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IZLET /  OD 7. DO 9.  SEPTEMBRA 2018

CENA: 249 €

(ob prijavi 40 gostov)
Švica in vožnja z vlakom  
Bernina Express – dodatni odhod

Švica je v vsakem letnem času zelo priljubljen cilj svetovnih popotnikov, smučarjev in pohod
nikov. Vsaka dolina je svet zase, vsako jezero obkrožajo drugačne silhuete, vsaka gora je obli
kovana po drugačnem navdihu. 
1. dan: Najprej se bomo odpeljali do Lugana, kjer bomo imeli postanek. Sledi 
vož nja v čokoladnico Alprose, ki je največja proizvajalka švicarske čokolade, nato 
vožnja v mesto Bellinzona. Nad mestom se dviguje mogočna trdnjava, iz katere so 
varovali vstop v dolino in je uvrščena na seznam Unesca.  
2. dan: Po zajtrku bomo pot nadaljevali proti mestu Chur, ki je najstarejše švicar-
sko mesto. Sledi vožnja v St. Moritz,  kjer bomo presedli na vlak Bernina Express. 
Doživetja, razgledi in narava, ki jo bomo srečevali na naši poti, so edinstveni! Peljali 
se bomo po delu trase železniške proge; izstopili bomo v Tiranu, na italijanski strani 
prelaza.   
3. dan: Po zajtrku se bomo odpeljali po dolini Camonica, ki slovi po risbah, ki so jih 
tamkajšnji prebivalci v prazgodovini na različne načine vrezovali v gladke skalne 
površine, prikazujejo pa dogodke iz vsakdanjega življenja. Od tu se bomo odpeljali 
do slikovitega jezera Iseo, ki ga krasi jezerski otok Montisola. Postanek bo tudi v 
slikoviti vasici Iseo.

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, dva polpenziona v hotelih turistične kategorije v dvo-
posteljni sobi na območju Vaduza in Tirana, vožnjo z vlakom Bernina Express na relaciji Tirano–St. Moritz, 
ogled čokoladnice, turistično vodenje, organizacijo ter DDV. 

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj – 04/20 13 220, Škofja Loka – 04/51 70 
305, Radovljica – 04/53 20 445; Jesenice – 04/58 09 755,  
Ljubljana – 01/23 08 505, Domžale – 01/72 20 016,  
Tržič – 04/59 63 280 
 ali pišite na turizem@alpetour.si.   

Erotična trgovina

    
100%

NARAVNO

KREMA ZA MOŠKE POWERECT 
Ne glede na to v katerem življenskem obdobju ste, vam krema
Powerect omogoča moč, da se dokažete, kadarkoli in kjerkoli
   želite. Krema za moške povečuje erektilno sposobnost in
        trdnost penisa ter vitalnost za dober spolni odnos.

            Enostavna uporaba, tik pred spolnim odnosom!

NOVO ODKRITJE ZA MOŠKO SPOLNO MOČ!

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE

INFORMACIJE IN NAROČILA 031 399 322 www.venera-shop.si

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI
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Na naslovnici: Tea Oblak
Foto: Gorazd Kavčič
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Izdajatelj:   
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

Od go vor na ured ni ca:  
Ma ri a Volč jak

Ured ni ca:  
Mateja Rant 

Ko mer ci a listka: 
Mateja Žvižaj, T: 04 201 42 48

Oblikovanje:  
Matjaž Švab

Pri pra va za tisk:  
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

Tisk:  
Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če

Raz nos:  
Poš ta Slo ve ni e, PE Kranj 

Ured ni štvo, na roč ni ne, oglas no tr že nje:  
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj, 
T: 04/201-42-00, F: 04/201-42-13, 
E-pošta: info@g-glas.si. 

Mali ogla si: T 04/201-42-47. 

De lo vni čas:  
po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek   
od 7. do 15. ure, sre da od 7. do 16. ure, 
so bo te, ne de lje in praz ni ki za pr to

Loške novice so pri lo ga 55. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 10. julia 2018,  
izšle so v na kla di 25.000 iz vo dov, pre-
jela so jih vsa gospodinjstva v ob či ni 
Škofja Loka, priložene so Gorenjske-
mu glasu. 

IZ VSEBINE

STRAN 6

Žovšče – premik  
z mrtve točke
STRAN 10

Ureditev klanca na  
Grabnu
STRAN 18

Od Francke do kave, hrušk 
in Cankarjevih brkov

STRAN 20

Zmagal z Vrtiljakom 
zastav

STRAN 23

Najraje ustvarjajo  
z bleščicami

STRAN 24

Včasih so stali v vrstah  
za vstopnice ...

STRAN 26

Visoka priznanja za loške 
filateliste

STRAN 29

Ko se dan začne ob štirih 
ponoči s tekom

STRAN 32

Poletni počitek v senci 
pergole

STRAN 36

Škofjo Loko odkrivajo  
tudi Indijci
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ, 
FOTO: TINA DOKL

• Kakšen je bil odziv na razpis za 
sofinanciranje projektov varovanja 
kulturne dediščine? Koliko sredstev 
namenjate za to in kakšne obnove 
razpis konkretno zajema?
"Namen javnega razpisa za sofinan-
ciranje projektov kulturne dediščine 
v občini Škofja Loka je spodbuda in 
pomoč pri obnovi enot nepremične 
kulturne dediščine. S tem ukrepom 
želimo omogočiti obstoj vrednot dedi-
ščine in njeno uporabo. Za leto 2018 je 
v ta namen v proračunu občine name-
njenih skoraj 90 tisoč evrov. Sredstva 
razdelimo na podlagi meril, določenih 
v razpisnih pogojih. Spodbujamo ce-
lovite ukrepe prenove, ki vključujejo 
tudi energetske ukrepe in upoštevajo 
Smernice za energetsko prenovo stavb 
kulturne dediščine. Vlagatelje spodbu-
jamo, da upoštevajo Navodilo za obno-
vo stavb kulturne dediščine, ki smo ga 
izdelali v letu 2016. 
Na letošnji razpis smo prejeli 18 vlog. 
Komisija je ugotovila, da sta le dve 
vlogi popolni, zato smo ostale z dopisi 
pozvali za dopolnitev. Šele na osnovi 
prejetih odgovorov in dopolnitev bo 
možno ugotoviti, koliko prosilcev iz-
polnjuje pogoje razpisa in kdo bodo 
prejemniki sredstev." 
• Ali je izbran izvajalec za izdelavo 
hidrološko-hidravlične analize in 
kdaj naj bi ta bila predstavljena jav-
nosti?
"Trenutno smo v sklepni fazi pripra-
ve razpisa. Iščemo izvajalca, tako da 
računam, da bo v poletnih mesecih 
izbran. Sodeluje pet občin in je bilo 
potrebnega veliko usklajevanja. Glede 
na predvideno obsežnost del pa lahko 
pričakujemo, da bo prva faza trajala 
do konca leta, druga faza pa bo za-
ključena v prvem polletju naslednjega 

leta. Prva faza vključuje pregled celo-
tne situacije, kaj je treba obdelati in 
na kakšen način, druga faza pa potem 
že konkretne predloge izvedbe posa-
meznih protipoplavnih zaščit. V Škofji 
Loki trenutno čakamo konec recenzije 
za del, kjer imamo projekte že izde-
lane. Najpomembnejši del za Občino 
Škofja Loka pa bo predvsem projekti-
ranje zadrževalnikov in projektiranje 
protipoplavne zaščite Stare Loke, kar 
je tudi vzporeden projekt ob gradnji 
severne obvoznice." 
• Omenili ste, da čakate konec re-
cenzije za že izdelane projekte. Torej 
stroji letos še ne bodo zabrneli?
"Ukrepi za izvedbo celovite protipo-
plavne zaščite vključujejo območje 
Poljanske Sore od Puštala do Sore na 
Suhi in so razdeljeni na štiri sklope 
(kopalno območje v Puštalu, od hu-
dičeve brvi do puštalskega mostu, od 
puštalskega mostu do sotočja, Sorška 

cesta). Projektna dokumentacija za 
celotno območje je izdelana, trenutno 
je v teku postopek recenzije, ki ga vodi 
Ministrstvo za okolje in prostor. Na 
osnovi poročila recenzenta, ki je bilo 
predstavljeno konec junija, bosta pro-
jektanta morala predložiti določena 
pisna pojasnila in manjše korekcije, 
sicer pa pričakujemo pozitivno mne-
nje. Projekte bomo nato predstavili 
javnosti, začeli postopek za pridobitev 
gradbenega dovoljenja ter postopke za 
odkup zemljišč. Izvedba ukrepov bo 
potekala fazno, in sicer bomo začeli v 
Puštalu. Pred tem pa bo treba izvesti 
še postopek za izbor izvajalca del."
• Kljub namenu in zagotovljenim 
sredstvom tako iz občinskega prora-
čuna kot tudi nepovratnih sredstev 
se dva velika projekta, torej vrtec in 
Loški grad, odmikata, saj je problem 
dobiti kvalificiranega in cenovno 
ugodnega izvajalca … 

Tri možne lokacije za nov zdravstveni center
V ožjem izboru za nov zdravstveni center so tri lokacije, do njegove izgradnje pa 
nujno potrebujejo še sto kvadratnih metrov, pri čemer računajo na sodelovanje  
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ima primerne prostore.
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"Za Loški grad računamo, da bomo po ponovitvi razpisa 
izvajalca tudi dobili, tako da bomo predvidoma julija za-
čeli z deli. Če bo vse po sreči, bomo skušali nadgraditi 
projekt z vsaj še eno od fasad. Kar pa zadeva vrtec, smo 
konec junija odprli ponudbe po pogajanjih za nižjo ceno, 
s katerima še nismo zadovoljni, in bo potreben še en krog 
dogovarjanj."
• Občina Škofja Loka namerava na Ljubljanski cesti ob 
OŠ Cvetka Golarja kupiti zemljišče v velikosti dobrih štiri 
tisoč kvadratnih metrov. Šlo naj bi za strateško lokacijo 
za namen družbenih dejavnosti. Kaj konkretno imate v 
mislih, mogoče celo zdravstveni center? In ko že ome-
njava slednjega, kaj lahko o njem poveste za to številko?
"Za to številko ne veliko. Cenitev in primerjalna analiza lo-
kacij je bila narejena in tri lokacije so bile nekako bolj izpo-
stavljene. Žal ima vsaka določene pomanjkljivosti, zaradi 
katerih nam še ni uspelo izbrati najugodnejše lokacije, ki 
bi jo predstavili na junijski seji občinskega sveta. Do srede 
julija bomo sklicali srečanje delovne skupine skupaj z vod-
stvom občine in takrat bomo verjetno uskladili mnenja 
glede primerne lokacije, ki bo zadoščala vsem pogojem, 
da bo lahko ta zdravstveni center tudi dolgoročno kvali-
tetno in uspešno deloval. Pri tem pa moram poudariti, da 
moramo v letošnjem letu nujno dobiti nove prostore, in 
sicer vsaj sto kvadratnih metrov za dve ordinaciji. Za dve 
imamo prostor zagotovljen. Še enkrat se bom obrnil na Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ima zelo pri-
merne prostore v svoji lasti in bi bili idealni za družinske 
zdravnike. Menim, da lahko začasno delajo tudi v disloci-
ranih prostorih, medtem ko družinskih zdravnikov ne bi 
radi selili po celi Loki. S tem v zvezi predvidevamo, da se 
bomo z zavarovalnico morali še enkrat srečati, in upam, 
da bomo sklenili dogovor.
Glede na to, koliko bo potreb, lahko z gotovostjo trdimo, da 
bo sedanji zdravstveni dom ostal, zgraditi pa bo treba še en 
zdravstveni center. S tem, da moramo na vsak način dati 
nove prostore vsem zdravnikom specialistom in pa pred-
vsem dežurni službi; medtem ko so drugi deli medicinske 
stroke lahko tudi dislocirani, o čemer se tudi dogovarja-
mo. Upam, da bomo do izida naslednje številke imeli že 
kakšne konkretnejše odgovore, in računam, da bomo tudi 
uspešni pri zavarovalnici.
Če pa se vrnem na začetek vprašanja, za zemljišče ob Lju-
bljanski cesti nimamo še ničesar konkretnega v mislih. 
Sedem let smo zemljišča samo prodajali in s kupninami 
realizirali številne nujne projekte, zdaj pa je prišel čas, ko 
je na razpolago zemljišče, ki potencialno ima določene 
kvalitete in ga bomo skušali pridobiti za javne potrebe."
• Sprejet je bil rebalans proračuna za letošnje leto. Ka-
tere so največje spremembe?
"Največji spremembi sta dve, o katerih smo v tem inter-
vjuju že govorili. Prva je zaradi zamude pri začetku gradnje 
zmanjšanje sredstev za vrtec, drugi razlog pa je zamuda pri 
recenziji protipoplavne zaščite območja od Puštala do Suhe, 
zaradi česar v ta namen ne bodo porabljena vsa sredstva. 
Ta sredstva bodo tako deloma namenjena za nakup novih 

zemljišč, glavni del pa bo šel za povečanje sredstev za obno-
vo in asfaltiranje cest, zlasti makadamskih. Seveda bomo 
na račun tega rebalansa lahko v letošnjem letu v večji meri 
uredili tudi zahodno krilo vojašnice. Računamo, da bo stre-
ha v celoti obnovljena in da bo večina skupnih prostorov že 
letos adaptirana. Nekaj sredstev bomo namenili lahko tudi 
za projektiranje ureditve klanca na Grabnu." 
• Junij s široko paleto raznovrstnih dogodkov je za 
nami. Kaj pripravljate za občane in turiste v poletnih 
mesecih?
"Najbolj zatišen mesec v kulturnem delovanju naše občine 
je prav mesec julij. Ko sem pred skoraj osmimi leti prišel 
na občino, je bilo stanje tako, da smo imeli dva z dogod-
ki polna meseca, to sta bila december in junij; zdaj je pa 
samo julij nekoliko zatišen, pa še ta bo obogaten z Bralni-
co na vrtu Sokolskega doma in drugimi dogodki. Avgusta 
nas bo kot vsako leto znova navdušila Pisana Loka s paleto 
dogodkov in koncertov. Že na začetku slednje se obeta za-
nimiv koncert ruske plesno-pevske skupine.
Tako občani kot tudi obiskovalci iz domovine in od dru-
god nas pohvalijo, da imamo pester program. Predvsem 
se pa trudimo, da bi temu pestremu programu dodali več 
prenočitvenih zmogljivosti. Upam, da je v sklepni fazi na-
kup hotela Transturist, kjer bo prišlo do adaptacije. Pogoj 
pa je, da sodišče razsodi glede funkcionalnega zemljišča. 
Z lastnikom hotela smo načeloma dogovorjeni, da občina 
proda tudi funkcionalno zemljišče, kajti brez tega hotel ne 
more poslovati. Odmero imamo že narejeno, vendar rea-
lizacija čaka sodišče. Informacijo imamo, da je kupec tik 
pred podpisom pogodbe.
Lahko strnem, da je bilo letošnje leto za turistično dejavnost 
zelo uspešno. Obema občinama in velikemu delu gospodar-
stva iz celotnega loškega območja nam je uspelo kupiti šest-
sedežnico na Starem vrhu, s čimer so dani pogoji za obstoj 
in razvoj tega smučarskega in nasploh turističnega centra. 
Slednji sam po sebi potrebuje tudi dodatne prenočitvene 
zmogljivosti. Upam, da se bo do konca leta razjasnila tudi 
situacija glede hotela. Poleg tega je še nekaj objektov, kjer 
gradijo prenočitvene zmogljivosti. Upam, da bomo do konca 
letošnjega leta v Škofji Loki prišli na tistih mojih napoveda-
nih 400 turističnih postelj tudi brez hotela. 
Poleg tega pa urejamo tudi nekaj parkirišč in postajališč 
za avtodome, ki bodo tudi dodaten magnet za turiste. Ob 
vse številnejših kulturnih, zgodovinskih in športnih pro-
gramih, ki jih imamo, bomo omogočili našim turistom, da 
bodo za vsaj 14 dni imeli na Loškem pestre počitnice. Par-
kirišča in postajališča gradijo tudi v ostalih treh občinah z 
Loškega, tako da lahko mirno rečem, da je turistični utrip 
celotnega loškega območja povezan in temu primerno tudi 
bogatejši."
• Po počitnicah pa se bo hitro začel politični boj za lo-
kalne volitve. Ali ostajate v politiki? Ali boste še enkrat 
kandidirali za župana?
"Vprašanje je zelo natančno postavljeno, namreč da se po-
litična tekma začne po počitnicah; tako bo tudi odgovor po 
počitnicah." (smeh) 
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Želja po ureditvi območja Livada Žo-
všče ima že dolgo brado, saj so se 
tamkajšnji lastniki že leta 2005 začeli 
pripravljati na postopek. Po nekaj za-
pletih je nov predlog odloka luč zagle-
dal letošnjo pomlad in kot tak bil pre-
dlagan svetnikom v sprejem.
Območje OPPN se nahaja v južnem delu 
mesta Škofja Loka v jugozahodnem 
delu naselja Puštal južno od škofjeloške 
obvoznice. Na območju OPPN je pred-
videna gradnja stanovanjske soseske 
z eno- in dvostanovanjskimi stavbami 
ter gradnja pripadajoče komunalne, 
energetske ter druge infrastrukture. Po-
vršina območja znaša približno 6,5 ha, 
na njem je predvidena gradnja 65 hiš.
Osnovna razdelitev območja sledi 
umestitvi glavnih cest in dostopnih 
cest. Območje OPPN bo prometno do-
stopno preko dveh glavnih cest. Cesta 
A bo območje razdelila na severni in 
južni del, cesta B pa na vzhodni in za-
hodni del. Z glavnih prometnic so na 

obeh straneh predvidene dostopne ce-
ste do posameznih parcel za gradnjo 
stanovanjskih objektov. 
Na gradbenih parcelah je z regula-
cijskimi linijami določen prostor za 
umeščanje stanovanjskih stavb, ki je 
določen tako, da se zagotavlja štirime-
trski odmik od sosednjih zemljišč na 
vsaj treh straneh objekta, na eni stra-
ni pa je odmik lahko manjši, in sicer 
najmanj 1,5 metra. Nove stanovanjske 
stavbe so predvidene kot prostostoječi 
objekti. Predvidena sta dva tipa sta-
novanjskih stavb. Oba tipa sta sesta-
vljena iz osnovnega dela in dopustne 
dozidave, ki se funkcionalno in obli-

kovno povezuje z osnovnim delom.  
V vstopnem delu naselja na seve-
rovzhodni strani območja je predvide-
na ureditev skupnih javnih površin. 
Preko območja OPPN so predvidene 
pešpoti in ob glavnih cestah hodniki 
za pešce, ki med seboj povezujejo posa-
mezne funkcionalne enote in naravno 
zaledje na robovih območja OPPN. 
Na območju OPPN je predvidena nova 
parcelacija oziroma komasacija ze-
mljišč. Glede slednje bodo lastniki 
morali doseči konsenz, sicer izvedba 
OPPN ne bo mogoča, saj je lastništvo 
zelo razdrobljeno. 
Pred začetkom gradnje stavb bo treba 
izvesti del ceste B (do križišča s cesto A) 
ter cesto A (do navezave na obstoječo ce-
sto na zahodni strani območja), vključ-
no z vsemi infrastrukturnimi vodi, ki 
potekajo v omenjenih trasah cest, in 
z vsemi krajinskimi ureditvami, ki so 
predvidene v obcestnem prostoru, ter 
zgraditi novo transformatorsko po-
stajo. Prav tako bo treba urediti odprto 
strugo potoka A z navezavo na obstoječo 
regulacijo ter urediti odvodni jarek za 
zajem zalednih vod iz prispevnih povr-
šin ob južni meji območja OPPN.
Po izvedbi prve faze je dopustna gra-
dnja objektov po posameznih funk-
cionalnih enotah, ki se lahko izvaja 
neodvisno od urejanja drugih funkci-
onalnih enot. Gradnje stavb v posame-
znih funkcionalnih enotah se lahko iz-
vajajo posamezno ali skupaj, vedno pa 
morajo predstavljati zaključene funk-
cionalne celote, ki lahko služijo svo-
jemu namenu. V sklopu zaključenih 
funkcionalnih enot mora biti sočasno 
z gradnjo stavb zagotovljena vsa pripa-
dajoča gospodarska javna infrastruk-
tura, ki je potrebna za njihovo uporabo.
Dopolnjen osnutek OPPN Livada Žo-
všče bo javno razgrnjen do 27. julija. 
Do takrat lahko zainteresirana jav-
nost odda morebitne predloge in pri-
pombe.

