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Vrhunska lesena, alu-les in PVC-okna ter 
428 najrazličnejših modelov vhodnih vrat

Piko na i k vašemu 
zadovoljstvu vam 

postavi naša lastna 
montažna ekipa.
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veliko več

Člani AS Kluba prejmete 
dodatnih 5 % popusta!  
Več na www.as-klub.si.

Poslovna enota Kranj 
Pisarna Škofja Loka 
Šolska ulica 7 
T: 04/515-03-50

Sedaj še  
obsežnejša kritja 
za zavarovanje  
vašega doma z 
brezplačno 24-urno  
organizacijo  
pomoči.
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Ured ni ca:  
Mateja Rant 

Ko mer ci a list: 
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Pri pra va za tisk:  
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Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

Tisk:  
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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 39. šte vil ke Go-
renj ske ga gla sa, 16. maja 2017, izšle so 
v na kla di 25.000 iz vo dov, prejela so 
jih vsa gospodinjstva v ob či ni Škofja 
Loka, priložene so Gorenjskemu gla-
su. Na sled nja številka bo izšla v torek,  
13. junia 2017.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• V teh dneh ste bili na srečanju 
predstavnikov evropskih mest iz 
združenja Douzelage. Kakšna je bila 
tokrat vsebina?
"Gre za osrednje letno srečanje združenja 
Douzelage v bavarskem mestu Bad Koet-
zing. Letos je ena od vročih točk angleški 
Brexit. Ker so bili Britanci skupaj s Fran-
cozi iniciatorji ustanovitve tega evrop-
skega združenja manjših zgodovinskih 
mest, osebno menim, da kljub odhodu 
države iz EU mesto Sherborne ostane zu-
nanji član združenja. Je pa letošnje sre-
čanje v enem bližnjih mest, kar pomeni, 
da gremo lahko z avtomobilom in lahko 
s seboj peljemo gradivo in kulinarične 
dobrote, s katerimi predstavljamo svoje 
mesto. Tja peljemo tudi svoj mejnik, ki 
bo zakopan na travniku, kjer 28 mejni-
kov iz vsakega od mest, članov združe-
nja Douzelage, simbolizira naše sodelo-
vanje. Glavna tema pa so letos migracije: 
iz Škofje Loke s svojimi izkušnjami o tem 
sodeluje Jože Bogataj s trenutno prakso 
Slovenije na tem področju in s prakso iz 
začetka devetdesetih let prejšnjega stole-

tja, ko je bila Škofja Loka eno največjih 
imigrantskih mest. Tema je tudi pove-
čanje sodelovanja med mesti. Mi bomo 
skušali razširiti zlasti sodelovanje med 
nam bližjimi mesti, to so Judenburg (Av-
strija), Közseg (Madžarska) in Rovinj (Hr-
vaška), in v naslednjem letu organizirati 
kakšno kulturno srečanje. Leta 2020 bo 
letna konferenca združenja Douzelage 
v Škofji Loki in takrat bo velik poudarek 
na Škofjeloškem pasijonu, že letos zato 
eno od stojnic posvečamo pasijonu, in 
sicer uprizoritvi leta 2021 in populari-
zaciji potrditve Škofjeloškega pasijona 
s strani Unesca. Naj še dodam, da leta 
2021 v času izvedbe pasijona predvideva-
mo organizacijo konference združenja 
Europassion."
• Škofja Loka je tudi sicer mednaro-
dno zelo odprta, imate več povezav 
s prijateljskimi in pobratenimi obči-
nami in mesti. Kako ste zadovoljni s 
temi povezavami?
"Učinek sodelovanja je odvisen od tega, 
koliko so tudi ostali partnerji zagreti za 
sodelovanje in kakšnega koordinatorja 
imamo. Najbolje sodelujemo z nem-
škim Freisingom, češkim Taborom in 
beligijskim Maasmechelnom – priča-
kujemo, da bo njihov župan letos spet 
tekel na Teku štirih mostov v Škofji 
Loki. Z Medicino v Italiji se dogovarja-
mo o sodelovanju njihovega pihalnega 
orkestra na srečanju orkestrov Loka jo 
piha, mi pa jih bomo obiskali na nji-

hovem srednjeveškem dnevu. Dobro 
poteka sodelovanje z mestom Sovodnje, 
ni nam pa uspelo oživiti sodelovanja s 
Smederevsko Palanko, prihodnje leto 
bomo to poskusili s povabilom na Malo 
Groharjevo slikarsko kolonijo. S pobra-
tenimi mesti si po načelih recipročnosti 
izmenjujemo obiske ob občinskem pra-
zniku, večina prihaja na Historial, mi 
pa se udeležujemo praznovanj, na kate-
ra nas povabijo (denimo na praznik sv. 
Korbinija v Freising in na Taborske set-
kany v Tabor). Z nami gredo velikokrat 
kulturniki, ki poživijo dogajanje na nji-
hovih tradicionalnih praznovanjih. Po-
vezani smo tudi z Obervelachom / Zgor-
njo Belo v Avstriji: oni pridejo na naš 
Historial, mi se udeležimo njihovega 
praznika sprevoda domačih pridelkov, 
redni gostje so tam tudi naši Rovtarji."
• Aprila so se končali Dnevi Škofje-
loškega pasijona, a s tem letošnja 
dogajanja v zvezi s pasijonom niso 
končana. Kaj se bo letos še dogajalo?
"Glavni dogodki bodo oktobra. Takrat 
bo mednarodni simpozij o informati-
zaciji Škofjeloškega pasijona, ko bodo 
ljudje lahko s pametnimi telefoni na 
posameznih postajah pasijona dobili 
informacije o njem. Vzporedno pri-
pravljamo ureditev pasijonske sobe, 
načrtujemo ureditev pasijonske (Ro-
mualdove) poti, ki bo imela 14 postaj, 
z začetkom v novi pasijonski sobi in 
koncem v cerkvi sv. Jakoba. V času 

Več županov 
doseže več kot 
en sam
Izkušnjo petih županov 
s porečja Sore (štirih s 
škofjeloškega območja 
ter Medvod) pri reševanju 
cestne problematike 
bodo lahko ponovili tudi 
pri reševanju prostorske 
stiske v Osnovni šoli Jela 
Janežiča. Štiri občine pa 
sodelujejo tudi na drugih 
področjih. O teh in drugih 
temah je tekla beseda z 
županom občine Škofja 
Loka Miho Ješetom.

Župan Miha Ješe / Foto: Tina Dokl
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mednarodnega simpozija bo odprta tudi nova zbirka Ško-
fjeloškega pasijona v Loškem muzeju (ki se bo pozneje še 
širila), izdali pa bomo tudi zbornik, ki bo povezoval škofjelo-
ški in hrvaški pasijon."
• Kako napreduje gradnja trga pod gradom, kakšni so 
nadaljnji postopki z njegovim poimenovanjem?
"O uradnem poimenovanju bo odločal občinski svet na junijski 
seji. Na predhodnem usklajevanju je občinski svet potrdil ime 
Trg pod gradom. Bo pa to imeniten trg: eden od bombončk-
ov bo otroško igrišče Zamorc, ob obzidju bo stara trta z Lenta, 
novo dimenzijo pa bo to območje dobilo s smučiščem na graj-
skem hribu, ki naj bi obratovalo vsaj dva meseca. Naj ob tem 
še povem, da ga bomo tudi umetno zasneževali. Gradnja na 
trgu bo predvidoma končana julija, avgusta pa predvidevamo 
odprtje."
• Je že kak napredek pri reševanju prostorske stiske 
Osnovne šole Jela Janežiča?
"Podobno kot uspešno sodelujemo pri urejanju infrastrukture 
(cestno področje na porečju Sore), bomo občine na Škofjelo-
škem (štiri ter Medvode) iskali skupni jezik tudi pri Osnovni 
šoli Jela Janežiča. V našem proračunu so za ta projektiranja 
predvidena sredstva. Letos računam, da bo projektiranje kon-
čano in bo izvedba racionalna: predvideno je povečanje šole 
za 700 kvadratnih metrov, investicija pa bo znašala okoli 1 
milijon evrov, kar je sprejemljivo, in pri izvedbi naložbe bomo 
gledali, da bo končna cena ostala taka ali bo celo nižja od pre-
dračunske. Prepričan sem, da bodo z dograditvijo naši otroci, 
mladostniki in mlajši odrasli (šolo obiskujejo tja do 27. leta 
starosti) s posebnimi potrebami tako deležni dobrih pogojev 
za šolanje in ostale oskrbe. Večkrat sem že poudaril, da mora 
imeti ta populacija zagotovljene večje ugodnosti, da so ena-
kopravno obravnavani. V naslednjem letu pa je čas, da za to 
gradnjo pri državi pridobimo denar, da jih torej prepričamo, 
da je potrebna in racionalna. Recept pa je že preizkušen: pet 
županov bo več doseglo kot en sam."
• Za obdobje po končanih velikih investicijah v občini 
ste napovedali, da se boste v večji meri posvetili cestam: 
asfaltiranju makadamskih ter urejanju in vzdrževanju 
lokalnih cest pretežno na podeželju. Kaj od tega že ure-
sničujete v tem letu?
"Ko smo se končno rešili finančnih spon največjih okoljskih 
investicij, smo lahko že na začetku sezone začeli s cestnim 
programom. V polnem teku je tako preplastitev makadam-
skih kot tudi obnova nekaterih lokalnih cest. Začelo se je ure-
janje ceste proti Strmici, za cesto proti Luši iščemo izvajalca, do 
konca septembra načrtujemo, da bodo vse za letos načrtovane 
obnove cest dokončane, septembra pa bodo dodane še ceste na 
območju perifernih krajevnih skupnosti. V tem letu bomo tako 
izpolnili dogovor o asfaltiranju pet kilometrov makadamskih 
cest (26,6 kilometra nam jih je še ostalo in skladno z dogovori 
po krajevnih skupnostih naj bi jih vsako leto asfaltirali pet ki-
lometrov, s tem tempom pa bi lahko v petih letih izpolnili na-
črte). V primeru, da bi bile obstoječe asfaltirane ceste dotrajane 
in potrebne takojšnje rekonstrukcije, pa bo to imelo prednost 
pred asfaltiranjem. Letos bomo naredili tudi popis potrebnih 
del na območju med Ševljami in Bukovščico, enako tudi za ce-

