup vozila. Informativna mesečna anuiteta za model Sandero Stepway Essential 1.0 100 ECO-G 100 v skupni vrednosti 13.690 € z DDV, s pologom v višini 3.700 € in financirano vrednostjo 
9.990 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 88,82 €. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,30 % letno. Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na informativnem 
izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/
seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit-2. Pet let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Vsak 
fizični kupec vozila Dacia ECO-G s tovarniško vgrajenim pogonom na plin je upravičen do 15 % popusta za nakup do 2.000 litrov utekočinjenega naftnega plina (LPG) s Petrol Klub kartico. Vsak fizični kupec 
novega vozila Sandero Stepway prejme brezplačno letno vinjeto. Ponudba velja preko Dacia Financial Services. Poraba pri mešanem ciklu: 5,8-7,4 l/100 km. Emisije CO2: 115-131 g/km. Emisijska stopnja: 
EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0248 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je 
simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

     DACIA.SI

Z VGRAJENIM POGONOM NA PLIN

DACIA SANDERO 
STEPWAY ECO-G 

Dacia priporoča  

89 €/MESEC 
z                               kreditom*

5 let podaljšanega jamstva*

15 % prihranka pri nakupu do 2.000 litrov 
LPG goriva s Petrol Klub kartico*

Brezplačna vinjeta*

ŽE ZA

Dacia. Zanesljiv 
partner GRZS.

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

 

Spodnja Senica 20, Medvode 

01/23-55-665 
56,83€/mesec -2 leti 

39,19€/mesec  -3 leta 

30,38€/mesec -4 leta 

 

 

HITRI KREDIT BREZ POLOGA 
NA OBROKE - ODOBRITEV TAKOJ 

 

Velika ponudba 
RABLJENIH VOZIL  

vseh znamk 
 z znano zgodovino  

in garancijo 
 

KLIKNI NA 
www.cresnik.si  

(rabljena vozila) 
 

Popolnoma novi Sportage 
 Zapeljite se 

Nova podoba 
Novi užitki 
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 Rešitve

Razgibajmo možgane
Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne  
bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed  
odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.        
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Pred množico 
 »Si že kdaj govoril pred množico?«

»Že.«
»O čem pa?«
»O pravnih vprašanjih.«
»Kaj pa si rekel?«
»Nisem kriv.«

Tujec v domači postelji 
 Franc pride domov in zaloti ženo v 

postelji z neznanim človekom.
»Pepca, kaj dela ta človek v moji postelji?«
»Čudeže, Franc, čudeže ...«

Vljudnost 
 »Ata, kaj je to vljudnost?« očeta sprašu-

je desetletni Mihec.
»Sine, to je pa umetnost, da ljudem ne po-
kažeš, kaj si res misliš o njih!«

Zima se bo počasi začela umikati pomladi in za nekatere je to že čas za načrtovanje novih kolesarskih pustolovščin. Ena izmed možnosti je 
potep po najboljši kolesarski poti v Sloveniji – Hidden Hills Trail, ki povezuje štiri občine Škofjeloškega in različne turistične točke ob njej. 
Dolga je 240 kilometrov in ima sedem tisoč metrov vzpona. / Foto: Gorazd Kavčič 
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VODNAR 
21. januar–19. februar

Ekstravaganca je krasna stvar, vendar 
vas vsi mogoče ne bodo razumeli. 
Vedno se sicer res ni treba prilagajati, 
toda včasih je lepo, ko na svojih poteh 
niste sami. Nekateri ljudje vam bodo z 
veseljem delali družbo, samo povabite 
jih s seboj in jim med potjo razložite, kaj 
vidite in čutite v teh vaših posebnostih. 

RIBI 
20. februar–20. marec

Sprostite se in zaplavajte lepim 
pomladnim dogodkom naproti. Če jih še 
ni na vidiku, jih začnite ustvarjati sami. 
Poiščite najbližji grič in se podajte nanj. 
Primite boljšo polovico za roko in jo 
odpeljite na morje. Tudi toplice ali obala 
jezera so v tem primeru dobrodošli, samo 
da začutite svežo pomladno sapo. 

BIK 
22. april–20. maj

Dovolite si zaživeti s pomladjo. Zavrzite 
tesnobne skrbi, ki vas stiskajo že od 
jeseni, in se sprostite. Pojdite v naravo 
in zadihajte s polnimi pljuči ta zrak, 
ki napoveduje pomlad. Konec nekega 
temnega obdobja se približuje in okrepite 
si telo, da boste v nove čase stopili s 
polno močjo in jih dobro izkoristili. 

DVOJČKA 
21. maj–21. junij

Ozrite se okoli sebe in mogoče boste 
že kje opazili prve znanilce pomladi. 
Telohi in žafrani ponekod že kukajo na 
površje, vi pa se jim lahko pridružite 
vsaj na daljših sprehodih, če že ne na 
pravih pohodih, ki vam bodo po temni in 
hladni zimi pognali kri po žilah. Če imate 
možnost, odpotujte še do morja. 