Žovšče – premik z mrtve točke
Občinski svetniki so v prvem branju sprejeli občinski podrobni prostorski  
načrt (OPPN) Livada Žovšče.
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Občinski podrobni 
prostorski načrt Livada 
Žovšče predvideva gradnjo 
stanovanjske soseske, in sicer 
naj bi na tem območju zraslo 
65 hiš. Dopolnjen osnutek 
prostorskega načrta bo javno 
razgrnjen do 27. julija.
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• Kdaj in kje vas občani lahko dobi-
jo ter s kakšnimi vprašanji se najpo-
gosteje obračajo na vas?
"Uradnih ur nimamo, sem pa za svoje 
krajane dosegljiv po telefonu. Ko me 
pokličejo, se najpogosteje dogovorimo 
kar na terenu, kjer si ogledamo more-
bitne težave ali sugestije. Ker je naša 
KS zelo razgibana in obsega deset vasi 
na številnih hribih, je največ vprašanj 
in težav povezanih s kvaliteto cest in 
njihovo obnovo. Ker do določenih hiš 
še vedno nimamo asfalta, se trudimo, 
da bi nekatere ceste kategorizirali v 
javne poti in tako omogočili asfaltira-
nje. V nižinskih predelih pa se krajani 
obračajo na nas zaradi težav z odvo-
dnjavanjem oziroma odpadnimi vo-
dami, saj je na našem območju veliko 
hudournikov. Pomagamo jim z mate-
rialom, gradbena dela pa financirajo 
krajani sami. Z ostalimi člani sveta 
KS se trudimo, da v čim večji meri pri-
sluhnemo in pomagamo vsem kraja-
nom."
• Če pogledate v preteklo obdobje, 
na katere projekte ste najbolj pono-
sni oziroma bi jih posebej omenili?
"Največji dosežek je zagotovo asfalti-
ranje odseka na lokalni cesti Ševlje–
Bukovščica–Stražišče, s čimer je vzpo-
stavljena povezava s sosednjo občino 
Kranj. Gre za kilometrski odsek v vasi 
Strmica. Za celoten projekt, torej raz-
širitev ceste, oporne zidove, nasutje in 
asfalt, je šlo več kot 300 tisoč evrov. 
Omenim lahko še gradnjo optike v ce-

lotni KS. Čeprav ni vsa v tleh, so kra-
jani izredno zadovoljni z možnostjo 
priklopa. V zadnjih štirih letih se je v 
vsaki vasi obnovil kakšen odsek ceste. 
Tako smo denimo obnovili javno pot 
na Stirpnik v dolžini 800 metrov; na-
dalje odsek Bukovščica–Pozirno, ki je 
plazil, itd. Na lokalni cesti v Spodnji 
Luši smo v tem mandatu preplastili 
dva nekajstometrska odseka; na lo-
kalni cesti Ševlje–Dolenja vas pa 300 
metrov … V lanskem letu smo obno-
vili igrišče pri Podružnični šoli Buko-
vščica, obnovili Ševeljski most, ki je 
bil v zelo slabem stanju, itd."
• Kakšni pa so načrti za naprej?
"Letos bomo začeli obnovo lokalne ce-
ste Ševlje–Bukovščica, s čimer je treba 
po odsekih nadaljevati tudi v nasle-
dnjih letih. Sredstva bomo namenili 
za ureditev ceste Praprotno–Sv. Tomaž 
in nadaljevanje ureditve ceste Buko-
vščica–Pozirno. Ceste so dotrajane, 
narejene pred več kot tridesetimi leti 
in nujno potrebne obnove, zato naša 
prioriteta v prihodnje ne bo samo as-
faltiranje makadama, temveč tudi 
adaptacija dotrajanih cest. Poleg tega 
želimo urediti odvodnjavanje oziroma 
rešiti problem z meteornimi vodami. 
V načrtu je izgradnja kanalizacije v 
Ševljah itd. Želja in potreb je veliko, 
sredstva pa so omejena."
• Kako bogato je društveno in dru-
žabno življenje v vaši KS?

"Letos bomo že tretje leto zapored or-
ganizirali pohod okoli KS, ki je dolg 30 
kilometrov. Odziv je neverjeten in po-
hod je postal že tradicionalen. Aktiv-
nih je več društev, med njimi Športno 
društvo Lubadarji, Smučarsko društvo 
Bukovica, Gasilsko društvo Bukovica in 
Kulturno društvo Bukovica - Bukovšči-
ca. Kar nekaj dogodkov in prireditev se 
odvija v Zadružnem domu Bukovica, za 
katerega skrbi prav naša KS. Naj na tem 
mestu pohvalim upravnika, ki skrbi za 
dom in za deset avtobusnih postaj, ki 
so po njegovi zaslugi resnično zgledno 
urejene. Krajani se dobro počutijo v naši 
KS. Imamo okoli 1140 prebivalcev in šte-
vilo je v rahlem porastu. Sicer je kme-
tovanja res čedalje manj, večina zemljo 
obdeluje poleg službe."
• Letos je volilno leto. Ali boste po-
novno kandidirali za predsednika KS?
"Čeprav je funkcija prostovoljna, zah-
teva veliko dela in odgovornosti. Brez 
podpore ostalih članov sveta KS je delo 
skoraj nemogoče. In če ne mečejo polen 
pod noge, se lahko za lasten kraj veliko 
naredi. Predsednik sem en mandat in 
razmislil bom o ponovni kandidaturi, 
saj velja zastavljene projekte izpeljati 
do konca. Poleg tega imam še ogromno 
idej. Veliko sem jih uresničil, a želel bi 
jih še več. Od krajanov prejemam več 
pohval kot kritik, kar je kazalnik, da 
smo do zdaj dobro delali, in to da za-
gon za nove podvige."

Iz Bukovščice 
do Stražišča
V tokratni številki se 
predstavlja izredno 
hribovsko razgibana 
krajevna skupnost (KS) 
Bukovica - Bukovščica, 
katere predsednik je 
Zdravko Markelj.

Predsednik KS Bukovica - Bukovščica Zdravko Markelj
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ 
FOTO: TINA DOKL

Slavnostni večer, ko tisočletna lepo-
tica obeležuje svoj občinski praznik, 
je letos z glasbenim vložkom oboga-
til škofjeloški orkester Amadeo z go-
sti. Dirigent Tilen Draksler je skupaj z 
ostalimi glasbeniki poskrbel za virtu-
ozno in energično vzdušje slavnostne 
akademije.
Župan Miha Ješe je pozdravil vse pri-
sotne, nato pa se v svojem govoru 
ozrl na opravljeno delo in se zahvalil 
vsem, ki so pomagali, da so zastavlje-
ne cilje tudi realizirali. Dotaknil se je 
tudi prihodnosti in projektov, ki so v 
planu realizacije. Za konec pa je še 
dodal: »Vsem nagrajenkam in nagra-
jencem iskreno čestitam in se vam 
zahvaljujem za vaše neizmerno delo. 
Prav tako se zahvaljujem še vrsti po-
sameznikov in skupin, ki zase in za 
vse nas ustvarjate boljši danes in ju-
tri. Ne pozabimo, da složni ob dobri 
organizaciji zmoremo vse. Pozabimo 

na razprtije in iščimo povezovalne 
točke še naprej za dobrobit naših pre-
bivalcev in zanamcev.«

ČASTNA OBČANKA

Naziv častne občanke za leto 2018 je 
prejela Jožica Rejec, in sicer za izredno 
delovanje in stvaritve na različnih po-
dročjih družbenega življenja ter na 
področju njenega dela ter za pomem-
ben prispevek k razvoju in ugledu ob-
čine v širšem prostoru.
Rejčeva je bila menedžerka uspešnega 
podjetja Domel iz Železnikov in Škofje 
Loke, ki je v 100-odstotnem lastništvu 
zaposlenih in nekdanjih zaposlenih. Z 
družbo Domel je bila povezana štiride-
set let in je vodenje po dolgi karieri lani 
predala nasledniku. Podjetje se je v času 
njenega vodenja razvilo v uspešno in 
svetovno konkurenčno podjetje. Viso-
ko spoštovanje tako med sodelavci kot 
partnerji je dosegla tudi s svojim avten-
tičnim načinom vodenja na podlagi vre-
dnot spoštovanja vsakega posameznika, 

sodelovanja in zaupanja ter izjemno 
razvitim čutom za skupno dobro. Jožica 
Rejec je v svoji bogati karieri vedno veli-
ko časa posvečala mentorstvu, prenosu 
znanja na mlajše in je bila ena izmed 
ustanoviteljev Zavoda za spodbujanje 
podjetnosti mladih, kjer s pomočjo izku-
stvenega učenja razvijajo in spodbujajo 
podjetniško žlico mladih. Vedno je imela 
izjemen občutek za lokalno okolje, kjer je 
Domel pod njenim vodstvom spodbujal 
in pomagal lokalnim organizacijam in 
subjektom. Bila pa je tudi glavna moti-
vatorka drugim podjetjem za pomoč ob 
nakupu žičnice na Starem vrhu.
Jožica Rejec se je v imenu vseh na-
grajencev zahvalila za prejeta prizna-
nja: »Hvaležni in ponosni smo nanje. 
Hkrati pa je to za nas velika spodbuda 
za nadaljnje delo.«

ZLATI GRB

Zlati grb Občine Škofja Loka je ob 
70-letnici uspešnega delovanja prejel 
Vrtec Škofja Loka.

Slavnostno ob občinskem prazniku
Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku so podelili naziv častne občanke,  
en zlati ter dva srebrna in dva bronasta grba.

Prejemniki občinskih in županovih priznanj za leto 2018



O
bč

in
a 

Š
ko

fja
 L

ok
a,

 M
es

tn
i t

rg
 1

5
, 

Š
ko

fja
 L

ok
a

OBČINSKE NOVICE | 9 

Vrtec Škofja Loka je prehodil dolgo pot 
razvoja od daljnega leta 1946, ko se 
je pri Osnovi šoli Petra Kavčiča odprl 
oddelek varstva za predšolske otroke 
in od 12. februarja 1942, ko je uradni 
začetek vzgoje in varstva predšolskih 
otrok v Škofji Loki. Takrat je bilo v vr-
tec vključenih kar 62 otrok. Potrebe 
po varstvu predšolskih otrok so bile 
iz leta v leto večje in vrtec je ves čas 
rastel in rastel z novimi enotami in 
vedno več vključenimi otroki. V delo 
z otroki so začeli vnašati spremembe, 
upoštevaje individualnost, drugač-
nost, večje spoštovanje zasebnosti in 
intimnosti otroka, pestrejšo in razno-
vrstnejšo ponudbo na vseh področjih 
dejavnosti, kot so: jezik, gibanje, druž-
ba, narava, matematika, umetnost. 
Kolektiv Vrtca Škofja Loka je presegel 
togost prejšnje organizacije dnevne 
rutine in je v vseh teh letih ustvaril 
spodbudno učno okolje, ki se je odpr-
lo v lokalno skupnost in širše okolje. 
Vrtec Škofja Loka vsa leta izpolnjuje 
zastavljene primarne strateške cilje 
in vizije, ki jih lahko strnemo v naj-
krajšem v naslednjo misel: »Vrtec je 
hiša igrivih otrok, zadovoljnih staršev 
in prostor, kjer si kreativnost in profe-
sionalnost podajata roki.«

SREBRNA GRBA

Za 25-letnico delovanja in deljenja po-
moči v občini Škofja Loka je srebrni 
grb prejela Župnijska karitas Škofja 
Loka, v kateri deluje okoli šestdeset 
prostovoljcev. 
Vsi prostovoljci si prizadevajo poma-
gati ljudem v stiski ne glede na oseb-
nostne, statusne, nacionalne, verske, 
ideološke, politične in druge razlike. 
Prostovoljci svetujejo in pomagajo po-
sameznikom in družinam. Velikokrat 
je prva oblika pomoči že to, da člove-
ku, ki je v stiski, nekdo prisluhne, ga 
posluša, tolaži in mu skuša vliti upa-
nje. Prostovoljci obiskujejo starejše, 
bolnike in invalide. Kar 18 prostovoljk 
redno obiskuje 170 ljudi, ki so zaradi 
starosti, bolezni in invalidnosti vezani 
na stanovanje ali posteljo. Obiščejo jih 
tudi med cerkvenimi prazniki, ob go-
dovih in rojstnih dnevih in jih obdari-
jo s skromnim darilom. Karitas zbira 

in razdeljuje obleke, obutev in ostale 
materialne dobrine. Samo v letu 2017 
je bilo prejeto in oddano več kot devet 
ton oblačil in obutve. Vse našteto ne 
bi bilo opravljeno brez zavzetih pro-
stovoljcev, ki na leto opravijo več kot 
devet tisoč ur prostovoljnega dela. 
Srebrni grb pa je šel v roke tudi To-
mažu Jenku za njegovo dolgoletno 
uspešno in družbeno pomembno delo 
predsednika Kulturno umetniškega 
društva Janko Krmelj Reteče - Gore-
nja vas. Jenko je že dolga leta ena sre-
diščnih oseb družbenega življenja v 
Retečah in Gorenji vasi. Najbolj je po-
znano njegovo uspešno in družbeno 
pomembno delo v omenjenem dru-
štvu, kjer opravlja funkcijo predsedni-
ka že kar 22 let. V veliki meri je tudi 
njegova zasluga, da sta Reteče in Go-
renja vas nekaj posebnega na podro-
čju kulturnega življenja v občini, saj v 
okviru Kulturno umetniškega društva 
izjemno uspešno delujejo tamburaške 
sekcije, dramska sekcija, literarna 
sekcija in številni drugi.

BRONASTA GRBA

Za dolgoletno uspešno sodelovanje in 
ob praznovanju 40. obletnice pobrate-
nja je bronasti grb prejela županja po-
bratene občine Sovodnje ob Soči Alen-
ka Florenin. 
Obe občini sta v štiridesetih letih od 
podpisa pobratenja vzdrževali odlič-
ne in pristne medsebojne stike. Po-
vezujeta se tako na športnem kot 
tudi kulturnem področju, hkrati pa 
sodelujeta tudi na dogodkih, orga-
niziranih za ohranjanje spomina na 
dogodke med drugo svetovno vojno. 
Tako sodelovanje ne bi bilo možno 
brez ustrezne podpore občinskega 
vodstva. Občino Sovodnje ob Soči v 
drugem mandatu vodi Alenka Flore-
nin, ki uspešno nadaljuje že utečeno 
sodelovanje z željo po dodajanju no-
vih vsebin. Sodelovanju na navede-
nih področjih bodo tako v letošnjem 
letu poskusili dodati še gospodarsko 
sodelovanje in še nadgraditi odlično 
sodelovanje. 
Prav tako bronasti grb je prejela Ma-
rija Krajnik za 22-letno organizacijo 
tradicionalnega literarnega večera 

v počastitev slovenskega kulturnega 
praznika pri Kulturnem društvu Rete-
če in za njeno delo za širjenje kulture 
pisane besede.
Krajnikova je že 25 let zelo aktivna 
članica Kulturnega društva Reteče, v 
katerem vodi literarno sekcijo. Naj-
pomembnejši vsakoletni dogodek je 
že 22 let organizacija tradicionalnega 
literarnega večera v počastitev slo-
venskega kulturnega praznika. Prav 
tako Marija Krajnik veliko sodeluje na 
drugih kulturnih prireditvah v Škofji 
Loki in po vsej Sloveniji.
Krajnikova je do sedaj izdala tri knji-
ge. Leta 1999 je izdala zbirko pesmi 
Gube na njenem obrazu, leta 2006 pa 
je nadaljevala s prozo v obliki kratkih 
pripovedi in z zgodbami o širši druži-
ni avtorice in kraju, kjer je živela, za 
več stoletij nazaj z naslovom Koreni-
ne belih brez.

OSTALA PRIZNANJA

Poleg občinskih je župan podelil še 
štiri županova priznanja. Prvega je 
prejel Boris Čaji za večdesetletno delo 
na področju športa, izobraževanja in 
na drugih področjih družbenega de-
lovanja. Čajič velja za tihi motor v 
ozadju velikih projektov in je avtor 
številnih predlogov za izboljšave na 
področju družbenega življenja. Dru-
gega je prejel Martin Pivk za izjemne 
uspehe pri delu Šolskega centra Ško-
fja Loka in Medpodjetniškega izobra-
ževalnega centra. Priznanje je prejela 
tudi Univerza za tretje življenjsko ob-
dobje za dolgoletno delo na področju 
izobraževanja starejših. Četrto pri-
znanje pa je šlo v roke Ireni Malovrh 
za odlično delo, dobro sodelovanje in 
zasluge za kvalitetno delovanje ob-
činske uprave.
Sledila je podelitev posebnih župa-
novih priznanj za dolgoletne zasluge 
promocije, poglabljanja medsebojnih 
povezav in širitev sodelovanja Škofje 
Loke in Republike Slovenije na svo-
jem območju. Omenjeno priznanje so 
prejeli Rupert Widmann, ambasador 
Škofje Loke v nemškem Freisingu; 
Jan Jelšik, ambasador našega mesta 
na Češkem, in Jef Albrechts, ki Škofjo 
Loko in Slovenijo promovira v Belgiji.
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Območje klanca na Grabnu je zajeto 
v natečaju iz leta 2012/2013, imenova-
nem Urejanje odprtih javnih površin 
starega mestnega jedra in obrečja reke 
Sore. Že takrat so vedeli, da se bo spre-
menil prometni režim, državna cesta 
se je prekategorizirala v občinsko in 
več pozornosti želijo nameniti pešcem 
in kolesarjem, ki naj bi bili izenačeni z 

avtomobili. V vmesnem času so pripra-
vili tudi celostno prometno strategijo, 
kjer so izpostavili trajnostne oblike 
prometa, ki bi jih lahko razvili. S temi 
izhodišči so se lotili priprave projekta.
»Želja našega oddelka je bila v eni pote-
zi urediti Graben in Spodnji trg, a smo 
se v prvi fazi posvetili klancu na Grab-
nu. K temu nas je spodbudila možnost 
sofinanciranja s strani Ministrstva za 
infrastrukturo za namen spodbujanja 
trajnostne mobilnosti. Poleg zgornje-
ga tlaka in prometnega režima bomo 
uredili tudi vodovod in kanalizacijo, 
odvajanje meteornih in zalednih voda 
ter javno razsvetljavo. Navezovali se 
bomo na ureditev Trga pod gradom,« 

je pojasnila vodja oddelka za okolje in 
prostor na škofjeloški občini Tatjana 
Bernik. Sočasno bodo uredili tudi meje, 
ki geodetsko niso urejene, ter površi-
ne za parkiranje. Možen je kotiček za 
počivanje, uživanje v razgledu, pouda-
riti želijo zelene poteze, pozornost na-
meniti historičnim prikazom mesta 
itd. Del urejanja je tudi prostor pred 
Loško mlekarno in nekdanjim mleč-
nim butikom. Pomembno vlogo pri 
načrtovanju ima tudi usklajevanje z 
Zavodom za varstvo kulturne dedišči-
ne. Predpogoj zavoda so bile predhodne 
arheološke raziskave na Grabnu in na 
Spodnjem trgu. Arheološka izkopava-
nja so prinesla več informacij o poteku 
obrambnega jarka. Tudi za izkopava-
nja so pridobili nekaj sredstev s strani 
Ministrstva za kulturo. 
»Ne samo s prometno signalizacijo, 
ampak predvsem s tlakovanjem in ur-
bano opremo ter zelenjem želimo vzpo-
staviti takšno ureditev, ki bo usmerjala 
v počasnejšo vožnjo,« je še dodala Ber-
nikova. Na povozni cesti niso predvide-
ne granitne kocke, v planu je betonska 
izvedba ali asfalt. V celotni potezi Grab-
na je predviden drevored. Koliko obsto-
ječih dreves bodo obdržali, bo odvisno 
od arboristične ocene.
V letošnjem letu bo Arhitekturni biro 
Ravnikar-Potokar pripravil projekt, iz-
vedba pa je planirana v letih 2019–2021. 
O vrednosti projekta je še preuranjeno 
govoriti, saj nimajo dovolj informacij. 
Po besedah Bernikove bi lahko že jese-
ni na spletni strani občine predstavili 
idejo oziroma predvideni videz obmo-
čja. Projektanti imajo namreč dovolj 
informacij ter izhodišč in pričakovanj 
občinske uprave, da začnejo z delom. 
Ureditvi klanca na Grabnu bo sledila 
tudi ureditev Spodnjega trga. 

Ureditev  
klanca na 
Grabnu
Na Občini Škofja Loka 
so se lotili projektiranja 
ureditve klanca na 
Grabnu. V naslednjem 
letu naj bi začeli tudi  
z izvedbo.

Klanec na Grabnu bo v naslednjih letih doživel temeljito obnovo.

Občina Škofja Loka obvešča javnost, da 
je v teku ponovna javna razgrnitev spre-
memb in dopolnitev Občinskega prostor-
skega načrta (OPN) Občine Škofja Loka 
(sprememba 01).

Predmet sprememb 01 je besedilo iz-
vedbenega dela OPN, vključno s prilo-
gama 1 in 2. Spremembe se nanašajo 
le na prostorske izvedbene pogoje, 
načine urejanja prostora in na pomen 
izrazov. Spremembe 01 se ne nanašajo 
na strateški del OPN kot tudi ne na gra-
fični del OPN, ki opredeljuje namensko 
rabo prostora. 

Ponovna javna razgrnitev bo potekala od 
9. julija do vključno 24. julija v pritličju 
Občine Škofja Loka na naslovu Mestni 
trg 15, in sicer v poslovnem času Občine, 
tj. ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 
8. in 15. uro, ob sredah med 8. in 17. uro 
ter ob petkih med 8. in 12. uro. 