sto v Lušo, kar bo v naslednjih letih v planu obnov. Prepričan 
sem, da bodo vodstva krajevnih skupnosti sodelovala, pogoj za 
začetek del sta namreč odmera cest in pridobitev lastništva."
• Po lani podpisani pogodbi o sofinanciranju z Ministr-
stvom za okolje in prostor bi že morali začeti s protipo-
plavno zaščito Puštala. Kdaj naj bi se začela dela? 
"Protipoplavna zaščita se nam je precej zavlekla. Projekti-
ranje je v sklepni fazi. Ne bomo več čakali, projektiranje bo 
zaključeno do sredine junija, ob koncu junija moramo pro-
jekt poslati v recenzijo državnim organom, jeseni začeti z 
deli, vmes pa pridobiti še gradbeno dovoljenje in izvajalca. 
To so zelo optimistični plani, a ker v Puštalu ne gre za fi-
nančno tako zahtevno nalogo, upam, da bo šlo."
• Kako razmišljate o urbanih sprehodih Jane's Walk, vam 
te pobude kaj koristijo pri snovanju prostorske politike?
"Letošnji urbani sprehod Jane's Walk, ki se ga prvič nisem 
udeležil, je bil namenjen parkom in drevoredom v Škofji Loki. 
Na ta sprehod gledam kot na predlog, kako dodatno ozeleniti 
našo Loko. Menim, da bo to najbolj potrebno na delu okoli av-
tobusne postaje, po drugi strani pa imamo v Loki tudi „rajdšo-
lo“ na Sovodnju in čakamo, da ko se bo klavnica izselila, znova 
pridobimo lep park. Neposredno urbani sprehodi nimajo vpli-
va na prostorsko politiko, so pa te pobude dobrodošle. Vedeti 
pa je treba, da so v naši strategiji 2025+ rešitve zelo podobne, 
kot jih želijo člani civilnih pobud, enako so podobne hotenjem 
in prizadevanjem občinske uprave, le da nam jih ne uspe ure-
sničiti tako hitro, kot bi si želeli pobudniki, saj mora občina 
urejati tudi druga področja, vsaj dvajset jih je, pobudniki urba-
nih sprehodov pa se ukvarjajo z enim samim."

Občinski svet v Škofji Loki je na aprilski seji obravnaval finanč-
no situacijo družbe STC Stari vrh in se seznanil s spremembo 
družbene pogodbe. Strinjal se je z zmanjšanjem osnovnega 
kapitala po poenostavljenem postopku za pokrivanje nepokrite 
izgube iz prejšnjih obdobij in iz tekočega obračunskega obdo-
bja ter z istočasnim povečanjem osnovnega kapitala. Sprejel 
je tudi sklep, da se na podlagi predhodno zagotovljenih prora-
čunskih sredstev izvede dokapitalizacija, povečanje družbeni-
škega deleža Občine Škofja Loka v družbi SCT Stari vrh v višini 
3750 evrov in s solastniškim deležem, ki znaša 50 odstotkov. 
Prav tako so se svetniki strinjali, da župan skladno z odlokom 
o letošnjem proračunu odloči o uporabi sredstev splošne pro-
računske rezervacije za dokapitalizacijo družbe STC Stari vrh. 

Odločili o Starem vrhu

Na hiši Alenke Okorn in Štefana Kalamarja v Hafnerjevem nase-
lju bodo junija ob državnem prazniku odkrili spominsko ploščo, 
ker je bilo tam v letih 1990 in 1991 tajno skladišče orožja enot 
milice. V zahvalo za pogumno dejanje v času slovenske osamo-
svojitve jo bosta odkrila Policijsko veteransko združenje Sever 
Gorenjska in Občina Škofja Loka.

Odkrili bodo spominsko ploščo
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Čeprav smo v tem mandatu veliko pozornost posvečali 
velikim projektom (kanalizacija, ceste, prometna stra-
tegija), smo načenjali tudi teme, pomembne za vsak-
danjo dobrobit občanov. Želimo si uspešnega gospo-
darstva, da bo na voljo dovolj delovnih mest, želimo si 
zdravo okolje, urejene ceste, šole in vrtce in zdravstve-
ni dom z ustreznim številom zdravnikov in potrebno 
infrastrukturo.
Vsi si želimo, da je poskrbljeno za naše zdravje, da ima-
mo dostop do zdravnikov in specialistov, da imajo naši 
otroci dostop do pediatrov in da imamo navsezadnje, ko 
poiščemo zdravstveno pomoč, tudi kje parkirati. 
Kot občinska svetnica sem že dve leti opozarjala na pe-
rečo zdravstveno problematiko v naši občini, saj smo po 
dostopnosti do zdravstvenih storitev v naši občini že pred 
petimi leti zaostajali tako za slovenskim povprečjem, še 
veliko bolj pa za bližnjo osrednjo Slovenijo. Dostopnost 
pomeni, da je na voljo dovolj ponudnikov zdravstvene 
in zobozdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Kljub 
slabi dostopnosti do zdravstvenih storitev smo prebivalci 
občine Škofja Loka med bolj zdravimi v Sloveniji, saj nas 
na srečo rešujejo nekatere zdrave navade. 
Predstavniki občinskega sveta, predstavniki vseh šti-
rih občin in predstavniki zdravstvene stroke smo 
združeni v skupini za pripravo zdravstvene strategi-
je za loško območje. Vsi se zavedamo, da zdravstveni 
dom v Škofji Loki (ki nudi precej storitev tudi občanom 
drugih občin) prostorsko poka po šivih. Ter da dejan-
sko primanjkuje zdravnikov družinske medicine, re-
ferenčnih ambulant in pediatrov. Usklajeni smo, da je 
treba hitro ukrepati, hkrati pa začeti razmišljati tudi o 
ustreznejši dolgoročni rešitvi. Ne nazadnje število pre-
bivalcev v naši občini konstantno raste.  
Želimo si tudi uspešnejše turistične strategije. Treba bo 
poenotiti usmerjevalne table, ponuditi več pestrih dogod-
kov, poudariti naš biser – grad in večji pomen dati sre-
dnjeveškemu delu, saj nas to bistveno loči od ostalih turi-
stičnih mest. A imamo seveda že problem z enim samim 
avtobusom turistov, ki jih nimamo kam namestiti. O sra-
moti s hotelom Transturist, ki že nekaj desetletij kraljuje 
sredi mesta in ogroža tudi premnoga življenja, pa ne kaže 
izgubljati besed. Občinski svetniki smo občinsko upravo 
in župana že nekajkrat pozvali k aktivnemu reševanju in 
dialogu z lastniki. Upamo, da se čim prej kaj premakne. 

Na prvem mestu morajo  
biti občani

JOŽICA VAVPOTIČ SRAKAR, SMCROBERT STRAH, SDS 

Zadnja leta se je občina soočala z velikimi izzivi, tako 
glede izvedbe zadanih investicij kot tudi vzdržnosti ob-
činskih financ, ki so bile zaradi preteklih zadolževanj 
pred veliko preizkušnjo. Z uspešnim menedžiranjem 
razvojnih projektov, črpanjem evropskih kohezijskih 
sredstev prejšnje perspektive in učinkovitim vode-
njem občine na vseh nivojih nam je uspelo v rokih re-
alizirati finančno največji zalogaj v zgodovini občine 
in hkrati povečati standard vseh občank in občanov.
Nova posodobljena infrastruktura je pogoj za razvoj 
občine in za kvalitetnejšo bivanje. Hkrati pomeni tudi 
doprinos k razvoju lokalnega gospodarstva, ki ustvarja 
delovna mesta in prispeva pomemben delež v javne 
finance. Z novimi cestnimi povezavami in komunal-
no opremo opravljamo temeljno nalogo občine za nor-
malno funkcioniranje lokalnega gospodarstva.
Škofja Loka pa je pred novimi izzivi. Na področju pod-
pore lokalnemu gospodarstvu in privabljanju novih in-
vestitorjev bo treba čim prej zagotoviti dodatne, komu-
nalno opremljene površine, hkrati pa krepiti spodbude 
za novonastajajoča podjetja ter širiti širokopasovna 
omrežja, ki so pogoj za normalno funkcioniranje pod-
jetništva.
Loško območje prednjači po nizki stopnji brezposelno-
sti, kar lahko utemeljujemo s tradicionalnim pristo-
pom in odnosom do dela ter z učinkovitim usposablja-
njem kadrov. Sistematično in učinkovito usposabljanje 
mladih, ki generira uspešno kariero in preprečuje beg 
usposobljenih kadrov v druga okolja, očitno na Loškem 
funkcionira. 
Na tem mestu velja izpostaviti pričakovanja občin 
glede nove finančne perspektive, kjer čakamo na kon-
kretne ukrepe države za rast gospodarstva in nova 
delovna mesta. Nemudoma je treba zagnati tudi nov 
investicijski cikel, ki bo zagotovil znatno državno in 
evropsko sofinanciranje projektov na področju javne 
infrastrukture. Zadnja finančna perspektiva (2007–
2013), ki jo je uspešno izpogajala in usmerjala takra-
tna Janševa vlada, je Škofji Loki znatno pomagala 
pri razvojnih projektih izgradnje komunalne infra-
strukture, cestnih povezav, urejanja mestnega jedra 
in energetske učinkovitosti javnih stavb. Slednje velja 
upoštevati pri volitvah v naslednjem letu.