RAK 
22. junij–22. julij

Počasi bo čas, da se rakci premaknete in 
zapustite svoja skrivališča. Lahko počasi, 
ni treba hiteti. Previdno iztegnite najprej 
eno tipalko, nato drugo in se pomaknite 
na sonce. Ko si malce ogrejete premrle 
ude pa se le začnite gibati, da iz oklepa 
preženete zastarelo energijo, ki je ostala 
od zimske otopelosti.

DEVICA 
24. avgust–23. september

Potrebno bo veliko spomladansko 
čiščenje. Različno. Prečistite svoje 
možgane in se odločite, kako naprej. 
V katero smer se boste napotili in 
kdo so ljudje, ki naj bi vas spremljali, 
in kdo so tisti, ki jih lahko brez slabe 
vesti postavite na stranski tir. Bolje 
imeti ob sebi tri odlične osebe kot deset 
mimobežnih. 

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

Le zapodite se v nove čase. Zdaj je pravi 
trenutek, da začnete premikati klade, 
ki so vam čez zimo otežile telo in vam 
onemogočale svoboden polet. Najprej 
razmislite, potem pa poletite. Pazite 
samo, da ne boste leteli preblizu sonca, 
da se vam krila ne odlepijo ali pa stopijo! 
Previdnost ni nikoli odveč. 

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

Vzemite si čas in razmislite, zakaj ste 
sami sebi največji sovražnik. Katere 
so tiste lastnosti, s katerimi si naredite 
največ škode. Poskusite si vzpostaviti 
sistem, s katerim boste preprečili 
prevlado teh lastnosti, zaradi katerih 
pičite druge, a hkrati največ škode 
naredite sebi. Pomlad je pravi čas za te 
odločitve.

STRELEC 
23. november–21. december

Ste kar malce pozabili, kaj se pravi 
potovati. Kljub svoji pustolovski naravi 
ste malce opustili to svojo stran življenja, 
kar pa ni dobro za vas. Obudite v mislih 
vse tiste kraje, o katerih ste med tem 
težkim obdobjem sanjali, da bi jih 
obiskali, in začnite snovati načrte, kam, 
kdaj, kako, s kom. Vaš prst naj pokaže 
cilj.

KOZOROG 
22. december–20. januar

Meditacija in druge spiritualne tehnike 
bodo umirile vaša nihanja, ki vam 
grenijo življenje že nekaj časa. Obrnite 
se vase in počistite pajčevine, ki so se 
nabrale v vaši notranjosti. Umirjeni in 
osredotočeni boste lažje delovali in tudi 
postavljanje ciljev za prihodnost bo 
potekalo lažje. Presenečeni boste.

OVEN 
21. marec–21. april

Vzemite si čas in storite nekaj zase. Pa 
naj bo to fizična aktivnost ali mentalno, 
umska telovadba, posvetite se sebi v 
celoti. Mogoče se lotite spremembe 
prehrane ali pa si po norčavem pustu 
privoščite čisto pravi post. Odločitev 
je vaša, zavest, da ste naredili nekaj 
dobrega zase, pa vam bo dobro dela. 

LEV 
23. julij–23. avgust

Seveda ste radi na piedestalu, toda vedno 
pa le nimate prav. Ozrite se vase in si 
priznajte, da bo potrebnega še veliko 
dela, da si boste lahko oddahnili in spet 
pristopili k ljudem z mirno vestjo. Včasih 
je lepo, da se tudi tisti, ki vam je usoda 
dala nekaj več blišča kot drugim, spustite 
med »navadne smrtnike«. 



46 NAGRADNA KRIŽANKA

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/Jaz, midva, mi

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 torka, 22. februarja 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.

Vas zanima, kako 
se vnuki učijo 
pomembnih 
vrednot in 
življenjskih 
modrosti, ki jim 
pomagajo, da v 
času odraščanja 
bolje razumejo 
sebe in druge?
Vzemite v 
roke Kuhinjske 
prismodarije, v 
njej boste našli 
namige, ki jih je 
vredno posnemati 
ter tudi kuharske 
recepte!
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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

17Redna cena knjige je 20 €, če jo naročite  
na Gorenjskem glasu je cena le

EUR



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 28.02.2022 oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. 
Popusti se ne seštevajo.

 

široka izbira notranjih vrat
(cpl, lakirana, furnirana, po vaših željah)

Les 3 plus

VINIL PLOŠČE
za lepljenje od 16,90 eur/m2
klik od  29,90 eur/m2

ZAPOSLIMO
PRODAJALCA / PRODAJALKO

z delovnimi izkušnjami ter poznavanjem lesenih materialov ter talnih oblog.
Prošnje z življenjepisom in delovnimi izkušnjami nam do 20.2.2022 pošljite na 

naš elektronski naslov: les3plus@gmail.com.

GOTOVI PARKET, natur hrast, lakiran
2200x192x14 mm

33,90 eur/m2