11. julija bo ob 18. uri organizirana po-
novna javna obravnava v veliki sejni 
dvorani na Upravni enoti Škofja Loka, 
Poljanska cesta 2.

Gradivo ponovne javne razgrnitve je v 
času javne razgrnitve dostopno tudi na 
spletni strani Občine pod rubriko No-
vice in objave – »Javne razgrnitve« na 
e-naslovu: http://www.skofjaloka.si/
objave/58. 

V času ponovne javne razgrnitve lahko 
vsi zainteresirani podajo pisne pripom-
be in predloge k razgrnjenemu gradivu 
na naslov Občine Škofja Loka, Mestni 
trg 15, Škofja Loka, po elektronski po-
šti na e-naslov: obcina@skofjaloka.si, 
jih na mestu javne razgrnitve vpišejo v 
knjigo pripomb ali jih podajo ustno na 
zapisnik na javni obravnavi. Rok za da-
janje pripomb poteče s potekom ponov-
ne javne razgrnitve. 

OBVESTILO
o ponovni javni razgrnitvi OPN Občine Škofja Loka (sprememba 01)
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

V Občini Škofja Loka ni stalnega meril-
nega mesta za spremljanje kakovosti 
zraka v okviru državne merilne mreže. 
Na osnovi meritev z mobilno merilno 
napravo ARSO, ki so jih v preteklosti  iz-
vedli na različnih lokacijah, se je izka-
zalo, da je kakovost zraka v Škofji Loki 
dobra, v povprečju taka kot v drugih me-
stih v Sloveniji. Glede na to si je občin-
ska uprava za strateški cilj zadala ohra-
njanje dobre kakovosti zraka. Skladno 
z operativnim ciljem Programa varstva 
zraka iz leta 2014 so začeli z aktivnostmi 
za vzpostavitev mreže merilnih postaj za 
spremljanje kakovosti zraka. Glede na 
cilje, določene v Celostni prometni stra-

tegiji iz lanskega leta, pa so v to mrežo 
vključili tudi spremljanje hrupa v okolju.
Kot smo že poročali, so konec lanske-
ga leta vzpostavili omrežje SmartCity 
IOT, na katerega so priključeni indika-
tivni merilniki za spremljanje kako-
vosti zraka, hrupa in meteoroloških 
podatkov na avtobusni postaji Škofja 
Loka, Trati, v Frankovem naselju, Vir-
mašah in Godešiču.
Podatke o kvaliteti zraka lahko obča-
ni od srede junija spremljajo nepre-
trgoma tudi preko aplikacije na mo-
bilnih telefonih in občinske spletne 
strani pod zavihkom Loško je ekolo-
ško. Podatki o kakovosti zraka so pri-
kazani kot Air Quality Index – AQI in 
so indikativne narave. Občani lahko 

že na podlagi barvne lestvice ugotovi-
jo, kakšna je kakovost zraka. Vidni so 
podatki za zadnjih 48 ur. 
»Spremljamo stanje zraka in ne lovi-
mo posameznih onesnaževalcev. Že-
limo videti, kakšen je vpliv prometa, 
industrije in kurišča na kakovost zra-
ka. Če bodo zaznani izraziti preskoki, 
bo treba ukrepati,« je povedala vodja 
oddelka za okolje in prostor na škofje-
loški občini Tatjana Bernik. 
Dosedanje meritve niso pokazale pre-
koračitev. Smiselno pa je spremljanje 
celo leto na isti lokaciji, da zajame-
jo zimski in letni trend. Sicer pa na 
omenjeno mrežo lahko priključijo 
nove merilnike ali pa obstoječe pre-
stavijo drugam.

Spremljanje kakovosti zraka
Od srede junija dalje je preko aplikacije na mobilnih telefonih in občinske  
spletne strani moč spremljati podatke o kakovosti zraka.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Ob koncu šolskega leta učenke in učen-
ci ne dobijo le spričeval z ocenami, pač 
pa se zaokrožijo tudi njihovi dosežki na 
različnih tekmovanjih. Tistim učen-
cem štirih škofjeloških osnovnih šol, ki 
so na državnih tekmovanjih iz znanja 
na različnih področjih (od matemati-
ke, angleščine, kemije do računalni-
štva ali znanja o sladkorni bolezni) 
prejeli najvišja priznanja, je ob koncu 
šolskega leta čestital tudi župan Miha 
Ješe in jim podelil priznanja. Prav tako 
so bili obojega deležni tudi učenci Glas-
bene šole Škofja Loka. Tamkajšnji mla-
di glasbeniki so na sprejemu pripravili 
tudi kulturni program.  
Za zlata priznanja na državnih tekmo-
vanjih v znanju so bili nagrajeni: Era-
zem Kušar, Neja Jamnik, Bor Vodov-
nik, Neva Kušar, Veronika Klemenčič, 
Eva Družinec, Terezija Končan, Anika 
Kržišnik, Neja Videmšek, Benjamin 
Dagarin, Dane Jemc, Anže Krajnik, 
Miha Kušar, Patrik Potočnik, Minka 
Triler, Elizabeta Končan, Jakob Žorž, 
Neca Camlek, Nik Vodovnik, Luka Po-

točnik, Maks Tomšič, Nace Rant, Lana 
Ema Mrak, Andrej Bertoncelj, Andrej 
Bogataj, Lara Debeljak, Manca Šifrar, 
Maja Šubic, Jan Košir, Darian Salih, 
Jošt Kalan, Ana Bokal, Jasna Nastran, 
Lucija Nastran, Matej Nastran, Faruk 
Suljić, Katja Bukovšek, Zarja Kejžar, 
Nuša Rajniš, Tim Seher Klavora, Kle-
men Omejc, Tjaša Rupar in Pia Vreč-
ko. Župan je izrekel priznanja tudi 
mentorjem teh učencev. Prejeli so jih: 
Jerneja Bokal, Marinka Frelih, Majda 
Hafner, Tina Juričan, Majda Kosec, 
Zorica Kozelj, Nika Lebar, Andrej Nov
ljan, Majda Ovsenek, Andreja Vidmar, 
Jasmina Vidovič, Teja Bergant, Olga 
Koplan, Branka Mali, Tina Osterman, 
Branka Svoljšak, Majda Šubic, Manca 
Čadež, Vesna Keše, Vlasta Balderman, 
Nika Benedik, Anica Stele, Petra Veber, 
Betka Mahnič, Lidija Petrovčič, Matjaž 
Pintarič, Nina Krmlej, Helena Marku-
ta in Janja Pirc.   
Priznanja so dobili tudi učenci, ki so 
se na državnih tekmovanjih uvrsti-
li na prva tri mesta. To so bili: Vesna 
Končan, Maks Bogatqaj, Zoja Fortin, 
Ema Ažbe, Tia Koželj, Sara Štefelin, Tia 

Štefanec Vaupotič in Lara Debeljak, 
prav tako so priznanja dobili njihovi 
trije mentorji, in sicer Majda Šubic, 
Irena Ferlinc Brezovar in Dajana Fras. 
Za izjemne uvrstitve na glasbenih 
tekmovanjih (tudi mednarodnih) pa 
so prejeli priznanja naslednji učenci 
Glasbene šole Škofja Loka: Julija Rako-
vec, Jona Levar, Janez Jesenovec, Pa-
vel Karlin, Blaž Bukovnik, Lenart Ma-
ček, Martin Pucihar, Jakob Žorž, Hana 
Žvagen, Hana Rant, Zala Zgaga, Tadej 
Benedik, Tara Oblak, Terezija Končan, 
Larisa Demšar, Klara Prevodnik, Ma-
tevž Hostnik, Jakob Florjančič, Jurij 
Malovrh, Neža Omejc, Matija Jemc, 
Lan Kavčič, Eva Kristina Omejc, Jošt 
Kalan, Elizabeta Švab, Manca Potoč-
nik, Danaja Fink, Nejc Perme in Nace 
Ravnikar. Nagrajenih je bilo tudi 16 
njihovih mentorjev in korepetitorjev: 
Barbara Jager, Olesja Horvath, Alojz 
Kompan, Gašper Jereb, Irena Šmid, 
Katja Činč, Lilijana Poklukar Herman, 
Ana Kavčič Pucihar, Katarina Tomi-
nec, Marija Štular (Šimec), Katja Ma-
rinič, Jasna Jan Sešek, Jernej Hostnik, 
Klemen Karlin in Denis Kokalj.  

Priznanja najboljšim učencem in mentorjem
Na junijskem sprejemu v Sokolskem domu je župan Miha Ješe podelil priznanja 
učencem in učenkam loških šol, ki so zmagovali na državnih tekmovanjih, prav 
tako učencem glasbene šole za njihove dosežke.

Najboljši učenke in učenci na sprejemu pri županu /Foto: Tina Dokl
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Vseh nagrajencev je bilo po besedah 
pomočnice ravnatelja Ane Prevc Me-
gušar letos blizu sto. Nagrade vsako 
leto podelijo dijakom, ki so prejemniki 
zlatih priznanj na državnih tekmova-
njih oziroma so se ali se še bodo udele-
žili olimpijad iz znanja. Razen tega so 
med nagrajenci še najuspešnejši dijaki 
po posameznih razredih, prejemniki 
bronastih in srebrnih priznanj Mepi 
ter dijaki, ki so v preteklem šolskem 
letu prejeli nagrade na likovnih, lite-
rarnih, filmskih in fotografskih nate-
čajih. "Skupaj z mentorji smo ponosni 
na naše dijake, ki dosegajo tako zavi-
dljive uspehe, hkrati pa hvaležni, ker 
ponesejo ime gimnazije in kraja širše 
v slovenski prostor in svet," je pouda-
rila Ane Prevc Megušar. Na slovesni 
podelitvi se jim je za njihov prispevek 
k promociji kraja zahvalil tudi župan 
Miha Ješe.
"V preteklem šolskem letu je bilo na 
naši gimnaziji kar šestdeset prejemni-
kov zlatih priznanj na državnih tek-
movanjih iz znanja, od tega jih je bilo 
osem državnih prvakov," je razložila 
Ana Prevc Megušar. Eva Jug je posta-

la državna prvakinja na tekmovanju 
iz logike, Jurij Mlinšek na tekmovanju 
iz razvedrilne matematike, Bor Kraj-
nik in Miha Švarc sta bila najboljša 
v državi v biologiji, Klemen Bogataj v 
fiziki in Eva Igličar v matematiki. Na 
tekmovanju iz kemije si je prvo mesto 
v državi prislužil Vid Kermelj, iz nara-
voslovja pa Simon Bukovšek. To jim je 
odprlo možnost udeležbe tudi na izbir-
nih tekmovanjih za uvrstitev v olim-
pijske ekipe. "Skozi zahtevna sita izbir-
nih tekmovanj je uspelo priti osmim 
dijakom naše gimnazije, kar je največ 
doslej," je ponosna Ana Prevc Megušar. 
Simon Bukovšek se je z naravoslovne 
olimpijade vrnil z bronasto medaljo, 
prav tako bronasto medaljo si je na ge-
ografski olimpijadi jugovzhodne Evro-
pe prislužil Miha Švarc. Klemen Boga-
taj se je uvrstil na eno najprestižnejših 
mednarodnih tekmovanj iz znanja, 
mednarodno fizikalno olimpijado, Vid 
Kermelj in Martin Rihtaršič bosta del 
slovenske ekipe na olimpijadi iz ke-
mije, Sebastjan Kordiš se bo udeležil 
mednarodne lingvistične olimpijade, 
Tina Logonder in Bor Krajnik pa med-
narodne biološke olimpijade. Dijaki so 
se ob koncu prireditve s cvetom zahva-

lili vsem mentorjem, s katerimi so se 
pripravljali oziroma se še pripravljajo 
za olimpijade – Aljoši Ermanu, Mojci 
Mravlja, Mojci Tolar, Janezu Šušterši-
ču, Anici Šaljaj, Aleksandru Rajhardu, 
Vidu Megušarju in Manci Čadež ter Jo-
žici Grohar. 
Na zaključni slovesnosti so nagrade 
podelili še sedmim prejemnikom bro-
nastih in štirinajstim prejemnikom 
srebrnih priznanj Mepi ter enajstim 
dijakom, ki se lahko pohvalijo z iz-
jemnimi dosežki v športu. Dijaki so 
posamično ali ekipno osvojili sedem 
zlatih medalj na državnih športnih 
šolskih tekmovanjih. Zlato priznanje 
na državnem tekmovanju je v pre-
teklem šolskem letu prejel tudi Mla-
dinski mešani pevski zbor Gimnazije 
Škofja Loka, ki deluje pod vodstvom 
Žige Kerta. S posebno nagrado so se 
zahvalili še dijakoma Roku Šariću in 
Tajdi Kopač, ki sta samoiniciativno s 
skupino dijakov pripravila dobrodelni 
koncert za družino v stiski. "S koncer-
tom so zbrali 1200 evrov in jih izročili 
izbrani družini. Na ta način smo želeli 
pokazati, da na gimnaziji zelo cenimo 
tovrstne geste empatije in dobrosrčno-
sti," je še dodala Ana Prevc Megušar.

Ponosni na svoje uspešne dijake
V šolski predavalnici Gimnazije Škofje Loka so pred zaključkom šolskega  
leta dijakom, ki so izstopali iz povprečja, slovesno podelili priznanja  
za posebne dosežke. 

Prejemniki zlatih priznanj (od leve proti desni): Jan Kafol, Miha Švarc, Vid Kermelj, Martin Rihtaršič in Tina Logonder ter mentorica 
dijakom na državnem tekmovanju iz kemije Mojca Tolar



Izdelujemo inovativne, visoko kakovostne proizvode, katerih kupci so mednarodna podjetja avtomobilske industrije. Odlikujejo nas 
več kot polstoletna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja tlačnih orodij in ulitkov iz aluminijevih zlitin ter 
izdelava orodij za njihovo proizvodnjo. Pri svojem poslovanju stremimo k poslovni odličnosti v svoji dejavnosti s celovitim 
servisiranjem kupcev, vlaganjem v znanje, inovativnim razvojem proizvodov in procesov ter nenehnim povečevanjem 
produktivnosti in kakovosti. 

Podjetje LTH Castings d.o.o. izdeluje inovativne, visoko kakovostne proizvode, katerih kupci so mednarodna podjetja 
avtomobilske industrije. Odlikuje nas več kot polstoletna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja 
tlačnih orodij in ulitkov iz aluminijevih zlitin ter izdelava orodij za njihovo proizvodnjo. Pri svojem poslovanju stremimo k  
poslovni odličnosti v svoji dejavnosti s celovitim servisiranjem kupcev, vlaganjem v znanje, inovativnim razvojem 
proizvodov in procesov ter nenehnim povečevanjem produktivnosti in kakovosti. 
 

 
 

IŠČEMO NOVE SODELAVCE/KE 
V svoje vrste vabimo kreativne, ustvarjalne, dinamične in ciljno naravnave sodelavce, ki si 
želijo novih izzivov in priložnosti v mednarodno priznanem podjetju.  
V OBRATU ORODJARNA TRATA K SODELOVANJU VABIMO: 
 ORODJARJE - OPERATERJE ZA CNC REZKANJE IN DRUGE STROJNE OBDELAVE 
 KONSTRUKTERJE 
 TEHNOLOGA IZDELAVE ORODIJ 
 TEHNOLOGA CNC OBDELAV 
 PRODUKTNEGA VODJO 

 
V OBRATU ŠKOFJA LOKA IN OBRATU LJUBLJANA K SODELOVANJU VABIMO: 

 
 POSLUŽEVALCE STROJEV (operater na CNC stroju) 
 LIVARJE 
 VOZNIKE VILIČARJA 
 UREJEVALCE NAMENSKIH STROJEV 
 STROJNE VZDRŽEVALCE 
 ELEKTRO VZDRŽEVALCE 
 DIJAKE IN ŠTUDENTE ZA OPRAVLJANJE POČITNIŠKEGA DELA 

 
Nudimo vam dinamično, samostojno in fleksibilno delo polno novih izzivov, možnost 
dodatnega izobraževanja, osebnega in strokovnega razvoja ter gradnje nadaljnje kariere. 
 

ZBIRANJE PRIJAV: 
Razpisi za navedena delovna mesta s podrobnejšimi informacijami so objavljeni na naši spletni 
strani https://www.lthcastings.com/zaposlitev, kjer s klikom na želeni razpis lahko svoje ponudbe s 
kratkim življenjepisom tudi oddate. Za vse dodatne informacije pa smo vam na voljo na telefonski 
številki 04/511 21 25 (Tanja Šturm, Škofja Loka) oziroma 01/500 19 62 (Maja Koprivec, Ljubljana).  
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V OBRATU ORODJARNA TRATA VABIMO K SODELOVANJU 
(za delo v proizvodnji in ambiciozne strokovnjake s področja strojništva):        

 KONSTRUKTERJE
 ORODJARJE-OPERATERJE ZA CNC REZKANJE IN DRUGE STROJNE OBDELAVE

V OBRATU ŠKOFJA LOKA IN LJUBLJANA VABIMO K SODELOVANJU

 POSLUŽEVALCE STROJEV (operaterji na CNC stroju)
 LIVARJE
 UZP ORODJARJE
 VZDRŽEVALCE (strojne, elektro in mehatronike)

Nudimo vam dinamično, samostojno in fleksibilno delo, polno novih izzivov, 
možnost dodatnega izobraževanja, osebnega in strokovnega razvoja ter gradnje 
nadaljnje kariere.

Vsi razpisi so objavljeni na naši spletni strani https://www.lthcastings.com/zaposlitev, kjer si 
lahko preberete opis delovnega mesta in kaj pričakujemo od kandidatov. 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete v Kadrovsko službo na številko: 04/511 21 25 (Tanja 
Šturm za Škofjo Loko in Trato) in 01/5001 962 (Maja Koprivec za Ljubljano).
Ponudbe s kratkim življenjepisom sprejemamo do 20. 7. 2018 preko naše spletne strani  
https://www.lthcastings.com/zaposlitev (prijavite se lahko s klikom na želen razpis).

Izdelujemo inovativne, visoko kakovostne proizvode, katerih kupci so mednarodna podjetja avtomobilske industrije. Odlikujejo nas 
več kot polstoletna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja tlačnih orodij in ulitkov iz aluminijevih zlitin ter 
izdelava orodij za njihovo proizvodnjo. Pri svojem poslovanju stremimo k poslovni odličnosti v svoji dejavnosti s celovitim 
servisiranjem kupcev, vlaganjem v znanje, inovativnim razvojem proizvodov in procesov ter nenehnim povečevanjem 
produktivnosti in kakovosti. 

Podjetje LTH Castings d.o.o. izdeluje inovativne, visoko kakovostne proizvode, katerih kupci so mednarodna podjetja 
avtomobilske industrije. Odlikuje nas več kot polstoletna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja 
tlačnih orodij in ulitkov iz aluminijevih zlitin ter izdelava orodij za njihovo proizvodnjo. Pri svojem poslovanju stremimo k  
poslovni odličnosti v svoji dejavnosti s celovitim servisiranjem kupcev, vlaganjem v znanje, inovativnim razvojem 
proizvodov in procesov ter nenehnim povečevanjem produktivnosti in kakovosti. 
 

 
 

IŠČEMO NOVE SODELAVCE/KE 
V svoje vrste vabimo kreativne, ustvarjalne, dinamične in ciljno naravnave sodelavce, ki si 
želijo novih izzivov in priložnosti v mednarodno priznanem podjetju.  
V OBRATU ORODJARNA TRATA K SODELOVANJU VABIMO: 
 ORODJARJE - OPERATERJE ZA CNC REZKANJE IN DRUGE STROJNE OBDELAVE 
 KONSTRUKTERJE 
 TEHNOLOGA IZDELAVE ORODIJ 
 TEHNOLOGA CNC OBDELAV 
 PRODUKTNEGA VODJO 

 
V OBRATU ŠKOFJA LOKA IN OBRATU LJUBLJANA K SODELOVANJU VABIMO: 

 
 POSLUŽEVALCE STROJEV (operater na CNC stroju) 
 LIVARJE 
 VOZNIKE VILIČARJA 
 UREJEVALCE NAMENSKIH STROJEV 
 STROJNE VZDRŽEVALCE 
 ELEKTRO VZDRŽEVALCE 
 DIJAKE IN ŠTUDENTE ZA OPRAVLJANJE POČITNIŠKEGA DELA 

 
Nudimo vam dinamično, samostojno in fleksibilno delo polno novih izzivov, možnost 
dodatnega izobraževanja, osebnega in strokovnega razvoja ter gradnje nadaljnje kariere. 
 