Gospodarstvu prijazna občina
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Naša občina je trenutno v fazi sprejemanja sprememb 
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta po krat-
kem postopku. Gre predvsem za odpravo neskladij in 
napak, ki so se pojavile v obdobju od sprejema leta 2014 
do danes. Občina je sicer od takrat prejela kar nekaj 
pobud za spremembo namembnosti prostora, večino 
za spremembo iz kmetijske uporabe v stavbno zemlji-
šče, ki pa v omenjenem postopku ne bodo upoštevane. 
Občina bo morala čim prej pristopiti k izdelavi novega 
osnutka prostorskega načrta, v katerem se bo opredeli-
la do vseh prispelih pobud. Seveda pa se postopek tukaj 
komaj začne. Mnenje o osnutku mora podati 15 nosil-
cev urejanja prostora. Na podlagi mnenj in morebitnih 
kasnejših usklajevanj občina izdela dopolnjen osnutek, 
ki ga predstavi tudi javnosti, ki lahko poda pripombe in 
predloge. Šele ob upoštevanju stališč do pripomb in pre-
dlogov javnosti občina pripravi predlog občinskega pro-
storskega načrta, na katerega vsi nosilci izdajo drugo 
mnenje. Po prejetem pozitivnem drugem mnenju vseh 
nosilcev urejanja prostora pa se lahko predlog spreje-
ma dvostopenjsko na občinskem svetu. Najbrž si lahko 
predstavljate, koliko časa traja opisan postopek spreje-
manja občinskega prostorskega načrta, ki ga predvide-
va Zakon o prostorskem načrtovanju. Tukaj se čas ne 
meri v urah ali dnevih, ampak v letih. Če boste kdaj je-
zni na občinske uradnike, ki vam ne znajo odgovoriti 
na vašo pobudo, vedite, da to ni njihova krivda, temveč 
predvsem krivda zbirokratiziranega in dolgotrajnega 
postopka spreminjanja prostorskih načrtov. Strinjam 
pa se, da je krivda občine, da bo, ko sploh bo, pristopila 
k sprejemanju novega prostorskega načrta, to storila 
prepozno. Usklajevanje s kritičnim nosilcem, Ministr-
stvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bo predvi-
doma dolgotrajno in naporno, ker se občina sooča z iz-
polnjenimi kvotami stavbnih zemljišč, kar pomeni, da 
mora vsak del novega stavbnega zemljišča nadomestiti 
z velikostno enakim delom izvzema obstoječega stavb-
nega zemljišča. Ja, takšna je novodobna samooskrba s 
hrano, ki se v zadnjem času tako pogosto promovira: 
tudi za ceno bivanja in zaposlitve očitno. V občini stavb-
na zemljišča, kjer je mogoča takojšnja gradnja stano-
vanjskih objektov, preštejemo lahko na prste, še slabše 
pa je z zemljišči, namenjenimi industrijski rabi, teh 
praktično ni več na razpolago.

Prostorsko načrtovanje  
po slovensko

ALEŠ HABJAN, SDS GREGOR HOSTNIK, SDS

V zadnjem mesecu sem v različnih medijih zasledil 
kar nekaj izjav različnih ljudi, ki so mi dale misliti, 
kam pluje tale naša ljuba Slovenija. Prva je bila izja-
va neke mame, ki je krožila po Facebooku, kako njen 
dvanajstletni sin zjutraj ni hotel v šolo ter da je šola 
brez veze, da se je ne splača obiskovati. Seveda jo je to 
presenetilo, ker od njega tega ni pričakovala. Ko se je 
z njim pogovorila, pa je ugotovila, kako imajo njegovi 
vrstniki, ki izhajajo iz družin, ki so prejemnice soci-
alne pomoči, doma boljši avto, boljše telefone, starši 
pa nič ne delajo in seveda otrok zaključuje, zakaj bi 
hodil v šolo, če je bistveno bolje, da si priklopljen na 
državne jasli, kot pa da se trudiš in hodiš v šolo in 
kasneje v službo. Zelo spodbudno okolje za dvanajstle-
tnega otroka. 
Pa še en primer petčlanske družine, ki mesečno dobiva 
z otroškimi dodatki in s socialno pomočjo več kot 1500 
evrov, živijo v občinskem stanovanju, vrtca praktič-
no ne plačujejo, otroci v šoli imajo prehrano zastonj, 
dodatno zdravstveno zavarovanje plačuje država, pa 
še kaj bi se našlo, na drugi strani pa ravno tako pet-
članska družina, kjer oče in mati delata za minimalno 
plačo. Katera družina bolje pride skozi mesec? Mislim, 
da je komentar odveč. Pa da se razumemo, nisem za 
ukinitev sociale, vendar razlika v prejemkih, ko človek 
dela, in med tistim, ki je na socialni pomoči, bi pa ven-
darle morala biti.
Pa se spomnim sindikalnega mitinga ob prvem maju 
na Križni gori, kamor hodimo s Pihalnim orkestrom 
vsako leto igrat delavsko internacionalo in poslušat 
sindikaliste in njihov boj za delavske pravice. Letos 
sem si zapomnil predvsem dve stvari. Prva je iz go-
vora Lidije Jerkič, da je članstva v sindikatih samo 20 
odstotkov in da naj se ljudje le včlanijo, da bodo imeli 
sindikati večjo pogajalsko moč naproti delodajalcem. 
To je res, druga plat medalje, ki pa je spoštovana go-
vornica ni povedala, pa je, da bi se s povečanjem član-
stva povečali tudi njihovi prihodki. Druga stvar, ki je v 
četrt stoletja, odkar igram na prvomajskih budnicah, 
nisem doživel, pa je bila zagotovo tridesetmetrska vr-
sta za naročilo čevapčičev. Očitno nam vseeno ne gre 
tako slabo. V prihodnje si želim, da bi delo našlo zopet 
pravo mesto, da bi bila to vrednota, da bi bilo tudi pri-
merno nagrajeno. Upam, da ni vse skupaj le utopija.

Prvomajska utopija
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Eden od razlogov je številnost učencev, 
ki zadnjih šest let narašča in zato vsa-
ko leto odprejo kak oddelek več. "Letos 
šolo obiskuje 108 učencev, za priho-
dnje leto imamo napovedan vpis 114, 
torej bo moral biti spet oddelek več," 
pravi ravnateljica Osnovne šole Jela 
Janežiča Marjeta Šmid. Normativi 
in standardi so za učence s posebni-
mi potrebami drugačni kot v ostalih 
osnovnih šolah, tu imajo namreč v 
oddelkih od pet do deset učencev. Tudi 
potrebe učencev so vse večje in vse bolj 
raznolike. V šoli namreč izvajajo več 
programov: eden je šolski, podoben ti-
stemu v ostalih osnovnih šolah, le da 
si za ponavljanje in utrjevanje snovi 
vzamejo več časa, v zadnjem triletju ni 
toliko abstraktnih vsebin in programi 
so tudi manj natrpani s podatki. S tega 
programa se učenci lahko vključujejo 
naprej v nižje poklicno izobraževanje. 
V posebnem programu so učenci naj-
bolj raznoliki, med njimi so tudi ta-
kšni, ki potrebujejo veliko pomoči ne 
le pri učenju, temveč tudi pri vsakda-
njih potrebah. V tem programu učence 
ocenjujejo opisno. Nov pa je program 

za učence od 21. do 26. leta starosti za 
usposabljanje za delo in življenje. Za-
dnje po besedah ravnateljice skušajo 
najti delo izven šole (manj zahtevna 
dela v vrtcu, knjižnici, na bencinski 
črpalki) in imajo s tem že nekaj do-
brih izkušenj, saj imajo ljudje v teh 
organizacijah posluh za te učence. In 
ravno ta program je eden tistih, ki mu 
manjka prostora v šoli, tako da so za 
mlajše odrasle v njem poiskali mo-
žnost v prostorih društva Sožitje. Še 
eden od razlogov za prostorsko stisko 
pa je dodatna strokovna pomoč, ki jo 
izvaja šola Jela Janežiča na drugih 
osnovnih šolah, kjer so po načelu in-
kluzije vpisani tudi otroci s posebni-
mi potrebami. Gre za skupino sedmih 
strokovnih delavcev specialne mobil-
ne pedagoške službe, ki imajo na šoli 
Jela Janežiča domicil, a so trenutno 
brez svojega prostora. Potrebe po mo-
bilni službi se povečujejo, a se ravno 
zaradi slabih prostorskih pogojev ne 
more širiti, dodaja Marjeta Šmid. Po-
leg tega so od države pridobili tudi sta-
tus regijskega strokovnega centra, kar 
je za šolo zelo pomembna referenca, a 
spet je pomanjkanje prostora ovira tej 
dejavnosti.

"Ko smo morali računalniško učilnico 
preseliti na hodnik in izprazniti mul-
tisenzorno sobo, smo videli, da tako ne 
bo šlo več dolgo. Poleg tega se spremi-
nja tudi način šolskega dela, razredi 
niso več klasične učilnice, pač pa so v 
njih urejeni posamezni kotički ..." na-
števa Šmidova. "Tako smo pred dvema 
letoma prvič opozorili na naš problem, 
se na ravni občin ustanoviteljic začeli 
dogovarjati o morebitnih rešitvah, pri-
pravili idejno zasnovo. Marca letos je 
bil ustanovljen gradbeni odbor, občine 
so za projekt dograditve šole v prora-
čunih pripravile sredstva, leto 2017 je 
namenjeno pripravi dokumentacije za 
gradnjo. K sodelovanju želimo štirim 
občinam, ustanoviteljicam šole, pri-
družiti tudi Občino Medvode, od koder 
imamo tudi precejšnje število učen-
cev. Sicer pa upam, da se bodo pri tem 
združile sinergije občin, države, šole in 
tudi Eko sklada."
Kot je dejal tudi Miha Ješe, župan obči-
ne Škofja Loka, ki ima med vsemi šti-
rimi največji ustanoviteljski delež (po 
določilu ustanoviteljskega akta iz leta 
1998 je ta 57 odstotkov), občine pri tem 
računajo tudi na sofinanciranje drža-
ve. In seveda tudi na sosednjo Občino 
Medvode, s katero potekajo pogovori. 
Iz ostalih občin, pravi Marjeta Šmid, je 
namreč v šoli že več kot četrtina otrok. 
Poleg učencev iz občine Medvode so 
posamezni otroci tudi iz občin Vodice 
in Kranj.
Z nadgradnjo šolske stavbe za eno 
nadstropje, ki naj bi po ocenah stala 
okoli milijon evrov, bi pridobili 700 
kvadratnih metrov površine za matič-
ne in predmetne učilnice, knjižnico, 
multisenzorno sobo, prostor za indi-
vidualno obravnavo, za mobilno služ-
bo, za programe za mlajše odrasle, za 
strokovni center ...  