ZBIRANJE PRIJAV: 
Razpisi za navedena delovna mesta s podrobnejšimi informacijami so objavljeni na naši spletni 
strani https://www.lthcastings.com/zaposlitev, kjer s klikom na želeni razpis lahko svoje ponudbe s 
kratkim življenjepisom tudi oddate. Za vse dodatne informacije pa smo vam na voljo na telefonski 
številki 04/511 21 25 (Tanja Šturm, Škofja Loka) oziroma 01/500 19 62 (Maja Koprivec, Ljubljana).  
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MATEJA RANT

»Če si vztrajen in delaš dobro, moraš 
uspeti,« je mladim pri iskanju zaposli-
tve poskušal vliti upanje župan Miha 
Ješe in ob tem poudaril, da tega ne 
govori kot politik, ampak iz izkušenj 
pri vodenju Gorenjske predilnice, ki so 
ji mnogi že v času njegovega vodenja 
napovedovali konec, pa se je obdrža-
la do danes. Pojasnil jim je, da se na 
Škofjeloškem lahko pohvalijo z visoko 
zaposlenostjo, kar je po njegovem pre-
pričanju tudi zasluga dobrega sodelo-
vanja občin s podjetji in županov vseh 
štirih občin s tega območja. Mladim je 
še svetoval, naj si poiščejo delo, za ka-
terega so usposobljeni in ga bodo tudi z 
veseljem opravljali.
V okviru Tedna kariernih busov, ki je 
potekal od 18. do 22. junija v petih slo-
venskih regijah, so mlade iskalce za-
poslitve odpeljali k najboljšim sloven-
skim delodajalcem na hitre zmenke. 
Gre za zaključek uspešnega projekta 
Nefiks zaposlitvene rešitve, s katerim 
mladim od leta 2016 pomagajo ustvar-
jati odskočno desko za vstop na trg 
dela. V tem času se je v projekt vključilo 

320 mladih, ki so jih povezali z več kot 
sto delodajalci. Na Gorenjskem je deset 
udeležencev kariernega busa obiska-
lo Gorenjsko banko in podjetje Lotrič 
Meroslovje, kjer so se lahko udeležili 
hitrih kariernih »zmenkov« s poten-
cialnimi delodajalci, ki so predstavljali 
simulacijo zaposlitvenih razgovorov, je 
razložila Hana Cirman iz Zavoda Ne-

fiks. Obenem pa so jim omogočili tudi 
pogovore z odločevalci v regiji, zato so 
se v sodelovnem centru Lokomotiva v 
Škofji Loki srečali s škofjeloškim župa-
nom Mihom Ješetom, na katerega so 
naslovili številna vprašanja, povezana 
z zaposlovanjem predvsem težje zapo-
sljivih skupin mladih, med katerimi so 
zlasti mlade ženske z izobrazbo druž-
boslovnih smeri. V Zavodu Nefiks sicer 
opažajo, da se je v zadnjih dveh letih trg 
dela začel odpirati in sploh v gorenjski 
regiji se je nanje za pomoč pri navezo-
vanju stikov z delodajalci obrnilo zelo 
malo mladih. A ravno mlade izobraže-
ne ženske sodijo med tiste ciljne sku-
pine, ki na trgu dela težko dobijo svojo 
priložnost. Zato jih je recimo zanimalo, 
ali obstaja rešitev za to strukturno ne-
skladje in kako lahko pri tem pomagajo 
predstavniki posameznih občin. Župan 
je opozoril, da občinske uprave nimajo 
neposrednega vpliva na zaposlenost, se 
pa trudijo z različnimi ukrepi spodbu-
jati mlade, ki se odločijo za samostojno 
podjetniško pot, recimo prek sofinan-
ciranja najemnin v starem mestnem 
jedru ali ugodnih posojil za podjetnike 
prek Razvojne agencije Sora.

Za uspeh je treba biti vztrajen in delaven
Mlade iskalce prve zaposlitve s kariernega busa Zavoda Nefiks so sredi junija 
gostili tudi v sodelovnem centru Lokomotiva v Škofji Loki, kjer so se srečali  
s škofjeloškim županom Mihom Ješetom.

Mladi iskalci zaposlitve so se v Škofji Loki srečali z županom Miho Ješetom.

V okviru Tedna kariernih 
busov, ki je potekal od 
18. do 22. junija v petih 
slovenskih regijah, so mlade 
iskalce zaposlitve odpeljali 
k najboljšim slovenskim 
delodajalcem na hitre zmenke. 
Gre za zaključek uspešnega 
projekta Nefiks zaposlitvene 
rešitve, s katerim mladim od 
leta 2016 pomagajo ustvarjati 
odskočno desko za vstop na 
trg dela. V tem času se je v 
projekt vključilo 320 mladih, 
ki so jih povezali z več kot sto 
delodajalci.



Pred nami so topli poletni dne-
vi, ko nam misli vedno pogosteje 
uhajajo k morju in drugim počitni-
škim destinacijam. Da si boste le-
tošnje poletje lahko privoščili več, 
obiščite najbližjo pošto in uresni-
čite svoje želje. Preglejte ponudbo 
Poštnih potovanj, ki smo jo za vas 
pripravili v sodelovanju s turistično 
agencijo Sonček, ter svoje najdraž-
je presenetite z nepozabnimi poči-
tnicami.  
Info & rezervacije: 02 220 80 00 in 
www.posta-potovanja.si. 
Vsi, ki se boste odpravili v sosednjo 
Hrvaško, pred odhodom ne poza-
bite na hrvaške kune, na poštah 
pa lahko kupite tudi vse vrste vi-
njet za slovenske avtoceste. 

Za sproščena potovanja kar na 
pošti sklenite turistično zava-
rovanje za tujino Vzajemna z 
medicinsko asistenco. 
Pred odhodom na počitnice 
preverite ponudbo v spletni tr-
govini mojpaket.si, kjer lahko 
med več kot 35.000 izdelki izbi-
rate tudi med različnimi izdelki 
za šport in prosti čas, s katerimi 
si lahko polepšate dopustniške 
dni. Vaš nakup vam bomo dosta-
vili domov, v službo, na bencinski 
servis Petrol ali v PS Paketomat. 
Enostavno, ugodno in hitro lahko 
naročite izdelke iz spletne trgovi-
ne mojpaket.si tudi na poštnem 
okencu. 

Privoščite si več  
s Pošto Slovenije 

V času dopusta poskrbite tudi 
za vaše poštne pošiljke

Pošiljke lahko Pošta Slovenije dostavi tudi na 

izbrani naslov (npr. k sorodniku, sosedu …), 

na izbrano pošto, paketomat ali na Petrolov 

bencinski servis, kjer potem prevzamete pošilj-

ko. Po dogovoru z vami pa vas pošiljka lahko po-

čaka tudi na dogovorjenem prostoru (npr. na 

terasi, pod nadstreškom, na po vašem mnenju 

primernem prostoru oz. lokaciji). 

Za čas dopusta ali druge odsotnosti lahko za do-

ločen čas uredite prepošiljanje pošiljk na drug 

naslov. Lahko pa se dogovorite, da vas v hišnem 

ali izpostavljenem predalčniku čakajo tudi pri-

poročena pisma brez dodatnih storitev, čeprav 

prejema pošiljke niste potrdili s podpisom. 

V primeru večdnevne odsotnosti vas lahko 

pošilj ke čakajo tudi na pošti. Strošek 30-dnev-

nega hranjenja pošiljk kot poštno ležeče znaša 

za fizične osebe le 4,67 EUR z DDV, za pravne 

osebe pa 9,00 EUR z DDV. Za najlepše želje in pozdrave. Samo en naslov je pravi! 

V poplavi socialnih omrežij in različnih možnosti za elektronski prenos 

voščil velja osebno voščilo še vedno za najdragocenejše. LX-telegram 

Pošte Slovenije je pošiljka, s katero lahko:

 čestitate za rojstni dan, ob osebnih in ostalih praznikih …,

 voščite ob rojstvu otroka,
 voščite ob poroki,
 čestitate ob osebnih in poslovnih dosežkih,

 nekoga enostavno presenetite in mu s tem polepšate dan …

Telegram lahko 24 ur na dan naročite prek www.posta.si, na brezplačni 

telefonski številki 080 14 00 vsak delovni dan med 7. in 21. uro in ob so-

botah med 7. in 16. uro  ter na vseh poštah, razen pogodbenih, v okviru 

njihovega delovnega časa.

Telegrame za naslovnice v porodnišnici lahko na spletni strani odda-

te po nižji ceni, za dostavo telegrama boste namesto 7,20 EUR plačali 

samo 6,90 EUR. www.posta.si

 Izbirajte tudi med ostalimi storitvami Pošte Slovenije. 

Ujemite svoje najlepše trenutke na osebne poštne 

znamke! Izkoristite 20-odstotni popust na izdelavo 

osebnih poštnih znamk za pošiljanje po Sloveniji (A in 

B) ali 10-odstotni popust na izdelavo osebnih poštnih 

znamk za pošiljanje v tujino (C in D). Na spletni strani 

www.posta.si izberite akcijo Poletje, v polje Geslo vpi-

šite besedo Norčije in z nekaj kliki oblikujte in naročite 

svoje osebne poštne znamke. Popust velja za spletna 

naročila in naročila, oddana po e-pošti, od 1. junija  

do 30. septembra 2018.
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IGOR KAVČIČ

Tokratna razstava v Sokolskem domu, 
na ogled bo tja do 21. avgusta, je živ do-
kaz Cankarjeve brezčasnosti, pa naj gre 
za njegov žlahten prispevek k umetnosti 
kot taki ali pa družbeni realnosti, časa, v 
katerem je živel. Brezčasnosti zato, kar 
so njegova dela večno aktualna, tudi čr-
tice, iz katerih so tokrat črpali udeleženci 
19. Kolonije Iveta Šubica, ki je letos, tako 
kot že nekaj zadnjih let, potekala v Kul-
turnem centru slikarjev Šubicev v Polja-
nah. Letos je na koloniji sodelovalo kar 
devetnajst članov Združenja umetnikov 
Škofja Loka: striparja Iztok Sitar in Ma-
tjaž Bertoncelj, koloristka Jelena Berton-
celj, karikaturist Boris Oblak, fotograf 
Andrej Perko, rezbarka Petra Plestenjak, 
kiparja Katja Bogataj in Matej Plestenjak, 
risar Janez Plestenjak, največ pa je bilo 
slikarjev, med njimi Rado Dagarin, Bar-
bara Demšar, Boge Dimovski, Irena Jeras 
Dimovska, Tit Nešovič, Nejč Slapar, Maja 
Šubic in Agata Pavlovec. Povabili to tudi 
goste: Bagrata Arazyana, Anjo Fabiani, 
Mohorja Kejžarja in Bredo Šturm. 
Ko mislimo na Cankarja, gre seveda 
tudi za mojstrstvo besede in tokrat sta 
se „vizualcem“ pridružila tudi dramski 
igralec Igor Žužek, na odprtju razstave 

v Sokolskem domu je prebral črtico Pet-
kovškov obraz, Cankarjevem navdihu pa 
je sledila tudi pesnica Agata Trojar, ki je 
predstavila dve svoji pesmi. Razstavo sta 
„ozvočila“ dva nekdaj odlična kitarista 
iz razreda Denisa Kokalja Leon Ravni-
kar, ki je danes dijak Konservatorija za 
Glasbo in balet v Ljubljani, ter Jan Pišek, 
študent na Konservatoriju za glasbo v 
Celovcu.  
Vrnimo se k avtorjem tokratne razsta-
ve. Kot je ob pregledu del poudaril Boge 
Dimovski, je ustvarjala pestra skupina 
različnih starostnih skupin, izobrazbe in 
likovnih smeri. Umetniki so se na različ-
ne načine v smislu tehnike in likovnega 
izraza navezali na Cankarja in njegovo 

delo. Na ogled so velike kovinske kom-
pozicije s pisateljevo portretno silhueto 
ali pa pogled nanj skozi hruško. Tudi 
sicer ne manjka pisateljevih portretov, 
tako realističnih kot tistih bližje abstrak-
tnemu, tu so detajli iz njegovih črtic od 
skodelic kave do motivov iz mladosti, 
pogosto pa je poudarjen tudi Cankarjev 
vidni atribut, njegovi značilni brki – naj 
bo to v akrilu, pločevini ali lesu. Razsta-
va del v Sokolskem domu je pomembna 
dvakrat – na ogled so različni pogledi 
na Cankarja, ne glede na temo, ki so jo 
avtorji „premlevali“ na koloniji, pa ve-
lja dodati, da gre za izjemno kvalitetna 
dela. Cankar bi se v „sokolcu“ brez dvo-
ma počutil dobro.

Od Francke  
do kave, hrušk 
in Cankarjevih 
brkov
V Sokolskem domu je 
na ogled skupinska 
razstava del, nastalih prvi 
junijski konec tedna na 
19. Koloniji Iveta Šubica v 
Poljanah. Triindvajsetim 
avtorjem z različnih 
področij umetnosti so bile 
navdih Cankarjeve črtice 
in lik pisatelja samega.

Večji del Cankarjeve družbe s kolonije Iveta Šubica, tokrat na sokolskih stopnicah 

Mohor Kejžar je Franckin tek za vozom posodobil v vizualnem smislu, medtem ko ta 
vsebinsko najbrž tudi po več kot sto letih od Cankarjevega pisanja še danes ostaja isti. 
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IGOR KAVČIČ

Letos najbrž večina ljudi v umetniških 
poklicih, zagotovo pa tudi mnogi med 
vami, ki ste v svojem miselnem ho-
rizontu naklonjeni različnim vrstam 
umetnosti in področjem kulturnega 
delovanja, ne morete mimo pisatelja, 
dramatika in pesnika Ivana Cankarja, 
katerega stoletnice smrti se spominja-
mo. Letošnje leto spomina zato velja za 
Cankarjevo leto, ko ob njegovih znova 
in znova premišljenih delih prepozna-
mo angažiranega misleca svojega časa. 
Ne le svojega, Cankar je tako zelo aktu-
alen tudi danes. Še posebej v Sloveniji.
Z mislijo nanj je v teh dneh instalacijo 
z naslovom Skodelica kave kiparja Me-
toda Frlica izpostavila tudi kustosinja 
Loškega muzeja, umetnostna zgodo-
vinarka Barbara Sterle Vurnik. Delo se 

nahaja v prenovljeni Zbirki umetnosti 
druge polovice 20. in 21. stoletja na Ško-
fjeloškem.  
Po besedah Sterle Vurnikove njegovo 
ustvarjanje zaznamuje preplet klasič-
nega kiparstva, več medijskih prostor-
skih intervencij in instalacij ter družbe-
no angažirane tematike, usmerjene v 
kritiko različnih stanj sodobne družbe. 
Delo Skodelica kave je ustvaril leta 1992. 
„Delo Skodelica kave se navezuje na is-
toimensko Cankarjevo črtico, ki govori 
o pisateljevem občutku krivde do svoje 
matere. Gre za literaturo, ki se je vtisni-
la v narodov spomin, prerasla v simbol 

tega intimnega občutka, Frlic pa ga je 
razširil na kolektivno raven in povezal 
s pojmom usode.“ Pred seboj imamo 
predimenzionirano pleteno skodelico 
z ostankom kave na dnu in s politim 
kavnim madežem v črnem granitu, kar 
govori o človekovem igranju z usodo, o 
branju usode iz kavne usedline in o te-
mačnih posledicah tega početja. „Plete-
ni koš simbolizira stanje domačijskega 
okolja, temno granitno dno pa odsev 
prebrane usode in nezmožnosti videnja 
prave resnice. Na stenah skodelice je 
avtor pustil svoj pečat v obliki prstnih 
sledi,“ še dodaja Barbara Sterle Vurnik.

Frliceva  
skodelica kave
Cankarjevo leto  
s Skodelico kave kiparja 
Metoda Frlica tudi  
v Loškem muzeju

Skodelica kave Metoda Frlica je bila predstavljena junija 2014 na razstavi Združenja 
umetnikov Škofja Loka v galeriji na Loškem gradu. / Foto: Tina Dokl

Razstava predstavlja klobuke nekoč in danes. / Foto: Igor Kavčič

IGOR KAVČIČ

V Galeriji Ivana Groharja je na ogled muzejska razstava s pomen-
ljivim naslovom » … a jaz imam po strani klobuk, pa kaj mi vse 
drugo mar!«. Gre za dvodelno razstavo, ki v prvem prostoru obi-
skovalca popelje skozi zgodovino klobuka, predstavitev obrti, ki 
so se ukvarjale z njegovo izdelavo, ter bonton, povezan s klobu-
kom, v drugem prostoru pa izvirno oblikovane klobuke predstavlja 
oblikovalka, prof. likovne umetnosti Polona Poklukar iz Maribora. 
Kustosinja razstave Mojca Šifrer Bulovec iz Loškega muzeja je pri-
pravila zgodovino klobuka skozi stoletja, s poudarkom na nošenju 
klobuka v naših krajih ter njegovem izdelovanju vse do nekdanje 
uspešne škofjeloške tovarne klobukov Šešir. Seznani nas tudi z 
bontonom pri nošenju klobuka. Poklukarjeva pa se predstavlja s 
serijo izvirnih ženskih klobukov, ki jih je oblikovala v zadnjih nekaj 
letih in so izjemen kazalnik sodobnega modnega oblikovanja, ki 
bo vsekakor zanimal ženske z izostrenim čutom za estetiko. 

Ni ga čez klobuk
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V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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03-448-1

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

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina

EUR
8

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

MATEJA RANT, FOTO: BOR DOLENC

Generalne skupščine združenja Douzelage v Oxelosundu na 
Švedskem, ki je potekala med 10. in 13. majem, se je letos 
prvič udeležil tudi dijak Bor Dolenc kot predsednik dijaške 
šolske skupnosti Gimnazije Škofja Loka. Za vse udeležence 
so letos razpisali tudi fotografski natečaj na temo prijatelj-
stva, na katerem je s svojo fotografijo, ki jo je poimenoval 
Vrtiljak zastav, sodeloval tudi Bor Dolenc in si prislužil prvo 
nagrado.
"Med serijo fotografij, ki sem jih naredil, sem izbral tisto, 
za katero se mi je zdelo, da najbolj odraža bistvo nateča-
ja, torej povezovanje in druženje," je pojasnil Bor Dolenc. 
Na fotografiji Sergeju Novaku iz Slovenije, prav tako dija-
ku Gimnazije Škofja Loka, družbo delajo prijatelji iz Irske, 
Romunije in Bolgarije, s katerimi je prijateljske vezi stkal 
prav na omenjeni skupščini. Za ozadje je Bor Dolenc izbral 
nacionalne zastave njihovih držav, objem pa po njegovih 
besedah predstavlja prav to povezanost in veselje, ki sta jih 
družila v tistih treh dneh na Švedskem.
Vseh sodelujočih na natečaju je bilo sedemnajst, kot so po-
udarili pri generalni skupščini Douzelage, pa sta imela fo-
toreporter Morten Stricker in predsednica združenja Dou-
zelage Annigje Kruytbosch pri izbiri zmagovalne fotografije 
izredno težko delo. Za fotografijo Bora Dolenca sta se odlo-
čila, ker po njunem prikazuje pravo prijateljstvo, zanimivo 
pa se jima je zdelo tudi, iz kakšnega kota je posneta.

Zmagal z Vrtiljakom  
zastav
Na fotografskem natečaju, ki so ga 
pripravili v okviru generalne skupščine 
združenja Douzelage, je prvo mesto 
osvojil dijak Gimnazije Škofja Loka Bor 
Dolenc.

Nagrajena fotografija Vrtiljak zastav Bora Dolenca
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Rdeča nit letošnjega festivala je bila legenda o zamorcu 
s krono, zato so kot osrednji dogodek pripravili uprizori-
tev dramske igre Zamorc s krono. Predstavili so tri raz-
lične interpretacije, kako se je zamorec s krono znašel v 
loškem grbu, med katerimi je najbolj znana tista o ze-
mljiškem gospodu Abrahamu, ki je s svojim črnopoltim 
služabnikom potoval po Poljanski dolini in sta v gozdu 
naletela na medveda. Služabnik ga je pokončal z lokom 
in tako gospodarju rešil življenje, ta pa je v zahvalo dal 
v mestni grb naslikati glavo zamorca. V vlogo zamorca 
se je v igri vživel igralec in glasbenik Jose, ob njem pa so 
nastopili člani Loškega odra.
Ob tem so pripravili še vrsto drugih dogodkov, s katerimi 
so poskušali pričarati utrip loške preteklosti. Živahno je 
bilo zlasti ob stojnicah na Mestnem, Cankarjevem in Spo-
dnjem trgu, na katerih so se predstavljali ponudniki do-
mače in umetnostne obrti, prikazali so tudi delo kovača 
ter tkanje in šivanje historičnih oblačil, v okviru kulinarič-
ne ponudbe pa je bilo mogoče uživati v okusih loške kuli-
narične dediščine. Tisti s slabo vestjo so se v širokem loku 
izogibali sramotilnega stebra sredi mesta, na katerega so 
priklenili malopridneže, da so odslužili kazen za tatvino 
ali kakšen drug "greh". Prava paša za oči so bili meščani 
v ročno šivanih historičnih oblačilih, pa tudi nastopi ple-
snih skupin in spektakularnih metalcev zastav iz pobrate-
ne občine Tabor na Češkem Taboršti kupci. Letošnjo novost 

je predstavljalo dogajanje, ki so ga združili pod imenom Pri 
mojstrih rokodelcih, odvijalo pa se je pred ateljejem Amu-
se na Cankarjevem trgu. Mojstri rokodelci Daniel Musek, 
Primož Rihteršič, Matija Hiršenfelder, Jože Krmelj, Anja 
Musek in Karla B. Rihtaršič so prikazali tradicionalne ro-
kodelske veščine. Pred kreativnim središčem Kreativnice 
pa si je bilo mogoče ogledati prikaz dela oblikovalk teks-
tila. Poskrbeli so tudi za najmlajše, ki so na Trgu pod gra-
dom lahko uživali v rokodelnicah, muzejskih delavnicah, 
se igrali stare igre, prisluhnili pravljicam in spremljali na-
stope učencev škofjeloških osnovnih šol. 

Po sledi loških legend
Festival zgodovine Historial je predzadnjo soboto v juniju obiskovalcem znova 
omogočil podoživljanje loške preteklosti z obujanjem starih zgodb, prikazi starih 
obrti, oblačilno kulturo preteklih stoletij ter staro glasbo in plesi.

Osrednji dogodek je predstavljala igra Zamorc s krono. 

Meščani so se odeli v historična oblačila in se v promenadi 
sprehodili po trgih in ulicah starega mestnega jedra.

Na stojnicah so se predstavljali ponudniki domače in  
umetnostne obrti.



22 | DOMAČI KRAJI

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Kreativnice so poklon tradiciji tekstil-
ne industrije na Škofjeloškem, moj-
strom rokodelcem, ki so se ukvarjali 
s to dejavnostjo, in današnjim moj-
stricam in mojstrom, ki nadaljujejo 
to izročilo. In ne samo to, preteklost 
prek sedanjosti povezujejo s priho-
dnostjo, saj pričakujejo, da bodo pri 
mladih vzbudili zanimanje za tovr-
stno ustvarjalnost, je ob odprtju dejala 
Kati Sekirnik iz Rokodelskega centra 
DUO. Kreativnice namreč predstavlja-
jo nadgradnjo slednjega. Nastale so v 

okviru projekta InduCult 2.0 in ga v 
mednarodnem partnerstvu izvaja Ra-
zvojna agencija BSC Kranj, prostor pa 
v sodelovanju z njim in Občino Škofja 
Loka upravlja Razvojna agencija Sora, 
Rokodelski center DUO Škofja Loka.
Kreativnice domujejo na Spodnjem 
trgu, tik ob nekdanji bivši Tovarni klo-
bukov Šešir. Vrednost tega prostora 
je tudi lokacija, ne le zaradi Šeširja, 
temveč tudi zato, ker je Spodnji trg že 
v preteklih stoletjih veljal za prebiva-
lišče obrtnikov in rokodelcev, dodana 
vrednost pa je tudi sodelovanje števil-
nih partnerjev v projektu novega kre-
ativnega centra za tekstil, v katerem 
trenutno deluje sedem ustvarjalk. Med 
njimi je tudi Lili Pajntar, ki je obliko-
vala prostor Kreativnic. Ob odprtju je o 
tem povedala: "Pred dvema letoma so 
me povabili k soustvarjanju vsebine 
Kreativnic, ki bodo pomenile poklon 

industrijski kulturi, mojstrom roko-
delcem in znanju, za nas, ustvarjalce, 
pa bodo pomenile prostor za neute-
snjeno delo in razstavljanje." Glavni 
moto delovanja Kreativnic je sodelova-
nje, in to se je izkazalo že ob urejanju 
prostora, pri katerem je sodelovalo več 
loških rokodelcev in rokodelk, ki se jim 
je Lili Pajntar ob odprtju zahvalila, prav 
tako ostalim sodelavcem v projektu. 
Med njimi je tudi BSC Kranj, ki je uspe-
šno kandidiral na projektu InduCult. 
"O tem smo skupaj s tovarno Šešir sa-
njali že pred štirimi leti, tudi o možno-
sti vključitve takšnega centra v ško-
fjeloško turistično pot, toda potem se 
je marsikaj zgodilo," je na prve zami-
sli spomnil Rok Šimenc, direktor BSC 
Kranj. Kreativnice so naposled uspele v 
projektu oživljanja starih industrijskih 
mest, med katerimi je na Gorenjskem 
še Tržič s čevljarsko dediščino. Vez 
med preteklostjo in prihodnostjo bo v 
tej zgodbi zlasti pridobivanje znanj tra-
dicionalnih rokodelstev, v Škofji Loki 
predvsem tekstilnega, saj ima to ob-
močje dolgo rokodelsko in industrijsko 
tradicijo, redke tekstilne tovarne pa so 
tudi še pri življenju. 
Projekt je podprla tudi Občina Škofja 
Loka in Kreativnicam namenila pro-
stor na Spodnjem trgu. Župan Miha 
Ješe pričakuje, da bodo v prihodnje 
dodali še kaj podobnega v ponudbo 
starega dela mesta in da se bo na tej 
ogrlici znašel še kak biser. Prav tako 
pa želijo ohraniti dolgoletno tradicijo 
klobučarstva v mestu. Župan pričaku-
je, da bo občina z državo našla skupni 
jezik, da bo oživel kompleks nekdanje 
tovarne Šešir. 

Nov biser na 
mestni ogrlici
Ko so v Škofji Loki 
pred nekaj leti odpirali 
rokodelski center Duo in 
Loško hišo, je župan Miha 
Ješe dejal, da potrebujejo 
še kak biser na ogrlici 
starega mestnega jedra. 
Še enega so nanizali ob 
koncu junija, ko so na 
Spodnjem trgu odprli 
Kreativnice. 

Junija so na Spodnjem trgu odprli Kreativnice. / Foto: Andrej Tarfila

Za zdaj tekstilne izdelke ustvarja sedem mojstric rokodelk. / Foto: Andrej Tarfila
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V okviru programa Dobimo se ob pol desetih, ki ga izvajajo 
v Škofji Loki in na Trati, so pripravili brezplačne počitniške 
dejavnosti, ki potekajo od ponedeljka do petka med 9.30 in 
12.30 in so namenjene otrokom od 1. do 7. razreda. Triurne 
delavnice v Škofji Loki se bodo odvijale vse do konca avgu-
sta, na Trati pa bodo s tem programom končali 27. julija. 
Že drugo leto zapored pa zagotavljajo tudi celodnevno poči-
tniško varstvo za otroke od 1. do 3. razreda, v okviru katere-
ga otrokom s številnimi zanimivimi dejavnostmi zapolni-
jo čas, ko so njihovi starši v službi, torej med 7.30 in 16. uro.
V celodnevnem varstvu je po besedah Katrin Kopač iz DPM 
Škofja Loka vsak dan med osem in petnajst otrok, ki se 
med 9.30 in 12.30 pridružijo skupini v okviru programa 
Dobimo se ob pol desetih, v kateri se v Škofji Loki dnev-
no zbere okrog petdeset otrok, še dvajset pa na Trati. V 
Škofji Loki delavnice pripravljajo ob igrišču za odbojko pri 
Osnovni šoli Jela Janežiča v Podlubniku, kjer imajo na vo-

ljo tudi pokrit prostor za prostočasne dejavnosti, v bližini je 
še zunanje igrišče Osnovne šole Ivana Groharja in dostop 
do Sore. Delavnice pripravljajo v sodelovanju z nekateri-
mi drugimi škofjeloškimi organizacijami in ustanovami, 
tako da ob določenih dnevih dejavnosti pripravijo zaposle-
ni v Knjižnici Ivana Tavčarja, na Škofjeloškem gradu, v Ro-
kodelskem centru DUO, Razvojni agenciji Sora in Večgene-
racijskem centru Gorenjske. Pretekli teden so med drugim 
obiskali tudi čistilno napravo. Otroci sicer vsak dan lahko 
uživajo v druženju ob športnih in ustvarjalnih dejavnostih, 
ob vročih dnevih se odpravijo tudi do kopališča v Puštalu 
ali se igrajo vodne igre. Veliko zabave jim omogoča tudi 
mivka na igrišču za odbojko. Po besedah Katrin Kopač pa 
so letos pri ustvarjanju izredno popularne bleščice, s po-
močjo katerih nastajajo številni domiselni izdelki. 

Najraje ustvarjajo z bleščicami
V Društvu prijateljev mladine (DPM) Škofja Loka so tudi za letošnje poletje 
pripravili pester počitniški program za otroke pod vodstvom izkušenih 
animatorjev.

Na obisku v knjižnici pretekli četrtek

Otroci imajo veliko možnosti tudi za druženje ob športu.

14  90
EUR

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

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

www.gorenjskiglas.si

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem



24 | ZANIMIVOSTI

MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ

V malem kinu sredi mesta je namreč 
še vedno mogoče doživeti nekdanjo 
romantiko, ko je bil v središču obiska 
kina resnično film, ki so ga vrteli, za 
vstopnice zanj pa so bili obiskovalci 
pripravljeni čakati v dolgih vrstah, ki 
so se vile celo zunaj kina po Mestnem 
trgu. In prav ta pristen občutek obi-
skovanja kinopredstav, ki ga ponujajo, 
še danes privablja gledalce ne samo iz 
domače in sosednjih občin, ampak 
celo iz Kranja in Ljubljane. K temu pa 
seveda pripomore tudi skrbno izbran 
filmski program, za katerega skrbi 
direktorica Tea Oblak. Vodenje Kina 
Sora je pred sedmimi leti prevzela od 
svojega očeta Jožeta Oblaka, ki je fil-
me sredi Loke vrtel kar štirideset let, 
tako da je ta kino po njegovih besedah 
že družinska "zadeva".
Kino je po besedah Tee Oblak resnično 
njihov dom, saj imajo celo stanovanje 
nad dvorano. "V kino smo lahko hodili 
kar v copatih," se posmeje in pove, da 
s sestro nista zamudili nobenega risa-
nega filma. "Odraščali sva ob Levjem 
kralju ter Lepotici in zveri in drugih 
Disneyjevih risankah." Njen oče je v 
kinu začel delati kot desetletni fantič, 
ki je sprva pomagal prenašati filmske 
kolute, pri sedemnajstih letih pa je 
po opravljenem trimesečnem opera-
terskem tečaju začel tudi vrteti filme. 
"Spomnim se, da gimnazijci zvečer ni-
smo smeli v kino, samo pri meni so 
naredili izjemo, saj sem si s tem služil 
denar," se hudomušno namuzne Jože 
Oblak. Sprva je delal kot honorarni 
sodelavec, potem pa ga je tedanji prav 
tako dolgoletni direktor Stane Svolj-
šak prepričal, da se je redno zaposlil 
kot operater, po njegovi smrti pa je po-
stal direktor kina. "Takrat so se hecali, 
da sem najmlajši in najmanjši direk-
tor," se na svoj račun nasmeji Oblak. 

PR' HOSTAR NAPOLNIL DVORANO
Pred drugo svetovno vojno sta po bese-
dah Tee Oblak v Škofji Loki delovala dva 
kinematografa, in sicer na Spodnjem 
trgu kino katoliškega prosvetnega dru-

štva, sedanji Loški oder, na Mestnem 
trgu pa še Zvočni kino Sokolskega dru-
štva, današnji Sokolski dom. Razen tega 
je obstajal tudi kino v prostorih nekda-
nje predilnice na Trati. Leta 1960 so od-

Včasih so stali v vrstah za vstopnice ...
Kino Sora Škofja Loka danes verjetno sodi med redke kinematografe, v katerih  
še vedno ponujajo romantično doživetje filmskih predstav brez nadležnega vonja 
po "kokicah" in odbijajočih zvokov srkanja pijače po slamici.

Tea Oblak

Jože Oblak pred enim od projektorjev, na katerih je prevrtel ogromno 35-milimetrskega 
filmskega traku.
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prli sedanjo dvorano, v kateri je bilo takrat 415 sedežev v 17 
vrstah, danes je vrst 13 in 338 sedežev, je razložil Jože Oblak 
in dodal, da je vstopnica za kino stala pol manj kot stekleni-
ca piva v gostilni in je bil kino res dosegljiv vsem. "Najlepši 
spomin so polne dvorane," z nostalgijo pravi Oblak. To so bili 
res zlati časi tudi za škofjeloški kino, saj so na leto našteli do 
140 tisoč obiskovalcev, medtem ko jih je zdaj desetkrat manj. 
Teh časov se spominja tudi predstavnik za odnose z javnost-
mi na občini Jernej Tavčar, velik filmski navdušenec. "V vrsti 
smo čakali, da je Ivanka Svoljšak, ki je bila dolgoletna bla-
gajničarka, prinesla ključe in odklenila ter smo lahko kupili 
vstopnice, ki jih je včasih tudi zmanjkalo." Ta norija, je vsko-
čila v pogovor Tea Oblak, se je nazadnje ponovila s filmom 
Pr' Hostar, ki si ga je v njihovi dvorani ogledalo skoraj dva 
tisoč gledalcev. "Sama sem imela pomisleke, ali naj ga sploh 
uvrstimo v program, saj smo art kino. A oče je vztrajal, ko je 
spremljal njegovo popularnost. Na koncu so ga predvajali v 
skoraj vseh kinih v art mreži." Kot je pojasnila, so člani Art 
kino mreže že vse od njene ustanovitve pred osmimi leti, še 
prej pa so kakovostne filme prikazovali v okviru filmskega 
gledališča. Od leta 1991 tako pripravljajo dva ciklusa filmske-
ga gledališča, spomladanskega in jesenskega, v okviru kate-
rih predstavijo po devet umetniških filmov. Obenem so člani 
Europa Cinemas, v katerega so vključeni tisti kinematogra-
fi, ki v svojem sporedu predvajajo vsaj 40 odstotkov filmov 
evropske produkcije. S tem želijo povečati število projekcij 
evropskih filmov v kinematografih 

REŠILA JIH JE DIGITALIZACIJA
"Včasih smo filme vrteli na trakovih in so bili zelo dragi. Iz-
birali smo jih na filmskih sejmih, kot je bil recimo v Kuparih 
pri Dubrovniku. Sejem je bil spomladi in takrat smo izbirali 
filme in pripravljali program za prihodnje leto," se spominja 
Oblak. Škatle s koluti, na katerih so bile kopije filmov, so bile 
po Oblakovih besedah težke okrog trideset kilogramov. "Več-
krat smo filme na isti dan predvajali tako v Kranju kot v Ško-
fji Loki. Kranjske kinematografe je takrat vodil Ivo Trilar, oče 
sedanjega kranjskega župana Boštjana Trilarja, s katerim 
sva bila dobra prijatelja. Kranj je začel s predstavo uro prej 
kot mi in tisto polovico filma, ki so ga v Kranju že pogledali, 
mi je na kolutih Ivo kar sam pripeljal v Loko, med predvaja-
njem v našem kinu pa je odhitel še po drugo polovico," se teh 
časov z zadovoljstvom spominja Jože Oblak.
A z razvojem videokaset in zgoščenk je zanimanje za obisk 
kina začelo upadati. Največji upad gledalcev se je začel ko-
nec osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega 
stoletja, ko so zaradi premajhnega obiska tudi odpada-
le projekcije. A čeprav so takrat začeli množično zapirati 
kine, je v Škofji Loki obstal, tudi po zaslugi občine in pred-
vsem družine Hafner, je poudaril Jože Oblak. "Kot dena-
cionalizacijskim upravičencem jim je pripadala denarna 
odškodnina, a so se raje odločili za delež v kinu, saj so bili 
prepričani, da ga Škofja Loka mora imeti." Skupaj z domala 
prostovoljnim delom celotne Oblakove družine jim ga je 
uspelo ohraniti in danes so časi za kino spet boljši, pra-
vi Tea Oblak. Pravo odrešitev je prinesla digitalizacija, saj 

zdaj lahko katerikoli film predvajajo sočasno s svetovno 
premiero. "Mnogi takoj tega kar niso mogli verjeti, saj so 
pred tem filmi v naš kino prihajali tudi s štirimesečno za-
mudo. Potem so se gledalci počasi začeli vračati. V Art kino 
mreži nas je ta čas 24 članov, po številu gledalcev pa se naš 
kino uvršča na deveto mesto," ne skriva ponosa Tea Oblak.
 
ČAR VELIKEGA PLATNA
Ogledati si film na velikem platnu ni isto kot doma iz nasla-
njača, je prepričan župan Miha Ješe, ki je v Kino Sora zahajal 
že kot otrok s svojim očetom. "Prvi film, ki sem si ga ogledal, 
je bil Čarovnik iz Oza pri šestih letih, ki je name naredil izje-
men vtis. Ko je hišo dvignilo v zrak, smo kar pod stole lezli, 
tako resnično je bilo videti." Vse do konca srednje šole je bil 
redni obiskovalec kino predstav in pozna tudi marsikatero 
anekdoto, povezano s škofjeloškim kinom. "Najbolj mi je v 
spominu ostal Mlejnikov Grega, ki je stanoval nasproti kina 
in je skozi projekcijsko kabino s svojega okna videl neposre-
dno na filmsko platno. Z daljnogledom si je ogledal prav vse 
filme, ki so jih takrat vrteli," v smehu razloži župan in doda, 
da so za filmske projekcije ob 18. uri marsikdaj že ob treh po-
poldne stali v vrsti za vstopnice. "Zame je bilo enostavno, ker 
sem se pet čez šesto lahko odpravil od doma, pa nisem za-
mudil filma, saj so pred tem zavrteli še desetminutne Film-
ske novosti." Te so vedno začeli z "drug (tovariš, op. a) Tito," se 
spominja župan, Grega Mlejnik pa jih je zabaval, ko je ob tem 
vprašal: "Kaj pa prvi?" Lepi spomini na kino vežejo tudi Jerne-
ja Tavčarja. "Največji privilegij je bil, da smo šli včasih lahko 
k Jožetu v projekcijsko kabino in si film ogledali skozi line, 
vedno pa nam je dal tudi kakšen plakat najnovejšega filma." 
Zato so na občini trdno odločeni, da bodo kino obdržali tudi 
v prihodnje. Gledalce bodo letos že tretje leto zapored posku-
šali privabiti tudi s Kinom nad mestom, v okviru katerega v 
avgustu pripravijo brezplačne projekcije petih filmov na tera-
si Knjižnice Ivana Tavčarja na Nami. Najmlajšim filmskim 
navdušencem pa je namenjen Kino Sova, v okviru katerega 
enkrat mesečno po projekciji filma sledi brezplačna ustvar-
jalna delavnica, povezana z vsebino filma. 

Župan Miha Ješe in Jernej Tavčar imata lepe spomine na najboljše 
čase Kina Sora.
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MATEJA RANT

Visoka priznanja so na zboru članov Filatelistične zveze Slo-
venije podelili tudi nekaterim posameznikom iz Filatelistič-
nega (FD) društva Lovro Košir Škofja Loka. Priznanje zaslu-
žni filatelist je pripadlo Janezu Cerkveniku, Srečko Beričič je 
prejel zlato odličje Lovrenc Košir, Mitja Lešnjak pa bronasto.
Janez Cerkvenik je član FD Lovro Košir Škofja Loka od leta 
1971, leta 2006 je postal podpredsednik društva. V organi-
zirani filateliji sicer skupaj deluje že 47 let, so med dru-
gim zapisali ob priznanju in ob tem spomnili na njegove 

številne dosežke pri filatelističnem delu v preteklih letih. 
Srečko Beričič je zlato odličje Lovrenc Košir prejel za več 
kot 25-letno aktivno delo v organih in aktivnostih društva, 
od priprav priložnostnih izdaj do organizacij filatelistič-
nih razstav, večletno delo z mladino, strokovno razisko-
valno delo in publiciranje ter za uspešno sodelovanje na 
mednarodnih in državnih razstavah. Mitji Lešnjaku pa so 
bronasto odličje Lovrenc Košir podelili za večletno uspe-
šno udeležbo na mednarodnih, regionalnih, državnih in 
meddruštvenih razstavah ter za dolgoletni prispevek na 
strokovno publicističnem področju.

Visoka priznanja za loške filateliste
Filatelistična zveza Slovenije je loškemu filatelističnemu društvu podelila diplomo 
za prvo mesto pri ocenjevanju aktivnosti društev v preteklih dveh letih.

MATEJA RANT, FOTO: ARHIV DRUŠTVA 

Na letošnjih poletnih igrah je sodelovalo več kot tristo tek-
movalcev iz petih držav in okrog 150 spremljevalcev. Na-
stopili so tekmovalci iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Italije ter 
Bosne in Hercegovine. Po besedah predsednice odbora za 
šport v društvu Sožitje Barbare Tušek so se njihovi člani 
in učenci OŠ Jela Janežiča pomerili v atletiki, plavanju, 
kolesarjenju in namiznem tenisu. "Preživeli so aktiven in 
nepozaben športni konec tedna. Na koncu so se prav vsi 
počutili kot zmagovalci, vsak na svojem področju. Vse me-
dalje so bile resnično prigarane," je bila zadovoljna Barbara 
Tušek, ki verjame, da jim bo to dodatna spodbuda za na-
daljnje športno udejstvovanje.
Vsi tekmovalci so bili namreč nadvse zadovoljni s svoji-
mi dosežki. "Odlični rezultati pa štejejo tudi kot kriterij za 
nastop na svetovnih poletnih igrah specialne olimpijade, 
ki se bodo prihodnje leto odvijale v Abu Dabiju, glavnem 
mestu Združenih arabskih emiratov," je pojasnila Barbara 
Tušek in dodala, da sta že znana dva srečna izbranca, ki se 
bosta pomerila v kolesarjenju, to sta Simona Gaser in Uroš 
Bernik. "Želimo jima dobre priprave na to veliko svetovno 
tekmovanje." Odlično so se odrezali tudi drugi tekmovalci. 
V kolesarjenju sta sodelovala še Žan Tušek in Žiga Šmid, 
na tekmovanju v atletiki so se pomerili Sandra Možina, 
Miha Mrak in Ajda Markun, v plavanju so nastopili Žana 

Justin, Jaka Jenko, Robi Cakiči in Blaž Rakovec ter v nami-
znem tenisu Matija Peternel in Mateja Ferlan.  
Poleg tekmovanj so pripravili še številne druge zanimive 
aktivnosti in pester zabavni program, zaznamovali pa so 
tudi petdeseto obletnico specialne olimpijade, ki je name-
njena športnemu udejstvovanju, socializaciji in druženju 
oseb z motnjami v duševnem razvoju.