Šoli zmanjkuje prostora
V Osnovni šoli Jela Janežiča, kjer se letos izobražuje 108 učencev s posebnimi 
potrebami, zaradi prostorske stiske načrtujejo dograditev stavbe. Zadnja 
adaptacija je bila opravljena ob gradnji telovadnice in nekaterih spremljajočih 
prostorov leta 2008, a se je že kmalu spet pokazalo novo pomanjkanje prostorov.

Idejna zasnova, kako naj bi bila videti šola Jela Janežiča po nadgraditvi



DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Celostna prometna strategija občine 
Škofja Loka je pripravljena za prvo 
branje na občinskem svetu. Prometna 
strategija po besedah župana Mihe 
Ješeta dopolnjuje občinsko razvojno 
strategijo 2025+. "Bistveno večjo po-
zornost namenjamo ranljivim skupi-
nam udeležencev v prometu, pešcem 
in kolesarjem, urejanju obstoječe ce-
stne infrastrukture, ki jo bomo bolj 
prilagodili za varen promet, gradnji 
novih odsekov, povečanju deleža jav-
nega transporta, uvajanju čistejših 
prevoznih sredstev," našteva župan 
Miha Ješe. "Pri izboljšanju cestne in-
frastrukture imam v mislih novo vpa-
dnico med industrijsko cono in Mejo 
ter severno obvoznico. V Škofji Loki 
po odprtju južne obvoznice v Poljan-
sko dolino ostaja najbolj obremenjen 
cestni odsek med starim Petrolom in 
Starim Dvorom, ki ima še vedno več 
kot 20 tisoč vozil dnevno. Prepričan 
sem, da bo severna obvoznica ta pro-
met zmanjšala za okoli 40 odstotkov. 
Razbremenila bo mesto, omogočila 
normalen razvoj Kapucinskega pred-
mestja, lažje bo prehajanje Kidričeve 
ceste, prišlo bo do ureditve avtobusne 
postaje in trga pred pošto, ki mora do-
biti bolj zeleno obeležje. Predvideva-
mo tudi projektiranje Spodnjega trga 
in Grabna (Pepetovega klanca), kjer 
naj bi bil obnovljen tudi drevored." O 
tem, ali jim bo po sprejetju prometne 
strategije uspelo ujeti tudi kak evrop-
ski razpis, pa pravi: "Teh razpisov bo 
sicer več, a bodo finančno precej skro-
mni. Nanja lahko računamo denimo 
pri izposojevalnici koles ali čistejših 
vozil za motorni promet. Tudi občin-
ska uprava se bo vključila pri obnovi 
občinskega voznega parka, za kar na-
menja sredstva tudi Eko sklad." 
Ko je že beseda o severni obvoznici, pa 
še o tem, v kateri fazi je sedaj postopek 

za gradnjo te obvozne ceste. "Oprede-
lili smo se do pripomb in predlogov, 
odgovori nanje so bili predlagateljem 
večinoma že poslani. Sedaj se pripra-
vljamo na drugo branje, tako da bo 

občinski podrobni prostorski načrt 
(OPPN) lahko že v kratkem potrjen in 
bomo lahko začeli z izvedbo. Severna 
obvoznica je tudi že v državnih pro-
storskih načrtih," odgovarja župan.
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Na majski seji prometna strategija
Že v preteklem letu je v sodelovanju z občani začela nastajati celostna prometna 
strategija, že ta teden bo na seji občinskega sveta.

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Na podlagi 60. člena ob uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
43/11-ZKZ-C, 57/12, 109/12) in 28. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno gla-
silo slovenskih občin, št. 3/2016 - UPB) Občina Škofja Loka obvešča javnost o

OBJAVI STALIŠČA DO PRIPOMB  
IN PREDLOGOV JAVNOSTI

na dopolnjeni osnutek

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA SEVERNO OBVOZNICO 
ŠKOFJE LOKE, KOT PRELOŽITEV DELA REGIONALNE CESTE R2-403/1076 

»ČEŠNJICA–ŠKOFJA LOKA« SKOZI ŠKOFJO LOKO
IN

Z NJIM POVEZANEGA OKOLJSKEGA POROČILA ZA OPPN ZA SEVERNO 
OBVOZNICO ŠKOFJE LOKE, KOT PRELOŽITEV DELA REGIONALNE CESTE  

R2-403/1076  »ČEŠNJICA–ŠKOFJA LOKA« SKOZI ŠKOFJO LOKO.

Obveščamo vas, da je župan dne 3. 5. 2017 sprejel stališča do pripomb in pre-
dlogov, podanih v času javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka Ob-
činskega podrobnega prostorskega načrta za severno obvoznico Škofje Loke, kot 
preložitev dela regionalne ceste R2-403/1076 ''Češnjica–Škofja Loka'' skozi Ško-
fjo Loko in z njim povezanega Okoljskega poročila za OPPN za severno obvoznico 
Škofje Loke, kot preložitev dela regionalne ceste R2-403/1076  ''Češnjica–Škofja 
Loka'' skozi Škofjo Loko.

Stališče je objavljeno na spletni strani Občine Škofja Loka na www.skofjaloka.
pod rubriko ''Novice in objave – Novice občine''.

Na vpogled je tudi na oglasni deski Občine Škofja Loka v poslovnem času Ob-
činske uprave ter na Oddelku za okolje in prostor Občine Škofja Loka v času 
uradnih ur Občinske uprave, Mestni trg 15, Škofja Loka.

Škofja Loka,  3. 5. 2017                                                         OBČINA ŠKOFJA LOKA
Številka: 3505-0002/2012                                                                    Mag. Miha Ješe, 
                                                                                                                                         župan
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OBČINA ŠKOFJA LOKA
Oddelek za okolje in prostor

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, T: 04 511 23 00, F: 04 511 23 01,  
E: obcina@skofjaloka.si, www.skofjaloka.si

Številka: 3505-0002/2015 
Datum: 19. 4. 2017

OBJAVA STALIŠČ DO PRIPOMB 
k dopolnjenemu osnutku Občinskega podrobnega  

prostorskega načrta za območje urejanja RE 01/03 v Retečah

V skladu s 60. členom in v povezavi s 50. členom Zakona o prostorskem načr t-
ovanju Občina Škofja Loka objavlja stališča do pripomb in predlogov, ki so bili 
podani v okviru javne razgrnitve in javne razprave dopolnjenega osnutka Ob-
činskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja RE 01/03 v Re-
tečah. Stališča do pripomb je sprejel župan občine Škofja Loka mag. Miha Ješe 
dne 18. aprila 2017.  

Stališča do pripomb si lahko ogledate na internetni strani Občine Škofja Loka 
(www.skofjaloka.si) ter na oglasni deski Občine Škofja Loka.

Pripravila:                                                                   Občina Škofja Loka 
Mag. Vesna Roblek                                                   Tatjana Bernik 
Višja svetovalka II za prostorsko načrtovanje     Vodja oddelka za okolje in prostor
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

V Škofji Loki so v sodelovanju z ostalimi občinami na Lo-
škem začeli z delavnicami v zvezi s strategijo zdravstve-
nega varstva v občini. V skupini za pripravo strategije so 
predstavniki vseh občin na Škofjeloškem in predstavniki 
zdravstvene stroke. Kaj kažejo prve ugotovitve in kakšne 
rešitve so predlagane, smo vprašali župana Miho Ješeta.
"Problemi so večplastni, najbolj primanjkuje prostora za 
nove ordinacije. Vemo že, kaj vse je potrebno, a mora biti 
narejeno strokovno in le tako lahko pridemo do odgovor-
nih, ki so za te stvari zadolženi na državni ravni," pravi 
župan.
"Vesel sem, da so v izdelavo zdravstvene strategije pristo-
pile ostale tri občine, ki bodo krile tudi del stroškov in bo 
tako to strategija za celotno škofjeloško območje. Narejeno 

imamo demografsko študijo celotnega območja in bomo 
lahko na tej osnovi zasnovali razvoj zdravstvenega varstva 
na Škofjeloškem. Na hitro pa lahko rečemo, da bomo dobi-
li vsaj 12 zdravstvenih ekip za družinsko in otroško medici-
no, približno 2000 kvadratnih metrov dodatnih prostorov 
in okoli 100 dodatnih parkirišč. Strategijo bomo sprejemali 
predvidoma na jesenski seji občinskega sveta in menim, 
da bo dobra osnova za razvoj zdravstva na Loškem. Potreb-
na pa bo še ena zdravstvena stavba, ki bo dopolnjevala ob-
stoječo, ali pa ena večja skupna. Osnovna potreba za izde-
lavo te strategije je ugotovitev, da smo pri večini kazalcev 
kakovosti življenja visoko nad slovenskim povprečjem, pri 
zdravstvu, ki je osnova celotne kvalitete življenja, pa za-
ostajamo, kar je nedopustno. Parametre, kjer smo manj 
razviti, bomo skušali v petih letih razviti nad slovensko 
povprečje."

Začeli s snovanjem zdravstvene strategije
Medtem ko so številni kazalniki kakovosti življenja na Škofjeloškem nad 
državnim povprečjem, za zdravstveno varstvo tega žal ne moremo trditi. Iz 
te ugotovitve je nastala potreba po strategiji zdravstvenega varstva za celotno 
škofjeloško območje.

Na aprilski seji občinskega sveta so sve-
tniki prisluhnili poročilom o varnosti v ob-
čini Škofja Loka. O delu policije je govoril 
komandir škofjeloške policijske postaje 
Sašo Eniko, o delu redarske službe Tatja-
na Bernik z občinskega oddelka za okolje 
in prostor, o delu sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu predsednik 
Robert Strah, prvič pa tudi o delovanju 
sistema zaščite in reševanja, o čemer je 
poročal Nikolaj Kržišnik, poveljnik Civilne 
zaščite v Škofji Loki. Prva tri poročila so 
veliko pozornost namenila prometu. Pro-
metnih nesreč je bilo lani po besedah ko-
mandirja Enika sicer manj kot leto poprej, 
so pa lani zabeležili dve smrtni nesreči, 
medtem ko prejšnje leto ni bilo nobene. 
Policija se v sodelovanju z ostalimi de-
javniki v občini v veliki meri posveča tudi 
preventivi. Slednjemu so namenjene tudi 
meritve hitrosti, ki jih od leta 2013, ko so 
potekale na samo petih lokacijah, izvaja 
občinsko redarstvo. Lani so hitrost merili 
že na 15 lokacijah. Največ prekoračitev so 
zabeležili na Spodnjem trgu, Kidričevi in 
Poljanski cesti. 