Vsi so se počutili kot zmagovalci
V začetku junija je Center Janeza Levca iz Ljubljane organiziral 18. poletne državne 
igre Specialne olimpijade Slovenije, na katerih je sodelovalo tudi 13 tekmovalcev  
s spremljevalci iz društva Sožitje Škofja Loka in Osnovne šole (OŠ) Jela Janežiča. 

Udeleženci poletnih državnih iger Specialne olimpijade Slovenije 
iz društva Sožitje Škofja Loka in Osnovne šole Jela Janežiča
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Zaradi udeležbe vedno več športnikov 
in športnic v vedno več športnih disci-
plinah United World Games v Celovcu 
igre postajajo velik športni dogodek, 
ki so ga nekateri že poimenovali male 
olimpijske igre. Dokaz temu je tudi 
letošnja udeležba, saj se je na avstrij-
skem Koroškem konec prejšnjega me-
seca zbralo več kot deset tisoč športni-
kov in športnic iz štiridesetih držav. 
Pomerili so se v trinajstih različnih 
športih, že drugo leto zapored pa so na 
igrah uspešno nastopili mladi iz ško-
fjeloškega Insporta, ki so sodelovali 
na turnirju v florballu.
"Središče dogajanja na igrah je bil si-
cer Celovec, ker pa je tam dvoran za 
vse športe postalo premalo, pa smo mi 
igrali v Beljaku. Letos je bil floorball 

na sporedu iger drugič in na turnir 
je prišlo še več ekip kot lani, tako da 
smo se zavedali, da bomo težko pono-
vili lanske rezultate, ko smo prevladali 
prav v vseh kategorijah. Po končnem 
tekmovanju smo z rezultati prav tako 
zadovoljni, saj je bila konkurenca pre-
cej močnejša od lanske. Prednjačili so 
igralci Znojma iz Češke, ene vodilnih 
floorball velesil. Mi smo bili drugi naj-
uspešnejši klub, kar je seveda uspeh in 
spodbuda za naprej," je povedal vodja 
odprave in trener Gorazd Tomc.

NAJPREJ PETO MESTO, NATO BRON

V kategoriji do 13 let so imeli Ločani 
malce smole z žrebom predtekmoval-
nih skupin, saj so bili v skupini skupaj 
z močnimi Čehi in Madžari, ki so se 
na koncu pomerili v finalu. Tako so 

skupinski del končali kot tretji in se v 
nadaljevanju pomerili za peto mesto 
ter ga tudi osvojili.
V kategoriji do 15 let so skupinski del 
zaključili na prvem mestu. V četrtfi-
nalu so v podaljšku premagali ekipo 
Švice, v polfinalu pa so se srečali s če-
ško ekipo Znojmo, ki je zmagala s 5 : 
1. V tekmi za tretje mesto so se Ločani 
pomerili z madžarsko ekipo Ares. "Do-
bra psihološka priprava in jasen cilj, 
da gremo potem v Celovec na razgla-
sitev rezultatov po bronasto medaljo, 
je igralce vodila, da so z borbenostjo in 
nepopustljivostjo ugnali fizično moč-
nejšega nasprotnika. Vlogo vodje eki-
pe je prevzel Luka Podobnik in skupaj 
s soigralci ni dovolil presenečenja. Na 
koncu smo slavili z 9 : 6 in zasluženo 
osvojili tretje mesto," je povedal Tomc.

ZMAGOSLAVJE

V kategoriji do 17 let je bila konkuren-
ca res močna. "S svojimi mednaro-
dnimi izkušnjami, potencialom, zna-
njem in sproščenostjo, ki jo imajo, so 
naši igralci dokaj hitro pokazali, kdo 
bo gospodar te kategorije. Vseh šest te-
kem dvokrožnega sistema tekmova-
nja smo suvereno dobili in turnir za-
ključili z razliko v zadetkih 69 : 18," je 
povedal Gorazd Tomc. Mladi Ločani so 
nato v Celovcu zmagoslavno dvignili 
pokal za prvo mesto. Prvaki so postali: 
igralci Luka Peklaj, Blaž Tomc, Luka 
Stanonik, Maj Oman, Martin Zupan-
čič, Matic Reven in vratar Aljaž Verbič. 
"Skupna ocena udeležbe na turnirju 
je zelo pozitivna. Poleg rezultatske-
ga uspeha, prijateljske atmosfere in 
odlične podpore s tribun smo si pred-
vsem v mlajših kategorijah spet pri-
dobili veliko dragocenih izkušenj, ki 
jih bomo kmalu izkoristili v Pragi na 
naslednji veliki preizkušnji, Prague 
Games," je še povedal Tomc.

Mladi Ločani znova odlični v Avstriji
Konec junija so na avstrijskem Koroškem potekale mednarodne igre, tako 
imenovane United World Games. S petim mestom, bronasto medaljo in naslovom 
najboljših v kategoriji do 17 let pa so se izkazali tudi škofjeloški floorballisti.

Mladi Škofjeločani so se na turnirju United World Games v Beljaku izkazali  
in se nato v Celovcu veselili pokala za zmago in medalj za tretje in prvo mesto.  
/ Foto: arhiv Insport Škofja Loka
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Tek štirih mostov je zadnja leta postal 
škofjeloški športni praznik, letošnja, 
že sedma izvedba, pa je bila temu nov 
dokaz. Prireditev se je začela že zgodaj 
dopoldne, ko so na Plac prišli najmlaj-
ši tekači. Prva tekaška disciplina je bila 
namreč stometrski tek za otroke, stare 
od enega do dveh let. Nekateri so ko-
maj shodili in so se za roke držali star-
šev, bratov ali sester pa tudi tet in stri-
cev ter babic in dedkov, drugi so se na 
progo podali brez spremljevalcev. Sle-
dila sta 380-metrska teka otrok, starih 
tri in štiri leta, ter otrok, starih pet in 
šest let. Vsi so poželi aplavz navijačev, 
ki so se v mestu zbrali že dopoldne.
Hkrati sta Zavod za šport in Športna 
zveza Škofja Loka na odru predstavila 
tudi uspešne mlade športnice in špor-
tnike, ki jim je za dosežene rezultate 
v minuli sezoni čestital tudi domači 
župan Miha Ješe. To so bili športniki 
iz Futsal kluba Stripy, Rokometnega 
kluba Urbanscape Loka, Športnega 
društva Podlubnik, Atletskega kluba 
Škofja Loka, Smučarskega kluba Alpe-
tour, Športnega društva Matrica gym, 
Športnega društva Mladi rod, OŠ Cvet-
ka Golarja in Strelskega društva Škofja 
Loka.
Sledil je Tek za edinost, nato pa so bili 
na sporedu šolski teki. Vrhunec dneva 
je bil nočni desetkilometrski Tek štirih 
mostov, ki je letos v Škofjo Loko priva-
bil tekače in tekačice iz desetih držav, 

najhitreje od vseh pa je bil v cilju Mitja 
Krevs (ASICS Frontrunner Europe), ki je 
s časom 31:29 prvi prečkal ciljno črto. 
»Tek štirih mostov je nekaj posebnega 
zato, ker je vedno odlično vzdušje, ob 
vsej progi je veliko gledalcev in publika 
te enostavno ponese,« je bil zadovoljen 
letos najhitrejši, ki je prepričljivo ugnal 
prva zasledovalca, Primoža Kobeta 
(32:28) in Sama Lloyda-Perksa (32:46), 
oba prav tako člana ASICS Frontrunner 
Europe. Četrti je bil v cilju najhitrejši 
domačin Gregor Kustec (ŠD Osovni-
kar) s časom 32:53. Med dekleti je bila 
v cilju s časom 36:28 prva Neja Kršinar 
(KGT Papež), druga je bila s časom 38:04 
Barbara Cenčič, tretja pa s časom 38:26 
Ana Čufer. V odličnem vzdušju sta v cilj 

pritekla tudi najboljša v moški štafeti 
Janez Ferlic in Andrej Mikelj (Poljski 
tekači). Zmagovalki v ženski štefeti sta 
bili Valerija Mrak in Silva Gregorc (Ta 
divja privilegiranka), v mešani štafeti 
pa sta zmagala Janez Klančnik in Moj-
ca Hafner (Olimpija triatlon klub).
»Udeležba na teku je bila tokrat celo 
boljša, kot smo pričakovali. Za najdalj-
ši tek smo imeli prijavljenih okoli tisoč 
dvesto tekačic in tekačev, poleg njih pa 
je teklo več kot tisoč otrok, kar je rekord 
našega teka. Udeleženci so bili navdu-
šeni nad odličnim vzdušjem in to je za 
nas spodbuda za vnaprej,« je v imenu 
organizatorjev povedal direktor prire-
ditve Igor Drakulič in povabil na 8. Tek 
štirih mostov, ki bo drugo leto 15. junija. 

Zmagovalci so 
bili vsi tekači in 
navijači
Odlično vzdušje, lepo 
vreme in še ena vrhunska 
prireditev so značilnosti 
letošnjega Teka štirih 
mostov, ki je združil 
domačine in goste vseh 
generacij. Okoli tisoč dvesto tekačev in tekačic se je pomerilo na nočnem teku, vsi pa so poželi 

aplavz številnih navijačev. / Foto: Andrej Tarfila

Mesto so že dopoldne napolnili najmlajši, ko so uživali v prvih tekaških korakih.  
/ Foto: Vilma Stanovnik
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Gorski maratoni so vse bolj priljublje-
ni in številnim predstavljajo poseben 
izziv pa tudi sprostitev med tekom po 
hribih. V zadnjem obdobju se je temu 
športu posvetil tudi 36-letni Janez Ju-
stin iz Puštala, letošnji zmagovalec 
Podbrda trail running festivala na sto 
kilometrov dolgi progi. 
• Lahko za začetek predstavite svojo 
športno pot?
"Kot otrok nisem bil posebej nadarjen za 
šport. Rad sem imel naravo in gibanje, 
v tekmovanjih pa nisem užival. Sem se 
pa zaljubil v kolo in kolesarstvo, zato 
sem svojo športno pot začel kot kolesar, 
gorski kolesar. Ko sem se prvič udeležil 
triatlona jeklenih v Bohinju, sem videl, 
da če želim doseči dober rezultat, bom 
moral tudi več teči. In tam se je vse sku-
paj začelo. Ob enem pivu preveč je pa-
dla stava, da zmorem preteči Maraton 
4 občin, kar pomeni 42 km in 2900 vi-
šinskih metrov vzpona. Takšna razda-
lja je bila takrat meni nepredstavljiva, 
danes pa podobne razdalje pretečem za 
trening. Ko sem prvič pretekel Maraton 
4 občin, sem se v gorski tek zaljubil in 
sedaj me spremlja že deset let."  
• V zadnjem obdobju ste se posve-
tili gorskemu maratonu. Kakšen čar 
imajo tovrstna tekmovanja?
"Gorski maraton ni klasična tekaška 
disciplina. Gre za fizično in mental-
no zelo naporne preizkušnje, ki lahko 
trajajo 24 ali več ur. Pri gorskih mara-
tonih me pritegne, da, čeprav gre za 
tekmovanje, lahko še vedno uživaš v 
naravi in njenih lepotah in med tekmo 
se lahko stkejo tudi prijateljske vezi." 
• To pomeni, da so treningi kar dol-
gi. Koliko pretečete na leto, koliko ur 
si vzamete za trening in katere ste-
zice so vam najljubše?
"Če želiš dober rezultat, je za to treba 
garati. Da pa pri tempu, ki ga imamo v 
današnjem času, najdeš še čas za tre-

ning, so nujni volja, organizacija in ra-
zumevanja družine. Moram reči, da mi 
žena zelo stoji ob strani in me nekako 
razume, čeprav misli, da sem 'malo 
čez les', ko se zjutraj ob štirih s prija-
teljem Boštjanom odpravim na tek. Na 
teden pretečem okrog sto kilometrov, 
seveda ne ravnine, ampak pravih hri-
bovskih kilometrov. Veliko treningov 
sem naredil tudi s sinom, ki je sedaj 
star leto in pol, saj prav uživa, ko greva 
z nahrbtnikom na Osolnik ali kakšen 
drug okoliški hrib. Najbolj uživam na 
domačih stezicah, konkretno na trasi 
NajNaj21. Če želiš pri vsem tem ostati 
zdrav, je treba v treninge vključiti tudi 
funkcionalno vadbo in vaje za moč. To 
bi tako ali tako priporočal vsakomur, 
ne glede na to, ali teče ali ne."
• Pred kratkim ste se udeležili Pod-
brdo trail running festivala in z no-
vim rekordom zmagali na sto kilo-
metrov dolgi progi. Koliko časa ste 
potrebovali zanjo in s kakšnimi te-
žavami se tekač sooča, ko teče tako 
dolgo po hribih?
"Za približno 110 km in 7000 višinskih 
metrov vzpona sem potreboval 13 ur 
in 58 minut. Pri 'ultrah', kot jim pravi-

mo, pride slej ko prej do problemov. Po 
navadi gre bolj za psihološke težave, 
saj se po nekaj urah začneš spraševa-
ti, kaj ti je tega treba. Ko prebrodiš kri-
zo, se začne užitek. Gre za neke vrste 
meditacijo. Nekateri hodijo na jogo, 
mi hodimo v gozd in v hribe. Še vedno 
sovražim, ko me nekdo vpraša, kaj 
vidim v tem, sam pa cel dan preleži 
pred televizorjem."
• Utrujenost naslednji dan?
"Moram reči, da imam zelo dobro re-
generacijo. Drugi dan sem bil že na 
kolesu, naslednji dan pa v Dolomitih 
na dopustu z družino, kjer smo vsak 
dan hodili v hribe."
• Kakšne so želje za letos in kateri je 
tisti izziv – tekmovalni ali netekmo-
valni, ki bi ga radi premagali?
"Še vedno je neizpolnjena želja Ultra 
Trail du Mont Blanc in pa kakšna tek-
ma v Ameriki, kjer se je vse skupaj za-
čelo. Letošnji netekmovalni izziv pa je 
tek iz Škofje Loke na Triglav in nazaj, 
kar pomeni okrog 170 km z več kot 10 
tisoč metri višinske razlike. V enem 
kosu, brez spanja, čez hribe. Ta izziv 
bomo s prijateljema Juretom in Ale-
nom skušali doseči že ta mesec."

Ko se dan začne ob štirih ponoči s tekom
Sto kilometrov teka po hribih. Za Janeza Justina iz Puštala to danes ni nič  
tako posebnega. Vse skupaj pa se je začelo s stavo.

Janez Justin je znani loški rekreativec, ki najbolj uživa v hribih. /Foto: osebni arhiv
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MARKO ŠPOLAD, RD URBANSCAPE LOKA

Bil je čas, ko si je bilo velike stvari treba še izmisliti. Čas, ki 
je potreboval sanje, zanos in pogum. Leta 1958 je v tovarniški 
ekipi Motorja (danes LTH) vse to premogel Jože Stanonik. Iz 
nič je s somišljeniki začel zgodbo, ki ima svoj začetek, ni pa 
ji videti konca. Goli iz starih cevi, mreže zanje iz zvezanih 
cunj in veliko športno srce so bili dovolj za razvoj igre, ki je 
v starodavnem mestu sčasoma postala način življenja. Do-
movinsko pravico ji je leta 1963 priskrbel Jovo Ojdanić, po-
veljnik loške kasarne, kar v strogem ustroju takratne vojske 
sploh ni bilo običajno. Od najboljših jugoslovanskih igral-
cev tega časa so golobradi mladeniči srkali znanje pod vod-
stvom njegovega sina Radovana. Šestnajstletnik je uradno 
postal najmlajši jugoslovanski trener. 
Polprofesionalno ga je nasledil Jaro Kalan, profesionalno pa 
Igor Stupnišek, ki je konec sedemdesetih s svojo ekipo prvi 
naredil kakovostni preskok in postavil loški rokomet na me-
sto, ki mu pripada. Takrat je bilo to 6. mesto v močni drugi 
jugoslovanski ligi. Strokovno delo je z ustanovitvijo »Loške 
šole rokometa« utemeljil Dušan Čater. Slednji je tudi najbolj 
zaslužen, da je loški feniks iz pepela ponovno poletel tja, kjer 
mu je mesto – pod rokometno nebo.
Svoj neprecenljivi pečat so v Loki pustili še mnogi vrhunski 
trenerji: Jože Šilc, Srdjan Praljak - Šjor, Anton Bašić, Leo-
pold Jeras … Jože Galof, legenda loškega kluba, je z najviš-
jimi uvrstitvami v prvenstvu in pokalu EHF dokazal, da je 
Loka mali klub zgolj v posplošeni lažni skromnosti. A je bil 

pogosto nerazumljen – tako v lokalnem gospodarstvu kot v 
vseslovenskem prostoru. Po uspehu prav nič skromni niso 
biseri, ki so igrali in še vedno igrajo v najboljših evropskih 
klubih: Miha Keše, Sergej Sokolov, Jure Dolenec, Matej Ga-
ber, Darko Cingesar … Znamenita loška šola, ki jo v mlajših 
generacijah pooseblja Jani Klemenčič, preprosto nima meja. 
Gradi tudi in predvsem tam, kjer bi omejenost postavljala 
ovire. Šola, ki ji ni para, bi si nekoč zaslužila vsaj dostojne 
pogoje za nesluten razcvet.
Glas o klubski odličnosti, ki se ga ne dá več utišati, so v svet 
ponesti mojstri peres in fotografij: Peter Pipp, Dare Rupar, 
Milan Emil Koplan in Igor Martinšek. Nepogrešljiv je bil dr. 
Radivoje Nikolić pa še mnogi požrtvovalni športni delavci, 
zanesenjaki tega plemenitega športa. Bilo jih je preveč, da ne 
bi koga nenamerno izpustili, a prav vsak košček v mozaiku 
našega kluba je neprecenljiv. Zato so danes brez izjeme vsi 
z nami. 
Skozi šestdeset let se je pletla vez med tisočletno mestno le-
potico Škofjo Loko in rokometom. Ni čudno, da se danes s 
tem športom živi in diha. Ko zagrmi »gledališka publika« 
na Podnu, se zatresejo nasprotnikove roke. Samo zato, ker je 
nekoč nekdo verjel vase in v svojo tovarniško ekipo. Skromni 
pogoji proti želji, veliki kot svet, niso igrali nikakršne vloge. 
In v marsičem je tako še danes. S strastjo, pripadnostjo in 
predanostjo v očeh bi mladi radi sledili svojim idolom v naj-
večje klube: Montpellier, Szeged ali Barcelono. Da bi ognji še 
dolgo tleli v njih, smo jim dolžni zagotoviti najboljši veter. 
Njim in odgovornim predhodnikom, od katerih smo se učili.

PREJELI SMO 

Navdih tradicije, zaveza prihodnosti
Ob šestdesetletnici rokometa v Škofji Loki

MAŠA LIKOSAR, FOTO: ANDREJ TARFILA

Šesto desetletje delovanja rokometnega društva v Škofji 
Loki so proslavili v Športni dvorani Poden, kjer so organizi-
rali dan rokometa. Predstavile so se vse selekcije društva, 
od najmlajših do veteranov, med sabo se je pomerilo kar 
sto osemdeset igralcev. Vrhunec dneva je bila večerna re-
vijalna tekma, v kateri je škofjeloška članska ekipa igrala z 
izbrano vrsto prve slovenske rokometne lige. Po športnem 
delu je vse zbrane zabavala skupina Over forty. 
Predsednik RD Urbanscape Loka Matjaž Ljubec ocenjuje 
delo in dosežke društva za izredno uspešne: "V letošnji se-
zoni so tretje mesto na koncu v državi osvojili tako kadeti 
kot mlajši dečki A, mladinci so bili peti, končno peto mesto 
pa je osvojila tudi članska ekipa Urbanscape Loke."

Obletnica z dnevom rokometa

Na dnevu rokometa so se predstavile vse selekcije društva.
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Vgradne omare nudijo stoodstotno 
izkoriščen prostor za odlaganje žen-
skih, moških in otroških oblačil, po-
steljnine, modnih dodatkov, igrač ... 
Ko so postavljene, potekajo lahko od 
tal do stropa, od stene do stene in 
lahko popolnoma zaprejo prostor. No-
tranjost omare je osvetljena in pregle-
dna. V njej lahko vzdržujemo red, in 
kot še dodaja Helena Kavčič iz salonov 
pohištva Prevc: "Vgradne omare niso 
standardnih dimenzij. Odločitev zanje 
je odvisna od potreb, velikosti prosto-
ra, stiske s prostorom ..." 