Nad hitrost z meritvami



DANICA ZAVRL ŽLEBIR

V  začetku maja je delegacija, ki so jo 
sestavljali predstavnik Veleposlani-
štva Ruske federacije v Sloveniji Kirill 
Bobrov s soprogo, člani Združenja bor-
cev za vrednote NOB Škofja Loka pod 
vodstvom predsednika združenja Šte-
fana Kalamarja in župan Občine Ško-
fja Loka Miha Ješe, položila vence na 
skupnem grobu padlih borcev NOV na 
pokopališču na Lipici.  

S tem so se pred dnevom zmage nad 
nacifašizmom in spominom na konec 
druge svetovne vojne skupaj pokloni-
li vsem partizanskim in zavezniškim 
borcem, ki so padli v skupnem boju za 
svobodo. V skupnem grobu na Lipici 
med drugim počivajo tudi posmrtni 
ostanki ruskega borca Andreja Iksi-
jonova, ki je padel leta 1944 v Gabrku, 

pred tem je bil pokopan v Sopotnici in 
kasneje prekopan na Lipico. Po slove-
snosti je Kirill Bobrov županu Mihu 
Ješetu izročil odlikovanje sv. Jurija, 
ki ga za dobro sodelovanje med obe-
ma slovanskima narodoma podeljuje 
predsednik Ruske federacije Vladimir 
Putin v spomin na 100. obletnico po-
stavitve Ruske kapelice na Vršiču. 

Poklonili so  
se borcem za 
svobodo
Skupen poklon borcem 
za svobodo pred dnevom 
zmage nad nacifašizmom

Skupen poklon borcem za svobodo na pokopališču Lipica
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Odgovor na komentar občinskega sve-
tnika Marka Beznika »Reševanje Sta-
rega vrha«, ki je bil v Loških novicah 
objavljen 11. aprila 2017.
Od leta 1995 do 2010 sem bil direktor 
podjetja STC Stari vrh, d. o. o., ki nas 
ga je soustanovilo osem lastnikov ze-
mljišč na pobudo takratnega župana 
občine Škofja Loka g. Igorja Draksler-
ja. V desetih letih smo zgradili celoten 
sistem infrastrukture za zasneževanje 
v dolžini 12 km, akumulacijo 9000 m3, 
tri črpališča in poravnali praktično vsa 
zemljišča za smučanje in seveda tudi 
razsvetljavo za nočno smuko. Vsa dela 
smo financirali iz dohodka od dejav-
nosti, veliko angažiranje zaposlenih in 
deležnikov podjetja. Pridobili smo tudi 
900.000 DEM nepovratnih sredstev. 
Občini pa sta prispevali tudi k vzdr-
ževanju obstoječih žičniških naprav, 
ki so še vedno v občinski lasti. Število 
smučarjev se je vsako leto povečevalo 
od 18.000 do rekordnih 86.000 smu-
čarjev v sezoni 2005/06, kar je še doda-
tno spodbudilo lastnike k gradnji nove 
6-sedežnice s spremljajočimi objekti. 
Podjetje je vsa leta od 1995 do 2006 po-
slovalo z dobičkom, vsega smo vlagali 
v obnovo in razvoj.  
Glede nove investicije v 6-sedežnico 
smo se vsi zavedali, da bo vzporedno 
treba zgraditi še:
•  dodatno smučišče v spodnjem delu 

v dolžini 1 km, cevovode, kablovode, 
razsvetljavo,

•  regulirati Črnovški potok v dolžini 
cca 100 m in dvigniti nivo vstopne 
postaje,

•   urediti novo dostopno cesto do vasi 
Zapreval z nadvozom za smučarje,

•   dodatne transformacijske postaje 
za pokrivanje potreb energije pri 
zasneževanju 1500 kW.

Glede na povečanje smučišča in njego-
ve kvalitetne obdelave je nadzorni svet 
sklenil, da se kupi tudi nov teptalec, 
trije topovi Technoalpin M20. 
Za investicijo se ni odločila uprava, kot 
trdi g. Marko Breznik, ampak smo do-
kumentacijo in investicijski program 
pripravljali operativno župana občin 

Gorenja vas - Poljane g. Jože Bogataj in 
Škofje Loke g. Igor Draksler, nadzorni 
svet pa tudi vsi družbeniki STC Stari vrh, 
d. o. o. Župana obeh občin sta podpisa-
la tudi pismo o nameri, da bosta občini 
sofinancirali investicijo. Celotni investi-
cijski program sta potrdila oba občin-
ska sveta obeh občin, nadzorni svet STC 
Stari vrh, d. o. o., in tudi skupščina STC 
Stari vrh, d. o. o., kjer sta imeli občini že 
takrat 67,35. Po sklepih organov STC-ja 
je bila investicija optimalno izpeljana. 
Dve slabi zimi, recesija in umik pla-
čevanja obeh občin po investicijskem 
programu je podjetje STC Stari vrh, d. 
o. o., pripeljalo v insolventnost. More-
bitni odstop od pogodb pa ni bil v inte-
resu Hypo Banke, zato smo poskušali 
izpogajati odkup po diskontni ceni že 
v letu 2010. V pogajanja s Hypo sta se 
na pobudo obeh občin vključila tudi g. 
Blaž Kavčič in g. Janez Šter.  
Z novim vodstvom v letu 2010 pogajanj 
o odkupu niso nadaljevali, ampak so 
se v reševanje vključevali novi rešitelji 
pod vodstvom g. Pavla Logarja, ki naj 
bi v podjetje vložili 1,2 mio evrov, kar 
se seveda ni zgodilo. V tem štiriletnem 
obdobju so se obveznosti do dobavite-
ljev podvojile, obveznosti do Hypa so 
se prestrukturirale na daljše obdobje, 
ki pa jih kljub temu podjetje v zadnjih 
letih ni uspelo odplačevati. Podpisanih 
je bilo več dolgoletnih pogodb, dogo-
vorov, kjer je pa po pravnih mnenjih 
in posebni reviziji sum oškodovanja 
preko 100.000 evrov, vendar občinske 
uprave in predstavniki občin v nad-
zornem svetu STC-ja niso ukrepali in 
tako omogočili oškodovanje podjetja v 
korist klubov in posameznikov. 
Nov nadzorni svet pod taktirko g. Bre-
znika pa je res začel delati red, nepro-
stovoljno je odstopil prejšnji direktor, 
g. Breznik je predlagal takoj svojega 
prijatelja in takoj smo ga izvolili, ker 
je po njegovih izjavah to tudi bila želja 
obeh županov. 
Po nastopu v. d. direktorja g. Trobiša 
smo slišali mnogo velikopoteznih na-
črtov v besedah, vendar rezultatov je 
zelo malo, mnogo več je neresnic. V 
zimski sezoni 2016/17 je bila slaba or-
ganizacija, neustrezna reklama, po-
sledično kljub ugodnim vremenskim 
razmeram slab obisk in poravnane 

niso bile obveznosti do delavcev, do 
lastnikov zemljišč, ni bilo spoštova-
nja pogodb in tako dalje, predstavljen 
pa je bil dobiček iz sezone v Škofji Loki 
85.000 evrov, v Gorenji vasi pa 50.000 
evrov. Ob ponudbi za dokapitalizacijo 
obstoječim družbenikom v. d. direk-
torja g. Trobiš ni predstavil programa 
prestrukturiranja, ni poročal o dogo-
vorih s Heto, ni predložil programa 
enostavne prisilne poravnave, ni pre-
dložil bilance za preteklo leto 2016 in ne 
poročila o sezoni 2016/17. Po sporazu-
mu je bilo dolga 2,3 mio evrov do leta 
2032, v. d. direktorja g. Trobiš pa stal-
no omenja višino obveznosti do HETE 
od 3,2–3,6 mio €. Kako naj mu sploh 
še verjamemo? Edino, za kar je eviden-
tno zaslužen in sta ga podprli obe ob-
čini, je, da je skupščina STC-ja v marcu 
zelo povečala pooblastila direktorju in 
razlastninila vse obstoječe družbenike. 
S tem je razvrednotil ves trud družbe-
nikov domačinov, ki smo vsa leta skr-
beli za razvoj in obratovanje smučišča 
Stari vrh in ga postavili ob bok večjim 
smučiščem Krvavcu, Cerknemu itd.  
O izkušenemu menedžerju v. d. direk-
torja g. Tomažu Trobišu, kot trdi g. Bre-
znik, pa ne bi več izgubljali besed, saj 
imajo veliko povedati njegovi bivši delo-
dajalci, kjer je bil tudi pravilno krivdno 
odpuščen, kar je potrdilo tudi delovno 
in socialno sodišče v Ljubljani, kot tudi 
sodba Višjega delovnega in socialnega 
sodišča – dokument v uredništvu. 
Ne vem, kako si g. Breznik, sedanji 
predsednik NS-ja, in v. d. direktorja g. 
Trobiš predstavljata sodelovanje z do-
mačini, ki smo gradili to smučišče, se-
daj pa so nas izključili in diskreditirali 
z obtoževanji, neresnicami predvsem 
zato, ker smo bili zagovorniki resnice 
in poštenosti. 

Razlaščeni družbeniki in bivši delavci 
v podjetju STC Stari vrh, d. o. o.
Matevž Demšar, direktor od leta 
1995 do 2010, 
Tušek Jožef, tehnični vodja – vodja 
obratovanja od leta 1995 do 2008, 
Stanislav Krajnik, vodja 
zasneževanja in urejanja prog  
od leta 1996 do 2008, 
Grega Štefe, vodja zasneževanja  
od leta od leta 2004 do 2017

Razlastitev  
na Starem vrhu
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V šoli namenjajo velik poudarek raz-
vijanju kompetence podjetnosti pri 
učencih, poudarja ravnatelj Marko 
Primožič. Že v lanskem šolskem letu 
so se vključili v mednarodni projekt 
Youth Start, v sodelovanju s SPIRIT 
Slovenija pa v šoli pripravljajo krožek 
ustvarjalnosti in podjetnosti ter izva-
jajo druge aktivnosti, da bi učencem 
približali podjetniško miselnost. 
Aprila so tako v šoli gostili Matijo Go-
ljarja, uspešnega podjetniškega sve-
tovalca, presojevalca poslovnih idej 
in izvajalca podjetniških krožkov. Za 
učence osmega razreda je izpeljal mo-
tivacijsko predavanje o podjetnosti, 
za sedmošolce pa delavnici za razvi-
janje podjetnosti učencev. Tako želi 
mlade spodbuditi, da sami odkrivajo 
priložnosti okrog sebe in dobijo sa-
mozavest, da so tudi sami zmožni 
ustvarjanja česa novega. Današnje od-
raščajoče generacije so po njegovem 
prepričanju zelo privilegirane. "Ima-
jo dostop do spleta, znajo operirati z 
novo tehnologijo, a tega ne izkoriščajo 
vedno na produktiven način. To želi-
mo spremeniti!" Zato se trudi mlade 
obravnavati kot odrasle in jim ponu-

diti priložnost, da povedo svoje ideje, 
ki jih tudi resno obravnavajo. "Mladi 
nas skoraj vedno prekašajo po izvir-
nosti in ustvarjalnosti, a to žal pre-
pogosto zatremo, ker njihovih idej ne 
jemljemo resno," je poudaril Goljar. 
Učencem je predstavil zgodbe posa-
meznikov, ki so uspeli v poslovnem 
svetu ter pri tem razvili in uresničili 
svoj potencial, kar je zelo pomembno 
za zadovoljstvo v življenju. Poudaril 
je, da mora biti vsak posameznik v 
življenju aktiven – naj razmišlja, išče 
rešitve, uporablja svojo ustvarjalnost 
ter vlaga svoj čas in trud v stvari, ki 
so mu pomembne. "Znanje, ki ga do-
bijo v šoli, je zgolj podlaga. Obenem 
ni dovolj samo ustvarjalnost, enako 
pomembna je delavnost. V poslov-
nem svetu oziroma na trgu dela ima 
prednost tisti, ki ima obe lastnosti," 
je poudaril Primožič. Skupaj z učenci 
je Goljar razmišljal o njihovih podje-

tniških idejah. "Delavnica je bila zato 
zelo dobra odskočna deska za načrto-
vanje lastne karierne poti in spodbu-
da za podjetno razmišljanje o lastni 
prihodnosti," je še dejal Primožič.
Učenci so bili nad predavanjem in 
delavnicami navdušeni. "Bilo je zelo 
zanimivo in zabavno. Še posebno me 
je pritegnilo, ko je govoril o ponare-
jenih izdelkih," je dejal sedmošolec 
Mark Rozman. Matej Kneževič si je 
najbolj zapomnil, da je izdelke najlaž-
je prodati z dobro zgodbo. "Sam sem 
začel razmišljati, kako bi recimo pro-
dal stol, ki ga imamo doma, in sem 
že začel snovati zgodbo o njem." Tudi 
Nini Pegam so se močno vtisnile v 
spomin besede Matije Goljarja. "Za-
nimivo se mi je zdelo, da iznajdljiva 
čistilka lahko zasluži bistveno več kot 
neiznajdljiv menedžer. Še tako dobra 
ideja nima nobene vrednosti, če z njo 
nikogar ne prepričaš." 

Razvijajo podjetnost pri učencih
V Osnovni šoli Ivana Groharja so aprila gostili ustanovitelja Ustvarjalnika  
in voditelja oddaje Štartaj, Slovenija! Matijo Goljarja, ki mlade spodbuja  
k odkrivanju priložnosti okrog sebe in jim vliva samozavest, da tudi sami  
lahko ustvarijo kaj novega. 

V OŠ Ivana Groharja so gostili Matijo Goljarja, uspešnega podjetniškega svetovalca, 
presojevalca poslovnih idej in izvajalca podjetniških krožkov.

Tovrstne aktivnosti v šoli, 
s pomočjo katerih mladi 
dobijo tudi neposreden 
stik z gospodarstveniki in 
podjetniki, so po mnenju 
Matije Goljarja pomembna 
dopolnitev rednega šolskega 
pouka s praktičnimi 
veščinami. »Tako mlade 
bolje pripravimo na negotovo 
prihodnost,« je dodal.
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Z jezikovno-doživljajskega izleta so se 
učenci vrnili polni vtisov. Večini je naj-
bolj ostal v spominu obisk Europa par-
ka, v katerem so se ustavili na poti v 
Francijo. Njihov cilj je bila sicer po bese-
dah učiteljice francoščine in slovenšči-
ne Tanje Potočnik pokrajina Alzacija na 
vzhodu Francije. Obiskali so tamkajšnji 
živalski vrt, največji muzej avtomobi-
lov, srednjeveško mesto Ribeauville in 
na koncu glavno mesto Alzacije, Stras-
bourg. "Za piko na i so nas sprejeli na 
evropskem sodišču za človekove pravi-
ce, kjer nam je naš sovaščan Marko Bo-
šnjak predstavil delovanje te pomemb-
ne evropske institucije," je pojasnila 
sedmošolka Katarina Ivanušič.

Nad sodiščem za človekove pravice je 
bila navdušena tudi učenka Ela Mu-
sek. "Izvedeli smo veliko novih stva-
ri. Predvsem pa smo bili ponosni, saj 
doslej še nobena skupina slovenskih 
osnovnošolcev ni vstopila v prostore 
te pomembne evropske institucije." V 
srednjeveškem mestu Ribeauville sta 
jih sprejeli dve podžupanji in jim raz-
kazali mestno hišo ter razložili, kako 
mesto deluje danes in kakšno je bilo 
v njem življenje včasih. "Ob koncu sta 
nas prijazno pogostili z rogljički in 
domačim jabolčnim sokom," je razlo-

žila Katarina Ivanušič. Ogledali so si 
še mestno trdnjavo Brisach, kjer jih je 
francoski vodič popeljal v čas kralja 
Ludvika XIV. "Predstavil nam je never-
jetno domiseln način gradnje mesta 
in njegovega obzidja takratnega kra-
ljevega arhitekta," je bila navdušena 
Katarina Ivanušič, ki je priznala, da 
so preživeli nepozaben konec tedna, 
saj so se spletla številna nova prija-
teljstva in simpatije. "Kot tih spomin 
nam bo za vedno ostal skrit v srcu in 
bomo radi pomislili nanj. V Francijo 
se bomo zagotovo še vrnili."

Nepozaben konec tedna v Franciji
Skupina učencev zadnje triade OŠ Škofja Loka Mesto je v okviru izbirnega 
predmeta francoščina obiskala pokrajino Alzacija na vzhodu Francije. Na 
evropskem sodišču za človekove pravice jih je sprejel sodnik Marko Bošnjak, 
njihov sokrajan.

Učenci na obisku na evropskem sodišču za človekove pravice

Za piko na i so učenci obiskali evropsko sodišče za človekove 
pravice, kjer jim je njihov sokrajan Marko Bošnjak predstavil 
delovanje te pomembne evropske institucije.
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Program prireditve so pomagali oblikovati učenci, učitelji 
in krajani. Sredstva, ki so jih tako zbrali, so izročili učen-
ki s cerebralno paralizo Ani Kavčič. Njeni starši jih bodo 
namenili za plačilo dodatnih ur fizioterapije, je pojasnila 
učiteljica Mihela Kokelj, ki je povezovala prireditev. Kot je 
poudarila, je dobrodelna prireditev potekala "v znamenju 
pomladnega veselja, ki se odraža v skupnem sodelovanju, 
sočutju in medsebojni pomoči". Vodja podružnične šole 
Bukovščica Alenka Magajne Germ se je v svojem nagovo-
ru zahvalila vsem, ki so s svojo udeležbo in prisotnostjo 
podprli učenko Ano. Dejavnost podružnične šole in njeno 
povezanost s krajani je pohvalil tudi župan Miha Ješe. 
Na prireditvi so se učenci podružnične šole Bukovščica 
predstavili s pesmimi, ki jih med šolskim letom prepe-
vajo pri pevskem zboru pod vodstvom učitelja Gorazda 
Pintarja. Učenci 1. in 2. razreda so pod mentorstvom uči-

teljice Tinkare Šušteršič odigrali Zgodbo o veliki ribi Bine 
Štampe Žmavc, učenci 3., 4. in 5. razreda, ki v letošnjem 
šolskem letu predstavljajo trojno kombinacijo, pa so pod 
mentorstvom učiteljice Alenke Magajne Germ pripravili 
igro z naslovom Začni dan z nasmehom na obrazu. Ker 
pouk angleščine letos izvajajo že v prvem triletju, so se 
učenci predstavili tudi z angleškimi pesmimi in izšte-
vankami. "Prireditev je s svojimi citrami na poseben na-
čin obogatil domačin Stane Bončina, poseben čar pa so 
predstavljale še glasbene točke krajanov, med njimi so 
bile kar tri mamice učenk, ki obiskujejo šolo v Bukovšči-
ci: Anita Logar, Teja Vilfan in Barbara Kavčič, ki je tudi 
mama učenke Ane, za katero smo zbirali sredstva," je 
razložila Mihela Kokelj. Med nastopajočimi so bile celo 
nekdanje učenke te šole.

V znamenju  
pomladnega veselja
Učenci in učitelji podružnične šole 
Bukovščica so v sodelovanju s krajani 
v začetku aprila izpeljali dobrodelno 
prireditev Preljubo veselje. Zbrana 
sredstva so namenili učenki  
s cerebralno paralizo Ani Kavčič,  
ki v letošnjem šolskem letu prvič 
obiskuje njihovo šolo.

Učenci in učitelji podružnične šole Bukovščica so v sodelovanju  
s krajani v začetku aprila pripravili dobrodelno prireditev Preljubo 
veselje.