Velika večina vgradnih omar ima drsna 
vrata. "Drsna vrata se izberejo, če ima-
mo na razpolago globino omare sedem-
deset centimetrov, saj že sama vodila 
potrebujejo deset centimetrov prostora. 
Če imamo na razpolago globino omar 
na primer 55 centimetrov, pa izberemo 
klasično odpiranje vrat. Stranka ima ne-
omejene možnosti pri izbiri notranjosti. 
Navadne police, izvlečne police, izvlečne 

košare, obešalne palice, izvlečni obešal-
niki se kombinirajo po želji in glede na 
razpoložljivi prostor, vendar jih je treba 
prilagoditi na dolžino vrat. Dolžina dr-
snih vrat se spreminja glede na celotno 
dolžino omare; optimalno je od devetde-
set do sto centimetrov. Če je omara dolga 
tri metre, ima trojna drsna vrata dolžine 
en meter. Pri vsaki drsni omari morajo 
biti vsaj dvoja vrata," svetuje Kavčičeva.  
In kako se pravilno izmeri prostor za 
vgradno omaro, nas je še zanimalo. "Za 
izmero se uporabljajo laserski merilci 
s funkcijo za merjenje kotov. V salonih 
pohištva opravijo izmere za to usposo-
bljeni svetovalci. Preveriti je treba vrsto 
stropa, morebitne ovire (cevi, zaključ-
ne letve), vrsto tlaka in posebne želje. 
Dolžine se izmerijo v ravnini vrat in na 
zadnji steni omare. Dolžine in višine se 
izmerijo na treh mestih. Pri poševni-
nah je treba paziti na točne dimenzije 
ob prehodu stene v poševnino." 
Pri vgradnih omarah so na voljo raz-
lični barvni in lesni dekorji, kombi-
nacije s steklom in ogledali. Pogoj za 
zadovoljstvo je, da so vsi materiali ka-
kovostno obdelani.

V vgradni omari lahko vzdržujemo red
Za vgradno omaro se odločimo, ko želimo optimalno izkoristiti prostor, ki je lahko 
pravilnih ali nepravilnih oblik, s poševninami, v mansardi ali pod stopnicami ... 
Veliko novogradenj ima tudi že prostor za garderobno sobo z vgradnimi omarami. 

Več predalov omogoča večjo preglednost. 

Vgradne omare odlikuje ogromno odlagalnega prostora. »Drsna vrata pri vgradnih 
omarah se izberejo, če imamo 
na razpolago globino omare 
sedemdeset centimetrov, saj 
že sama vodila potrebujejo 
deset centimetrov prostora. 
Če imamo na razpolago 
globino omar na primer 55 
centimetrov, pa izberemo 
klasično odpiranje vrat.«
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Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
M: 051 314 861 M: 051 314 862
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20

E: alples.studio@prevc.si
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Poletna akcija otroških in mladinskih sob

www.prevc.ci

Otroška soba Planet 

Mladinska soba Medeja Otroška soba Funky

-25%

-20%

-25%

NOVO

Mladinska soba Center

SUZANA P. KOVAČIČ

"Arhitekturno senčenje oziroma gra-
jena prvina v vrtu, t. i. pergola, se 
običajno postavlja na južno stran 
hiše, kjer so običajno tudi terase, to-
rej družabni del v vrtu. Pergole so iz 
različnih materialov, kot so les, ko-
vina, kamen, beton in kombinacija 
naštetih. Največkrat se pojavljajo v 
celoti lesene ali kovinske pergole, se 
pa najdejo v vrtovih tudi take, ki ima-
jo betonske/kamnite ali iz opek graje-
ne stebre, na katerih ležijo največkrat 
lesene prečnice. Redkejša kombinaci-
ja so grajeni stebri s kovinskimi preč-
nicami. Pergole so lahko samostoječe 

ali naslonjene na hišo. V uporabi so 
tudi t. i. jadra – to je platno, ki je na-
peto med hišo in stebri, ali celo sa-
mostoječa konstrukcija, ki omogoča 
spravilo jadra na sredinski, horizon-
talni, vrteči se drog," je pojasnil kra-
jinski arhitekt Rock Finale, predava-
telj v Biotehniškem centru Naklo.
In s katerimi okrasnimi rastlinami 
lahko ustvarimo še nekaj več sence? 
"Izbiramo med enoletnimi rastlinami, 

kamor sodijo predvsem ustnatice (ra-
zni fižoli), črnooka suzana (Thunber-
gia alata), in med trajnicami, kamor 
prištevamo tudi plezavo drevnino 
(grme, plezave in popenjave rastline). 
V drugo skupino rastlin sodijo okrasni 
sroboti (Clematis sp.), divja trta (av-
tohtoni – Parthenocisus tricuspidata 
in tujerodni, invazivni – Parthenoci-
sus quinquefolia), vitičasti slak (Co-
bea sp.) in glicinija (Wisteria sinen-
sis). Dodamo lahko še popenjave in 
plezave vrtnice; prve imajo rigidnejši 
poganjek in načeloma ne potrebujejo 
opore, druge pa imajo mehkejše po-
ganjke in potrebujejo oporo. Sam se 
rad odločam tudi za sadne plezalke, 

Poletni počitek v senci pergole
Da bi na vrtu lahko posedeli v poletni vročini, uredimo senčenje, lahko s pergolo, 
po možnosti obraslo z vzpenjalkami. Svetuje krajinski arhitekt Rock Finale. 

Pergole so lahko iz različnih 
materialov, kot so les, kovina, 
kamen, beton in kombinacija 
naštetih.



Samostoječa pergola, prekrita s platnenim nagubanim senčilom. Nekateri pergolo  
za še več sence ovijejo v okrasne rastline. 
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AMPAK NAJPREJ,

BEGUNJE, Zapuže 10b (tovarna Sukno)
KRANJ, Koroška cesta 2 (Stara Pošta)

04 532 57 75
04 231 67 61 www.postelja.com

www.postelja.com

SPANJE.

POLETNA EKSKLUZIVA: - 30 % na vse vzmetnice v bambusovi prevleki!
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med katere sodita vinska trta (Vitis 
sp.) in kivi (Actinidia sp.)," je nekaj 
nasvetov podelil sogovornik. Vse na-
štete rastline nudijo poletno senco, na 
jesen pa odvržejo listje in prepuščajo 
svetlobo v notranje prostore. Potrebu-
jejo tudi dognojevanje, predvsem v je-
senskem času. "Redno rez potrebujejo 
vrtnice, kivi, trta in okrasni sroboti. 
Vrtnice lahko podpremo tudi z loki in 
ni nujno, da so na pergoli. Glicinija se 
dobro obnese kot samostojno rastoča 
rastlina v vrtu, le da potrebuje oporo v 
prvih letih, dokler ne razvije samono-
silnosti. Pri okrasnih srobotih je tre-
ba poudariti, da morajo imeti 'noge v 
senci, glavo pa na soncu', torej jim ob 
vznožje zasadimo še kakšno trajnico, 
lahko tudi vrtnico, da so korenine za-
senčene. Opozorilo velja predvsem za 
divjo trto (Parthenocisu quinquefolia) 
in glicinijo (Wisteria sinensis), ki sta 
zelo agresivni in postopoma preraste-
ta celotno konstrukcijo pergole. Pred-
vsem glicinija jo lahko 'potegne vase'," 
še dodaja Rock Finale. 

»Pri okrasnih srobotih je treba poudariti, da morajo imeti 'noge 
v senci, glavo pa na soncu', torej jim ob vznožje zasadimo še 
kakšno trajnico, lahko tudi vrtnico, da so korenine zasenčene.«
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PRODAJA CARAVANING OPREME.
servis in prodaja počitniških vozil.

PRODAJA KAMPING in outdoor OPREME.
VEČ KOT 790 blagovnih znamk!

M CARAVANING d.o.o.
Poslovna cona A10

4208 Šenčur

040/410-444
04/510-40-50 

caravaning@mixilab.tv
Paviljon Brunner Medusa II (3 x 3 m)

Redna cena: 183,36 eur

AKCIJSKA CENA: 124,68 eur
 AKCIJA !!!

-32%

ZASTOPSTVO IN PRODAJA:

M CARAVANING d.o.o.
Poslovna cona A10

4208 Šenčur

MIXI-CARAVANING.SI
040/410-444, 05/997-42-69

caravaning@mixilab.tv

MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Številne reke se v vročih poletnih 
dneh tudi na Škofjeloškem spremeni-
jo v priložnostna kopališča. Pri Občini 
Škofja Loka so tako tudi letos naročili 
strokovno analizo vzorcev površin-
skih kopalnih voda na štirih standar-
dnih oziroma referenčnih lokacijah, 

je pojasnil predstavnik za stike z jav-
nostmi Jernej Tavčar. Analiza je poka-
zala, da so skladni s priporočili o var-
nosti kopanja na naravnih kopališčih 
oziroma kopalnih območjih.
Strokovno analizo je v juniju izve-
del Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano – oddelek za okolje in 
zdravje Kranj. Analizo vzorcev vode so 
opravili na štirih lokacijah, to je na 
Selški Sori v Podlubniku in Soteski, Po-
ljanski Sori na kopališču Puštal ter Sori 
v Retečah. "Analize vode z mikrobiolo-

škega vidika kažejo primernost voda 
za kopanje," je pojasnil Tavčar in dodal, 
da kljub temu tudi na kopališčih, kjer 
je kopalna voda skladna s priporočili 
o varnosti kopanja, svetujejo, da ljudje 
vode ne pijejo oziroma je ne zaužijejo, 
saj lahko to povzroči različne okužbe s 
povzročitelji črevesnih nalezljivih obo-
lenj. "Večja pozornost je potrebna zlasti 
pri otrocih, ki med kopanjem nena-
merno popijejo več vode. Svetujemo, da 
se po kopanju kopalci čim prej oprhajo 
s čisto pitno vodo," je še dodal Tavčar.

Vode primerne 
za kopanje
Analiza vzorcev kopalnih 
voda na območju Škofje 
Loke je pokazala, da so 
skladni s priporočili o 
varnosti kopanja na 
naravnih kopališčih 
oziroma kopalnih 
območjih.

Analiza vzorcev kopalnih voda na območju Škofje Loke je pokazala, da so skladni s 
priporočili o varnosti kopanja na naravnih kopališčih oziroma kopalnih območjih.
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Naše mesnine lahko kupite v trgovinah SPAR, Mercator, E.Leclerc in v vseh bolje založenih trgovinah po Sloveniji.

MESNICE ČADEŽ: Škofja Loka, Kapucinski trg 4 (v pritličju NAME);
Kranj, Koroška cesta 26 | Bohinjska Bistrica - SPAR partner Čadež;

Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6
Medijski pokrovitelj

MATEJA RANT, FOTO: LILI PANJTAR

Na prvi voden ogled mesta se je bilo mogoče podati že mi-
nulo soboto, še naprej pa se bo na potep po mestu v družbi 
lokalnih turističnih vodnikov mogoče odpraviti vsako so-
boto vse do konca avgusta. Zbor za udeležence je ob 10. uri 
pred glavno avtobusno postajo v Škofji Loki, od koder se 
zbrani z vodnikom odpravijo na ogled starega mestnega 
jedra. Vodenja potekajo v slovenskem in angleškem jeziku, 
obiskovalce pa popeljejo po poti loške ustvarjalnosti. Leto-
šnja novost so namreč ustvarjalne rokodelske delavnice v 
novem centru Kreativnice, kjer obiskovalci sklenejo razi-
skovanje mesta. 
V okviru vodenih ogledov mesta si obiskovalci po bese-
dah Jane Kuhar iz Turizma Škofja Loka najprej ogledajo 

kamniti most, nato pa se odpravijo do Cankarjevega trga, 
kjer jim predstavijo staro šolo in cerkev sv. Jakoba ter po 
novem tudi pred nedavnim odprto pasijonsko sobo. Nada-
ljujejo z ogledom Martinove in Homanove hiše ter Rotovža 
in se ustavijo pri Marijinem znamenju na Mestnem trgu. 
Popeljejo jih še na ogled kapucinske cerkve in uršulinskega 
samostana, malo dlje se pomudijo v Rokodelskem centru 
DUO. Potem se skozi Pekel spustijo na Spodnji trg in mimo 
Špitalske cerkve ter ogled končajo z rokodelsko delavnico 
polstenja v Kreativnicah, ki jo vodi Lili Panjtar. "To je po-
vezano z dediščino klobučarstva in tekstilne industrije na 
tem območju, saj se v neposredni bližini nahaja nekdanja 
tovarna klobukov Šešir," je razložila Jana Kuhar. Ob kon-
cu vodniki obiskovalcem podrobno predstavijo še ponudbo 
celotnega škofjeloškega območja, da bi jih spodbudili, da 
se ga tudi sami odpravijo raziskovat.

Po poti loške  
ustvarjalnosti
Na Turizmu Škofja Loka tudi letos v 
juliju in avgustu pripravljajo brezplačna 
vodenja po starem mestnem jedru. Ogled mesta končajo z rokodelsko delavnico polstenja.
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KRANFEST OSREDNJI GORENJSKI 
FESTIVAL KULTURE, 

ŠPORTA IN KULINARIKE
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TABU / HAMO & TRIBUTE 2 LOVE / HELP ! BEATLES TRIBUTE / ABBA MIA 
SLAVKO IVANČIČ / TINKARA KOVAČ / EROIKA AROMATIKA  

DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI / FESTIVAL LAJNARJEV 
ULIČNO GLEDALIŠČE ANA MONROE / STAND UP

KRANSKA KUHNA / OTROŠKI KRANFEST

www.visitkranj.com

MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ

"Tujcem je všeč ta ljubkost majhnega srednjeveškega me-
sta in tukajšnji razgledi," je razloge, zakaj turisti tako radi 
obiskujejo Škofjo Loko, navedla Jana Kuhar iz Turizma 
Škofja Loka, ki deluje v okviru Razvojne agencije Sora. Prav 
zato se v njihovem TIC obiskovalci najpogosteje zanimajo 
prav za razgledne točke v Škofji Loki, veliko povprašuje-
jo tudi po pohodniških in kolesarskih poteh. Vse bolj po-
membna v turizmu postaja še kulinarika, ugotavlja Jana 
Kuhar. "Tujci povprašujejo predvsem po dobrih gostilnah, 
v katerih lahko poskusijo lokalne jedi."

Škofjo Loko odkrivajo 
tudi Indijci
V maju in juniju, ko se v Škofji Loki 
že začne glavna turistična sezona, je 
tamkajšnji Turistično informacijski 
center (TIC) obiskalo približno 1200 
turistov, kar je približno toliko kot v 
enakem obdobju lani.

Tujcem je všeč ljubkost majhnega srednjeveškega mesta. 

Škofjo Loko po podatkih Turizma Škofja Loka obišče naj-
več turistov iz Nemčije, sledijo jim gosti iz Velike Britanije, 
Francije, Italije in Združenih držav Amerike. Škofja Loka s 
svojo prikupnostjo očara marsikaterega turista, ki potem 
razširi glas o njej še naprej. "Pred dnevi nas je obiskal mlad 
avstralski par, ki že štiri mesece potuje po svetu. Na vpra-
šanje, kako sta izvedela za Škofjo Loko, sta odgovorila, da 
so jima obisk priporočili mladi fantje iz Irske, ki sta jih 
spoznala v Dubrovniku," je navdušena Jana Kuhar. Ob pre-
gledovanju lanske statistike pa ji je v oči padel tudi poda-
tek o številu obiskovalcev iz Indije, ki so se ustavili v TIC. 
"V preteklih letih jih sploh nismo zaznali, lani pa je Škofjo 
Loko obiskalo že štirideset turistov iz Indije in ta trend se 
nadaljuje tudi letos." Čeprav je v Škofji Loki opaziti veliko 
turistov tudi iz drugih azijskih držav, pa jih ni mogoče naj-
ti v statistikah TIC, ker gre večinoma za organizirane sku-
pine, ki pridejo in gredo. Povprečna doba bivanja turistov v 
Škofji Loki je sicer ta čas po besedah Jane Kuhar dva dneva 
in pol, pri čemer imajo na Škofjeloškem na voljo 762 ležišč. 
Tujce ob prihodu v Škofjo Loko najprej napotijo na ogled 
mestnega središča, kjer jim priporočijo tudi postanek v 
Rokodelskem centru DUO. "Tujci so zelo navdušeni nad 
domačimi mojstri rokodelci," pravi Jana Kuhar. Svetujejo 
jim tudi obisk tematskih poti, ki so urejene v Škofji Loki 
in okolici. "Zelo hvaležni pa so tudi za informacije, ki se 
nam sicer mogoče zdijo nepomembne – kje se dobi dober 
sladoled ali dobra tortica in kam zahajamo domačini," je 
razložila Jana Kuhar. Ker se pogosto iz Škofje Loke odpra-
vijo tudi na Bled in v Bohinj, jim priporočijo pot čez Selško 
dolino, kjer lahko uživajo v vožnji po lepi panoramski cesti 
čez Sorico. Prav tako jih v Idrijo napotijo čez Poljansko do-
lino, da si na poti lahko še kaj ogledajo. 
V Škofji Loki so zelo ponosni, da so bili letos med dobitniki 
srebrnega znaka v zeleni shemi slovenskega turizma, kar 
jih utrjuje kot zeleno destinacijo, je še dodala Jana Kuhar.
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ALENKA BRUN

Marsikdo se spominja časov, ko smo klasične plastične 
natikače kupovali le za primer obiska zimskega bazena ali 
obisk toplic. Danes so taisti natikači dobili oznake znanih 
znamk modne industrije in postali ena najbolj želene in 
»must have« poletne obutve ta hip. So razigrani in barvi-
ti, tudi z debelimi podplati, okrašeni z biseri in pentljami. 
Ženske so novo različico takoj vzele za svojo. Nosijo jih na 
jeans hlače, kratka in dolga krila, obleke. Celo dogodki, ki 
zahtevajo določen nivo oblačenja, jih dopuščajo.
Najdemo jih v kar nekaj barvah: moden je odtenek rožna-
te, zanimiva je rumena barva, v ospredje sili mornarsko 
modra, modna stalnica poletja ostaja bela. Z izbranimi 
detajli in neobičajnimi vzorci pritegnejo še večjo pozor-

nost. Seveda klasična črna ostaja, tudi v kombinaciji z belo 
oziroma belimi detajli (in obratno). Celo preprosti in eno-
barvni športni modeli natikačev so našli svoje kupce, ki jih 
veselo in sproščeno "sprehajajo" po mestnih ulicah.