Zbrana sredstva so izročili učenki s cerebralno 
paralizo Ani Kavčič za plačilo dodatnih ur 
fizioterapije.
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IGOR KAVČIČ

Škofja Loka ima himno – besede, ki 
povedo, zakaj so Ločani 'fejst' in je v 
mestu v objemu dveh rek lepo živeti, 
in melodijo, ki jo velja požvižgavati in 
ob tem biti dobre volje. Od kod ideja 
zanjo? Naš nekajdesetletni spomin se 
ne napaja s čim podobnim, zato bi jo 
mogoče poimenovali za prvo pesem s 
tako ambicijo. „Idejo je dal moj dobri 
prijatelj, polovica iz najinega dueta 
Accordon, harmonikar Nejc Jemc. Za-
kaj tudi Loka ne bi imela pesmi, kot 
ima Ljubljana na primer Malo teraso 
ali Šuštarski most. Pesmi, ki bi opeva-
la mesto. To je bil prvi vzgib, da sva 
z Matejo Pogačnik, s katero sodeluje-
va še iz časov Jazz Stationa, ponovno 
združila moči,“ razloži vsestranski 
glasbenik, skladatelj in aranžer Jaka 
Strajnar, učitelj tolkal v Glasbeni šoli 
Škofja Loka. 

Najprej je Mateja napisala besedilo, 
na katerega je Jaka zapisal glasbo. 
Torej v obratni smeri, kot je običaj-
no pri glasbenih sestavih praksa. Že-
lja je bila v besedilu opisati pozitivne 
podobe mesta in življenja v njem, od 
zgodovinskih dejstev do aktualnih 
dogajanj. Skladba je bila poskusno iz-
vedena junija lani z otroškim zborom 
OŠ Cvetko Golar z zborovodkinjo Jasno 
Camlek in Nejcem Jemcem s harmo-
niko. „Pelo je kar osemdeset otrok in 
skladba je bila zelo dobro sprejeta. 
Tudi sicer je moja želja, da bi pesem 
radi peli otroški zbori. Pesem pove-
zuje in ima pozitivna sporočila, zato 
je prav, da se širi tudi med mladimi. 
Zborovska izvedba je tudi dovolj teh-
tna in ne nazadnje v Loki ne manjka 
dobrih zborov,“ se prve izvedbe spomi-
nja Jaka, sam pa ga vprašam, kje je 
tradicionalni črnec iz grba. Da so v eni 
od izvedb v refrenu zaigrali tudi calip-

so, kjer so dodali nekaj temne polti, se 
pošali sogovornik, ki pravi, da besedi-
lo ni le sistematično opisovanje vsega, 
kar se povezuje z mestom. Pesem bi 
bila tako mnogo predolga.

PESEM ZA RAZLIČNE GLASBENE 
ZVRSTI 

Glede na to, da Jaka Strajnar obožuje 
džez v njegovih raznoterih oblikah, 
nas je zanimalo, kaj je „slišal“, ko je 
pisal glasbo za Pisano Loko. „Neko-
liko mi je odmevala slovenska hi-
mna, ko se refren začne s kvartnim 
skokom, kot rečemo glasbeniki. Ta 
je značilen za melodije himnične-
ga značaja. Če je v himni pompozno 
„žive naj vsi narodi“, se naš refren 
podobno začne s „Škofja Loka“. Tak 
„postop“, kot se reče med glasbeniki, 
je značilen za slavnostne pesmi,“ od-
govarja Jaka Strajnar, ki je predvsem 

Pisana Loka za vse Ločane
Pisana Loka je naslov pesmi, s katero sta škofjeloške duše in ušesa pobožala 
Mateja Pogačnik in Jaka Strajnar. Prva je zapisala besedilo, drugi je pesem 
uglasbil. O Pisani Loki, ki jo že vrtijo na Radiu Sora, sva se pogovarjala z Jako.

Ob premiernem radijskem predvajanju Pisane Loke 8. maja na Radiu Sora se je z avtorjema pesmi Matejo Pogačnik in Jako Strajnarjem 
pogovarjala novinarka Monika Tavčar. / Foto: arhiv Jake Strajnarja
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Za vse, ki ste vešči kitare, klavirja, 
harmonike, besedilo Pisane Loke z akordi

zapisal spevno in tekočo melodijo, 
brez večjih skokov. Po domače bi lah-
ko rekli, da gre hitro v uho. Hkrati 
pa je, kot pravi, pomembno, da se z 
melodijo poudari besedilo. Refren je 
jasen in speven. Prvič uradno pa so 
Pisano Loko izvedli na slovesnosti ob 
občinskem prazniku konec junija. 
Pred mnogimi visokimi gosti, ki so se 
mudili v Loki, je pesem igrala instru-
mentalna zasedba z učitelji glasbene 
šole in vokalistom Tonetom Habja-
nom. Publika je bila navdušena, kar 
je avtorja glasbe vodilo k ideji, da v 
pesmi uporabi tudi nekoliko bolj po-
pularni pristop, ne bi pa škodilo po-
sneti tudi študijske verzije. 
„Pesem sem nekoliko dodelal, nekaj 
malenkosti spremenil, prearanžiral 
in jo pripravil za snemanje. Posneli 
smo jo v studiu pri Primožu Grašiču, 
ki se je poleg kitarskega mojstrstva 
izkazal tudi za izvrstnega tonskega 
mojstra in producenta. Pri snemanju 
instrumentalne podlage se je naen-
krat zgodilo to, da je skladba dobila 
ta popularni značaj. Začela je zveneti 
manj himnično in bolj pop. Lahko bi 
se prijavili na Emo,“ se pošali Jaka, 
ki prizna, da je imel nekaj problemov 
s to hojo po robu med klasičnim in 
sodobnejšim popularnim pristopom. 
Odločil se je, da skladbo zapelje v ra-
dijsko všečni smeri. „K sodelovanju 
sem zato povabil prijatelja vokalista 
Iztoka Orešnika - Gina, ker se je izka-
zalo za fantastično idejo. Že ob prvem 
zapetem vokalu sem bil pomirjen in 
zadovoljen. Skladba je postala bolj 
radijska in manj glamurozna, ev-
forična,“ pojasnjuje avtor glasbe ter 
doda, da ob tem skladba dopušča tudi 
priredbe ali izvedbe v najrazličnejših 
glasbenih zvrsteh. Ob Jaki na bobnih 

in že omenjenem vokalistu Iztoku je 
kot spremljevalna vokalistka sodelo-
vala še avtorica besedila Mateja Po-
gačnik ter učitelji glasbene šole Irena 
Šmid (tenor saksofon), Alojz Kompan 
(trobenta), Luka Vehar (kitara) ter 
Gašper Kačar (klaviature) in prijatelj 
Toni Humar (bas). Prvič so skladbo 
predvajali na domačem Radiu Sora, 8. 
maja. Kot je povedal Strajnar, imajo v 
načrtu izvedbo s šolskim pihalnim or-
kestrom na O'glasbeni Loki, dogovori 
pa potekajo tudi za narodno-zabavno 
priredbo.
„Ali se bo pesem prijela, bo seveda po-
kazal čas. Moj namen je vsekakor bil, 
da se skladba izvaja ob različnih pri-
ložnostih v različnih izvedbah. Od zbo-
rov, orkestrov, bandov, ali pa s kitaro 
ob tabornem ognju. To pesem ponu-
jam tudi v poenostavljeni akordični 
obliki,“ pove Jaka, o solu trobente v po-
snetku pa, da mu je trobenta kot solo 
instrument najbližja. Je prodoren zvok 
in nekoliko fanfarski melos. Tu je še 
tenor saksofon, ki dodaja širino ...
Kot je strnil Jaka Strajnar, bo note 
za zborovsko različico pesmi poslal 
vsem osnovnim šolam, upa, da jo 
bo igral pihalni orkester in podobno 
... „Mogoče se bo pesem igrala tudi 
izven Škofje Loke," pravi Strajnar, ki 
je pred prazniki s tolkalsko zasedbo 
Otroci ritmov sodeloval na mednaro-
dnem tolkalskem festivalu v avstrij-
skem Freistadtu. Vse zasedbe, ki jih 
v okviru glasbene šole vodi Strajnar, 
ob Ortocih ritma so tu še Jazz je kul 
band, pa rokovska zasedba Rock skul 
bend v podružnici v Žireh, bodo le-
tos zaključile z delovanjem, saj se v 
šoli menja generacija. Nastopili bodo 
10. junija na večernem koncertu "na 
štengah".

www.gorenjskiglas.si

IGOR KAVČIČ

V informacijskem centru JSKD KULT 3000 je ob 30-letnici delovanja Male Groharjeve 
kolonije in 150. obletnici rojstva slikarja Ivana Groharja v okviru Tedna ljubiteljske kul-
ture še na ogled razstava Mala Groharjeva kolonija. Predstavljena so nagrajena dela 
Male Groharjeve kolonije 2015 in barvni katalogi preteklih nekaj let. Razstava bo na 
ogled do 17. maja.

Trideset let Male Groharjeve kolonije
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR 
FOTO: TINA DOKL

Tudi to srečanje je bilo delovno, saj so 
prikazali film o medvrstniškem nasilju 
in se po njem s strokovnjakinjo Ingrid 
Klemenčič pogovarjali o tej občutljivi 
temi. Družina, otrok in mladostnik so 
v ospredju delovanja Lokalne akcijske 
skupine (LAS) za preprečevanje zasvo-
jenosti Škofja Loka, je ob tej priložno-
sti povedala Sabina Gabrijel, ki je kot 
strokovna delavka z občine članica 
skupine.  