Barviti in razigrani  
natikači
Svoj prostor pod modnim soncem so 
našli tudi natikači in zablesteli v vsej 
svoji luči.
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  Kolonija Iveta Šubica, ki se zadnja leta odvija v Kulturnem centru 
slikarjev Šubic v Poljanah, je v začetku junija doživela devetnajsto izvedbo. 
Na njej večinoma ustvarjajo likovniki, člani Združenja umetnikov Škofja 
Loka, med njimi predsednica Združenja in tudi vodja kolonije Agata 
Pavlovec ter podpredsednik Rado Dagarin. Da je umetnost univerzalna 
dobrina in ob pravih ustvarjalcih tudi mojstrovina, še posebno, kadar so 
miselna podlaga za ustvarjanje črtice Ivana Cankarja, je s svojo poezijo 
podkrepila tudi Agata Trojar. I. K. / Foto: Igor Kavčič

 Slikarska prijatelja in mojstra slikanja krajin. 
Edi Sever je eden najbolj ustvarjalnih likovnikov 
na Loškem in je pogost gost na različnih likovnih 
srečanjih in kolonijah. Na njih je spoznal tudi Vojka 
Gašperuta - Gašperja iz Pobegov nad Koprom, ki 
slika z usti in tokrat razstavlja v Kranju. Ta je streljaj 
od Loke, Edi se je z veseljem oglasil na prijateljevi 
razstavi in bil navdušen. I. K. / Foto: Tina Dokl

  Na tradicionalnem 
Dalmatinskem večeru pod 
zvezdami na vrtu Škofjeloškega 
gradu je bilo tako kot vedno 
poskrbljeno za pristno 
dalmatinsko vzdušje – zazvenela 
je dalmatinska glasba, zadišalo 
je po sveže pečenih sardelicah, 
marsikdo pa je z veseljem 
nazdravil tudi s kozarčkom 
plavca iz Šibenika. Nastopajoče 
klape ter pevec Goran Karan 
pa so obiskovalce z zvoki 
dalmatinskega melosa odpeljali 
iz Gorenjske vse tja do obal 
modrega Jadrana. S. L.  
/ Foto: Andrej Tarfila

  Vsenavzoče Monike Tavčar, 
ki vodi številne prireditve, ni 
treba posebej predstavljati. 
Gospoda ob njej pa sta na levi 
operni pevec Tone Habjan, na 
desni pa Žiga Šmid iz Osnovne 
šole Jela Janežiča, sovoditelj 
na prireditvi ob letošnjem 
jubileju društva Sožitje v 
Škofji Loki. Monika ima očitno 
mlade posnemovalce ... D. Ž./ 
Foto: Tina Dokl
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   Zasedba Laibach je zidove Škofjeloškega 
gradu dodobra pretresla že pred štirimi leti, tudi 
tokratni nastop v okviru Hafnerjevega memoriala 
– po triumfalni osvojitvi Severne Koreje – pa 
je ohranil njen prepoznavni glasbeno-vizualni 
spektakel, s katerim zna vedno znova navdušiti, 
očarati ter spodbuditi k razmisleku o svetu, v 
katerem živimo. S. L. / Foto: Andrej Tarfila

 Na Trati se je odvil tradicionalni, že osemnajsti Večer slovenskih viž v 
narečju. Nagrado občinstva, priljubljenega vandrovčka, je prejel Ansambel 
dveh dolin, poleg vseh nastopajočih pa so vse zbrane očarale tudi 
simpatične povezovalke večera Jana Jenko, Andreja Čamernik in Damjana 
Peternel, sicer vsem dobro znane voditeljice z Radia Sora. S. L.  
/ Foto: Primož Pičulin

  Vabilu na večerjo, ki se 
je odvila kar med vožnjo po 
Ljubljanici in so udeleženi 
doživeli posebno kulinarično 
doživetje, ob hrani pa so 
stregli z zanimivimi koktajli z 
viskijem kot glavno sestavino, 
sta se odzvala tudi glasbenika 
Jernej Tozon (Čuki) in Aleš 
Bartol (Mambo Kings). A. B. 
/ Foto: arhiv organizatorja 
(Marko DeBello Ocepek)

   Območna obrtno-podjetniška 
zbornica (OOZ) Kranj je ob 
petdesetletnici poslovanja 
povabila na ples s podelitvijo 
priznanj za okrogle jubileje. Plesni 
večer je bil v Hotelu Bellevue 
na Šmarjetni Gori nad Kranjem. 
Privabil je tudi Ločane: Martino 
in Jožeta Missona, predsednika 
OOZ Škofja Loka, njenega 
podpredsednika Milana Hafnerja 
in soprogo Silvo ter Andrejo 
Štrekelj, sekretarko OOZ Jesenice, 
in Damjana Čenčiča iz SKB Škofja 
Loka. A. B. / Foto: A. B.
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Jimnyja so pri Suzukiju  začeli delati 
že leta 1968. Jimny je bil takrat prva 
uresničitev Suzukijevih želja po šti-
rikolesnem pogonu, ki bo lahko kos 
neurejenim gozdnim potem, blatu in 
kamenju in bo ljudi lahko zapeljal tja, 
kamor doslej ni bilo mogoče zapeljati 
ljudi na štirih kolesih. Drugo genera-
cijo so predstavili leta 1981 in je po-
menila ogromen napredek. Šlo je za 
povsem nov avto, čeprav je  ostal maj-
hen in z izjemnimi terenskimi spo-
sobnostmi. Izvozne številke so iz leta 
v leto rasle, Jimny pa je postal prvi Su-
zukijev globalno uspešen avtomobil. 
Oglaševali so ga s sloganom »žilav in 
urejen«, s čimer so poudarili, da gre 
za avto, ki je sposoben težkih teren-
skih preizkušenj in je hkrati udoben 

sopotnik pri vsakdanjih opravilih. 
Na voljo  je bil v številnih različicah, 
z običajnim ali zložljivim vetrobran-
skim steklom, s platneno ali trdno 

streho ali kombinacijo vsega našte-
tega. Jimny je utiral pot popularnejši 
Vitari, ki so jo pričeli izdelovati 20 let 
kasneje.

Suzuky Jimny prihaja z novo obliko
Po skoraj 20 letih prihaja Suzuki s prenovljenim legendarnim modelom Jimny.  
Po napovedih bo ta v Sloveniji naprodaj spomladi 2019.

Pokličite za testne vožnje!ELavto, d. o. o.
Kajuhova 8 
4226 Žiri
E: info@elavto.si
T: 041 645 605

Električna terenska vozila 
• Domet vozila: 80 km 

• Maks. moč: 15 kw 
• Življenjska doba baterije: 800 polnjenj 

• Čas polnjenja: od 4 do 6 ur 
• Strošek polnjenja:  cca 1,2 EUR

• Polnenje na 220 V 

Električna mestna ženska  
in zložljiva kolesa 

• Domet: do 50 km 
• Moč motorja: 250 w

• Čas polnjenja: od 4 do 6 ur 
• Posebnost: možnost vožnje kot  

s skuterjem (s plinom)

El. mestna in dostavna vozila 
• Domet vozila: 150 km 

• Maks. moč: 20 kw 
• Življenjska doba baterije:  

1.500–2.000 polnjenj 
• Čas polnjenja: od 4 do 6 ur

• Polnenje na 220 V  



PRILAGODLJIVI 
DIGITALNI MERILNIKI
NADZOR OPRIJEMA 
GRIP CONTROL

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

SUV
PEUGEOT3008

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,2 do 6,0 l/100 km. Izpuh CO2: od 109 do 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0282 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00008 do 0,00203 g/km. Število 
delcev: od 0,01 do 20,36. 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. 
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 3008 Active (1,2 PureTech 130), bela banquise barva; maloprodajna cena z DDV je 22.550 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 261 EUR pri 30% pologu 
in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 30%, doba financiranja je vezana na ročnost od 60 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 17.05.2018 znaša 10,4% in se spremeni, če se spremenijo elementi 
izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 8,8%; financirana vrednost 15.785 EUR; skupni znesek za plačilo 28.157 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi Optiway OSNOVNI 
SERVIS za dobo 5 let oziroma 100.000 km (vključuje jamstvo, vzdrževanje in dvoletno pogodbeno garancijo) in avtomobilsko obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto ter paket zimskih pnevmatik; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire 
zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

SUVERENO IZJEMEN,  
V VSEH POGLEDIH

STARA OBLIKA JIMNYJA SE  
POSLAVLJA, PRIHAJA NOVI JIMNY 2019

Novi Jimny bo bolj robato oblikovan 
in bo spet bolj podoben samuraju. Z 
oglato oblikovanimi izrezi pod bla
tniki spominja na trenutne Jeepove 
modele. Novi Jimny  ne bo križanec 
ali mestni terenec, pač pa bo imel vse 
bistvene lastnosti pravega terenca, 
zato lahko pričakujemo, da bo ohra
nil vrhunske terenske zmogljivosti, po 
katerih so slovele vse dosedanje gene
racije: škatlasta podo ba, konvencio
nalna nosilna šasija, to ga zadnja pre
ma  in priklopljiv štirikolesni pogon z 
reduktorjem. Podobno klasično  obli
kovana je tudi armaturna plošča, kjer 
je času primerno predviden prostor za 
namestitev zaslona na dotik, ob tem 
pa omenjajo tudi vgradnjo nekaterih 
pripomočkov, ki bodo uporabnikom 
olajšali vožnjo po brezpotjih.
Po prvih napovedih in slikah sodeč 
nas bo vse nova podoba in  vozne las
tnosti bolj navdušile kot dosedanji 

model, o katerem se krešejo mnenja. 
Ugledna revija  Whatcar je Jimnyju 
pri ocenjevanju celote dodelila samo 
eno zvezdico, Islandci, na primer, pa 
so nad njim navdušeni in pravijo: »Če 

je Toyota Land Cruiser kralj, potem je 
Jimny princ.« Kakorkoli že, Jimny bo 
s prenovljeno podobo koristen delovni  
pripomoček za gozdarje, lovce, oskrb
nike in ostale terenske delavce. 
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V Avstriji so dnevne luči uzakonjene le za motorna kolesa. 
Izjema so  pogoji slabše vidljivosti in vožnja po predorih.
V Italiji in Madžarski je potrebno imeti prižgane luči na av-
tocestah in cestah izven naselij, sicer grozi kazen, v Italiji  
najmanj 35 evrov. V Sloveniji znaša kazen za neprižgane 
luči 40 evrov, Norvežani pa za neprižgane luči zaračunajo 
kar 158 evrov. V Nemčiji luči podnevi niso obvezne, jih pa  
vseeno priporočajo.
Slovenci se po tujini ne bomo ukvarjali z ugašanjem dnev-
nih luči, saj smo z njimi bolj vidni, previdnost velja le v 
Grčiji, kjer vas (za razliko od drugih) lahko celo oglobijo, 
če vozite s prižganimi lučmi ob jasnem vremenu in dobri 
vidljivosti.  

Po direktivi EU iz leta 2008 so vsa vozila po letu 2010 oprem
ljena z t. i. dnevnimi lučmi. Za vozila, izdelana pred tem 
letom, pa velja, da morajo imeti prižgane zasenčene oz. 
kratke luči. 
Problem, na katerega opozarjajo strokovnjaki, je, da avto-
matsko prižiganje dnevnih luči v razmerah slabše vidljivo-
sti in v tunelih večinoma ne vključuje tudi prižiganja zad
njih luči. Vozniki so pomirjeni, ker jim avto sam prižiga 
dnevne luči, pozabljajo pa, da se zadnje luči ne prižgejo in  
so  v tem primeru bistveno manj vidni za zadaj vozeče avto-
mobile. Zato velja, da je voznik sam odgovoren za vidnost in 
da mora vklopiti zasenčene luči, s čimer vklopi tudi zadnje  
luči. Zanimivo, da zato niso poskrbeli že proizvajalci, saj je 
tehnično gledano to zelo enostavno izvedljivo.
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Ali ste vedeli ...
… da na Hrvaškem dnevne luči poleti 
niso obvezne? Z dnevnimi lučmi morajo 
voziti samo motorna kolesa, vsa vozila 
pa le v zimskem času, od konca oktobra 
do konca marca. Če tega ne spoštujete, 
vas lahko oglobijo za 300 kun. 
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 10. 7. • na ogled do 21.8 • Preddverje Sokolskega doma  
Škofja Loka, 17.30

PROJEKT YOUTH CLUB OCTAGON, RAZSTAVA "KUS",

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457,  
agata.pavlovec@sokolskidom.si

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

BRALNICA 2018: POGOVOR Z AVTORSKIM TANDEMOM  
MIŽIVANGAVSKI – ŽIGOM X. GOMBAČEM IN IVANOM MITREVSKIM, 
VSTOP JE PROST.

Informacije: Jana Fojkar, 04 51 12 312, jana.fojkar@skofjaloka.si

 Od 10. 7. do 30. 9.  • Rokodelski center DUO Škofja Loka

PRODAJNA RAZSTAVA SEKCIJE DUO OOZ ŠKOFJA LOKA

Informacije: Rokodelski center DUO Škofja Loka, 04 511 24 60,  
rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

 14. 7.  • Glavna avtobusna postaja Škofja Loka, 10.00

BREZPLAČNO VODENJE IN ROKODELSKA DELAVNICA: PO POTI LOŠKE 
USTVARJALNOSTI

Informacije: 04 517 06 00, 051 427 827, info@visitskofjaloka.si,  
www.visitskofjaloka.si

 14. 7.  • Cankarjev trg, 20.00

X. MEDNARODNI CIKEL KONCERTOV: RED TOUR: AMERICAN  
MUSIC ABROAD,

Informacije: Jana Fojkar, 04 51 12 312, jana.fojkar@skofjaloka.si

 16. 7.  • igrišče za odbojko na mivki ob športni dvorani Poden, 10.00

ODBOJKA NA MIVKI

Informacije: Nejc Novak, 040 326 165, blok@familija.eu

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

BRALNICA 2018: BEREMO S KUŽKOM

Vstop je prost.

Informacije: Jana Fojkar, 04 51 12 312, jana.fojkar@skofjaloka.si

 21. 7.  • Cankarjev trg 6, Škofja Loka (za cerkvijo), 9.00

IZDELEK PO VAŠI IZBIRI – AMUSE DELAVNICA MOKREGA  
POLSTENJA (FILCANJA)

Informacije: Anja Musek, 031 855 468, anja@musek.eu, www.amuse.si

 21. 7.  • Glavna avtobusna postaja Škofja Loka, 10.00

BREZPLAČNO VODENJE IN ROKODELSKA DELAVNICA: PO POTI  
LOŠKE USTVARJALNOSTI

Informacije: 04 517 06 00, 051 427 827, info@visitskofjaloka.si,  
www.visitskofjaloka.si

 23. 7.  • igrišče za odbojko na mivki ob športni dvorani Poden, 10.00

ODBOJKA NA MIVKI

Informacije: Nejc Novak, 040 326 165, blok@familija.eu

 24. 7.  • Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00
BRALNICA 2018: PIŽAMA Z BLOLKOVCI IN PUMLOLVCI 
Vstop je prost.
Informacije: Jana Fojkar, 04 51 12 312, jana.fojkar@skofjaloka.si

 28. 7.  • Glavna avtobusna postaja Škofja Loka, 10.00

BREZPLAČNO VODENJE IN ROKODELSKA DELAVNICA: PO POTI LOŠKE 
USTVARJALNOSTI
Informacije: 04 517 06 00, 051 427 827, info@visitskofjaloka.si,  
www.visitskofjaloka.si

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

BRALNICA 2018: PRAVLJIČNI VEČER V DRUŽBI PERNATIH JUNAKOV, 
VSTOP JE PROST.
Informacije: Jana Fojkar, 04 51 12 312, jana.fojkar@skofjaloka.si

julij 2018

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Loških novicah 12. 
6. 2018, je bilo podjetje STIMACOM,d. o. o., iz Škofje Loke, ki  trem 
nagrajencem za rešitev križanke poklanja bon za petkratno pranje 
avtomobila v avtopralnici na bencinskem servisu OMV Škofja Loka. 
Nagrajenci so: 1. nagrada: Marta Ježek, Radovljica; 2. nagrada: Franc 
Mullner, Škofja Loka; 3. nagrada: Jana Justin, Kranj. Nagrajenci prej-
mejo nagrade na bencinskem servisu OMV Škofja Loka. Čestitamo!

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

www.gorenjskiglas.si

Planinska zveza 
Slovenije je izdala 
delovni zvezek  
o gorah za otroke  
od 9. do 14 leta.  
V nejm boste našli 
naloge za zabavo, 
ustvarjanje, učenje 
in vzgojo. Naloge 
imajo 3 težavnostne 
stopnje, barvne 
ilustracije in 
fotografije.  
Veliko zanimivosti 
za mlado in staro 
ter rešitve za 
preverjanje znanja.

                        + poštnina

9 EUR
9065 strani, 210 x 300 mm, mehka vezava
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Polni energije in dobre volje boste cel me-
sec. Ljudje bodo zaradi tega iskali vašo 
bližino, vam pa bo to odgovarjalo. Obre-
menjevali se boste z denarjem, na koncu 
pa spoznali, da vaše finančno stanje ni 
tako slabo. Že dogo si niste vzeli prave-
ga časa za prijatelje. K sreči se bo to dalo 
nadoknaditi.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Ker svojih čustev ne boste mogli več nad-
zirati, se boste le odločili za korak, ki bi 
ga morali narediti že zdavnaj. Ne boste 
preveč ustvarjalni in se boste samo dela-
li, da delate. Vneto boste le premišljeva-
li. Resnica, ne da je boleča, a nekaterih 
dejstev si ne boste mogli priznati, čeprav 
samo tako pridete do cilja.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Zelo močno boste hrepeneli po ljube-
zni. Občutek varnosti v močnem objemu 
vam bo še več pomenil kot sicer. Napor-
no delo se vam bo obrestovalo in zopet 
boste sposobni videti pred seboj svetlo 
prihodnost. Prišel je čas, ko boste mora-
li izpolniti svojo obljubo, ki ste jo dali že 
pred časom. Pohitite.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Čustveno življenje boste končno uredi-
li po svojem okusu, a slej ko prej boste 
spoznali, da tudi to ni to. Velikokrat se za-
vemo nečesa šele takrat, ko to izgubimo. 
Kar ste sejali, boste kmalu želi. Poslovni 
uspeh je nekaj, kar si zaslužite, zato ne 
bo potrebno, da bi imeli kakšno slabo 
vest. Včasih je bolje molčati.

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Malce bolj morate biti potrpežljivi. Na 
cilj se ne pride vedno po ravni poti. Po-
membno je, da je želja in da tudi kaj 
naredimo zanjo. V poslovnem krogu se 
raje izognite prepirom. Pri naložbah bo-
dite previdni. Obkrožali vas bodo ljudje, 
z vsemi boste imeli občutek ravnovesja, 
tako da se boste dobro počutili.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

Poglobili boste stike z ljudmi iz prete-
klosti. Ne glejte vsega s temne strani, 
vedno posije sonce. Tudi za vas, čeprav 
ne verjamete. Na delovnem mestu priha-
jajo dobre spremembe. Občutek, da ste 
nenadomestljivi, vam bo dobro del. Res, 
da se boste težko odločali, a izgubili ne 
boste nikoli. Niste rojeni za poraženca.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Za vami je polno čustvenih stresov in po-
magalo vam bo samo to, da se zazrete 
vase in ugotovite, kaj je tisto, kar vam po-
lepša dan. Finančno vam bodo stvari po-
tekale veliko bolje, kot si to lahko sploh 
mislite. Tveganje je včasih neizbežno, 
občutek zmage pa je zato lahko še bolj 
sladek. Bodite pogumni.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

Na čustvenem področju se vam bodo po-
novili dogodki, le da sedaj ne boste tako 
naivni in seveda ne razočarani. Čakajo 
vas podvigi. Brez skrbi, vse boste dobro 
izpeljali, a ne bo šlo brez tega, da boste 
imeli občutek nepopolnosti. Cesta, po 
kateri hodite, ima tudi ovinke oziroma 
bližnjice. Čas je, da jih izkoristite.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Jeza se vam bo nakopičila, zato bodite 
pozorni, da vam ne izbruhne ob nepra-
vem času. S tem lahko prizadenete neko-
ga, ki sploh ne bo vedel, za kaj gre. Za-
ključili boste z varčevanjem in se odločili 
za investicijo, a se vam v trenutku spre-
menijo načrti. Večkrat upoštevajte svoj 
šesti čut, ki vas še ni izdal.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Sebi boste dali še eno priložnost. Čustva, 
ki jih gojite, ste skušali zatreti, a boste 
spoznali, da to ni kar tako. Odločitev, ki 
ste je pred kratkim sprejeli, je prava in 
usmerila vas bo na pravo pot. Včasih pri-
de trenutek, ko se je treba komu zaupati, 
morda to res ne reši težave, a velikokrat 
pomaga že to, da nas nekdo posluša.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

Preveč ste se umaknili. Res, da ste bili 
zadnje čase prizadeti, vendar vseh ljudi 
ne smete metati v isti koš. Zaradi dobre 
novice boste z lahkoto dosegli svoj cilj. 
Dobro premislite, kako boste razpolagali 
z denarjem. Ljudi boste morali počasi pri-
vaditi, da imate tudi svoje mnenje, ne pa 
da se samo prilagajate.

RIBI
20. 2.–20. 3.

Obeta se vam osebna sreča. Na čustve-
nem področju se pripravite na dobre 
spremembe, ki vam lahko zelo spreme-
nijo življenje. Obremenjevali se boste 
zaradi denarja. Nikar, saj se bo vse rešilo 
dobro in ob pravem času. Iskren pogovor 
z osebo, ki vam veliko pomeni, v pravem 
trenutku lahko naredi čudeže.



www.les3plus.si     www.masivni-podi.si     www.razrezipomeri.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. Akcijske cene veljajo od 1.7.2018 do 31.7. 2018 oziroma do odprodaje zalog.

PRAKTIČNE REŠITVE za vaš dom

BLUM je vodilni proizvajalec na področju dvižnih sistemov, odmičnih spon in 
izvlečnih mehanizmov. Nemoten potek dela, dovolj skladiščnega prostora in visoko
udobje pri premikanju so pomembne značilnosti praktične kuhinje.
Ne glede na to, ali ste proizvajalec, trgovec, monter ali uporabnik kuhinje - v vsakem
primeru boste lahko dodobra izkoristili prednosti izdelkov Blum.

Notranje in zunanje okenske police
pvc, lesene in alu

Kuhinjski pulti, zaključne letvice
in stenske obloge

Les 3 plus d.o.o.
Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER
T: 040 418 251, 04 204 27 14
E: les3plus@gmail.com Les 3 plus

AKCIJA vratnih kril in podbojev Lesna -8%
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Nagrade: 3-krat darilni bon Baldrijan v vrednosti 15 EUR

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 25. julija 2018, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 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 Ble i we i so vi ce sti 4.

                        + poštnina

9EUR
90

Zbrani recepti 
so dobrodošla 
pomoč vsem, ki 
pravkar začenjajo 
s samostojnim 
kuhanjem, drugim 
pa lahko zanimivo 
popestrijo jedilnike. 
Po takih jedeh 
pogosto zadiši v 
slovenskih domovih. 
Za knjigo pa jih je 
preizkusil  
kuharski mojster 
Andrej Goljat.

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

www.gorenjskiglas.si

PONATIS

176 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava



                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij
7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite  

po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 70 najlepših planinskih  

tur iz sedmih gorskih skupin: Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, 

Vzhodne Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in Alpsko predgorje. 

Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

  NOVA KNJIGA