Lokalne akcijske skupine so bile osno-
vane v devetdesetih letih kot odgovor 
na veliko širitev uporabe drog in za-
svojenosti v Sloveniji. Nastale so v več 
deset občinah, v večini primerov kot 
posvetovalna telesa županov, imajo 
pa nalogo koordiniranja dejavnosti 
pristojnih ustanov, nevladnih orga-
nizacij, strokovnjakov in zainteresira-
nih posameznikov ter njihovo čim bolj 
usklajeno delovanje, s čimer naj bi bil 
dosežen celosten in časovno usklajen 
pristop k reševanju problema, poveza-
nega z uporabo drog. LAS-i po Sloveni-

ji delujejo pod okriljem Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. Škofjeloški 
je usmerjen zgolj v primarno preven-
tivo, kar pomeni, da svojih programov 
ne namenja že prepoznanim odvi-
snikom, temveč izvaja izobraževalne, 
svetovalne in strokovne programe za 
(zdrave) populacijske skupine, s ka-
terimi ponuja mladim in njihovim 
staršem možnosti kakovostnega in 
ustvarjalnega življenja. Po besedah 
Sabine Gabrijel danes skupina šte-
je 21 članic in članov, med njihovimi 
dejavnostmi pa so nosilne srečanja, 

Slavnostno leto lokalne akcijske skupine
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Škofja Loka je nastala leta 
1997 kot posvetovalno telo takratnega župana in odtlej že dve desetletji uspešno 
deluje na področju primarne preventive. Praznično leto bodo proslavili delovno.

Zahvala nekdanjim in sedanjim članicam in članom LAS 
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)

T: 04/ 20 10 590
Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure, sobota od 7. do 12. ure

ŠIROKA IZBIRA, VISOKA KAKOVOST, NIZKE CENE

VSE ZA PIKNIK  
NA ENEM MESTU:

 ponudba hrane, pijače,  
galanterijskih izdelkov in plina  

(CO2 in UNP)

 najem točilnih aparatov  
za pivo

 možnost dostave na lokacijo

 možnost vračila  
neporabljenega blaga

 po želji lahko pijačo  
tudi ohladimo
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izobraževanja, predavanja, šola za starše, družinska re-
kreacija, počitniške dejavnosti, posvetovalnica, družbeno 
odgovorni akciji Veter v laseh in Prevetrimo igrišča, teden 
otroka in teden družin, radijske oddaje, posveti za strokov-
ne sodelavce, vključujejo se tudi v mednarodni program za 
mlade MEPI. 
Na srečanju ob jubileju je o začetkih in delovanju LAS-
-a spregovorila predsednica Polonca Maček, ki je članica 
skupine od njenega začetka. "Dvajset let smo del lokalne 
skupnosti, ker se nam zdi pomembno, da bi bil svet tistih, 
ki nas gledajo z zaupanjem v očeh, lepši in boljši," je z mi-
slijo na otroke in njihovo prihodnost brez zasvojenosti de-
jala Polonca Maček. O pomenu lokalne akcijske skupine, 
ki je manj na očeh javnosti kot kaka druga prostovoljska 
dejavnost v občini, je spregovoril tudi župan Miha Ješe. 
"Njena naloga je kakovost življenja mladih generacij in 
skrb za tiste, pri katerih bi lahko nastali problemi. S svojim 
zanosom, trdoživostjo in voljo skupina skrbi, da imajo vsi 
možnost normalnega delovanja in uveljavljanja," je dejal 
župan in pritrdil pričakovanjem sedanjih in nekdanjih čla-
nov skupine, da se srečajo tudi ob 30-letnici delovanja. Ob 
tem je znova poudaril, da je Škofja Loka mesto prostovolj-
stva in tudi ta skupina deluje v smislu prostovoljstva in so-
lidarnosti, vsak njen član pa daje del sebe s ciljem, da bi vsi 
bolje živeli. Srečanja se je udeležilo tudi več nekdanjih čla-
nov skupine, ki so se jim ob obletnici zahvalili s cvetjem. Da 
je skupina pred dvajsetimi leti nastala, gre zahvala takra-
tnemu županu Igorju Drakslerju in strokovnemu sodelavcu 
z občine Juretu Svojšaku. Slednji je na srečanju z anekdoto 
opisal začetek delovanja LAS-a in v smislu medgeneracij-
skega sodelovanja med drugim navrgel predlog, da bi lah-
ko k delu v skupini pritegnili tudi starejšo populacijo. Na 
srečanju so predstavili tudi novi logotip skupine, drevo, ki 
simbolizira trdnost, voljo in osebno moč, s krošnjo, v kateri 
je vsak listek drugačen in poseben, vsi pa tvorijo čudovito 
celoto. Poleg tega krošnja spominja tudi na možgane, ti pa 
so letošnja rdeča nit delovanja skupine.   

Predsednica in ustanovna članica LAS Škofja Loka Polonca Maček 
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Muzejsko društvo Škofja Loka in Kulturno društvo dr. Ja-
nez Evangelist Krek Selca sta ob v Krekovem letu priredila 
Blaznikov večer o Krekovem zadružništvu v povezavi s so-
dobnim lastništvom zaposlenih. Zamisli dr. Janeza Evan-
gelista Kreka (1865–1917) o zadružništvu je predstavil zgo-
dovinar dr. Žarko Lazarević, sodelavec Inštituta za novejšo 
zgodovino, sodobno lastništvo zaposlenih v Sloveniji pa 
Aleksander Igličar, nekdanji direktor Zavoda za lastništvo 
zaposlenih, ki je v preteklosti sodeloval tudi pri notranjem 
lastništvu zaposlenih v Iskraemecu. 

EKONOMSKO-SOCIALNI KONCEPT ZADRUŽNIŠTVA

Zadružništvo se je v Evropi razvilo v 19. stoletju kot mehani-
zem, s katerim so se lahko mali obrtniki in kmetje prilago-
dili vedno bolj neizprosnemu uveljavljanju tržnih načel ka-
pitalizma, je v zgodovino zadružništva segel Žarko Lazarević 
in omenil tudi različne koncepte zadružništva. Janez Evan-
gelist Krek je zadružništvo razvil kot ekonomsko-socialni 
projekt. Sistem temelji na članstvu, ki vplačuje v zadrugo 
majhne deleže, tako da se je lahko vsakdo vključil. Dobiček 
se ni delil med člane kot po liberalnem modelu, pač pa je šel 
za razvoj in obče koristi. Zadruge so delovale kot posojilni-
ce, kjer so bili ljudem dostopni krediti z ugodnimi obrestmi, 
poleg tega so nudile paleto socialnih uslug. Zadružništvo se 

je sicer razvijalo tudi na drugih področjih, od bank, kmetij-
stva, gradbeništva do zavarovalništva. Vstop duhovščine v 
ta proces je sprožil veliko gibanje, zadruga je bila v vsaki žu-
pniji in širjenje zadružništva prek cerkvene mreže je omo-
gočilo nastanek kakih petsto zadrug po Krekovem modelu. 
Za slovensko podeželje, zlasti za revnejši del prebivalstva, 
je bilo zadružništvo ena od možnosti preživetja, saj mu je 
sicer grozila izselitev (v 19. stoletju se je sicer iz slovenskega 
prostora izselila skoraj četrtina prebivalstva).

NOTRANJE LASTNIŠTVO, DANAŠNJE ZADRUŽNIŠTVO

O današnjem lastništvu zaposlenih v nekaterih podjetjih 
kot sodobnem načinu zadružništva je spregovoril Aleksan-
der Igličar, ki je bil v devetdesetih letih vodja lastniškega 
preoblikovanja v podjetju Iskraemeco. Po zakonu o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij se je takrat začelo preobliko-
vanje nekdanje družbene lastnine, državljani smo dobili 
certifikate in jih vlagali v različne sklade in podjetja. Na 
začetku je bilo veliko podjetij v notranjem lastništvu ma-
lih delničarjev, zaradi različnega interesa po ohranjanju te 
vrste lastništva in odsotnosti varovalnih mehanizmov se 
je to začelo spreminjati. Tudi v Iskraemecu, kjer je bilo na 
začetku 60 odstotkov podjetja v lasti notranjih lastnikov, 
zaposlenih in nekdanjih zaposlenih, vsega 3800 posame-
znikov, se je spominjal Igličar, ki je poudaril tudi veliko 
naklonjenost notranjemu lastništvu takratnega direktor-
ja Nika Bevka. V tem obdobju je delovalo tudi slovensko 
društvo za delničarstvo zaposlenih. Pozneje so lastniki za-
čeli prodajati svoje deleže, notranje lastništvo se je začelo 
zmanjševati in tudi podjetje Iskraemeco je doletela podob-
na usoda kot številna druga slovenska podjetja, prodaja tu-
jim lastnikom. Notranje lastništvo je danes značilno zlasti 
v manjših podjetjih, taki primeri so Etiketa Žiri, do nedav-
na Eti Izlake, Pohištvo Tom, Gorenjski glas, med večjimi pa 
Domel iz Železnikov. Zgodbo slednjih dveh je v avtorskem 
filmu predstavila Ločanka Sanela Jahić, izkušnje notranje-
ga lastništva, ki v Domelu traja dve desetletji in nadaljuje 
tradicijo zadruge v Železnikih iz leta 1946, v Gorenjskem 
glasu pa od leta 2013, sta z občinstvom delila Stane Zgaga 
iz Domela in Marija Volčjak, direktorica Gorenjskega glasa.

Od Kreka do lastništva 
zaposlenih
Na Blaznikovem večeru o Krekovem 
zadružništvu, današnjem  
lastništvu zaposlenih ter izkušnjah 
notranjega lastništva v Domelu in 
Gorenjskem glasu

Dr. Žarko Lazarević

Aleksander Igličar
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Letos mineva sto deset let od usta-
novitve podružnice slovenskega pla-
ninskega društva za škofjeloški sodni 
okraj. Ustanovni zbor je bil 24. januar-
ja 1907 na Češnjici v Selški dolini, prvi 
občni zbor pa 21. maja 1907. Leta 1929 
so sedež podružnice prenesli v Škofjo 
Loko, po drugi svetovni vojni pa so 
jo preimenovali v Planinsko društvo 
Škofja Loka, ki je danes peto največje 
planinsko društvo v okviru Planinske 
zveze Slovenije. Visok jubilej društva 
bodo zaznamovali s slovesnostjo v 
Sokolskem domu v petek ob 19. uri, ki 
jo pripravljajo pod pokroviteljstvom 
Občine Škofja Loka. Obletnice se bodo 
spomnili tudi 27. maja ob koči na Ble-
gošu in 30. septembra na Lubniku. Ob 
tej priložnosti so izdali tudi brošuro z 
naslovom 110 let Planinskega društva 
Škofja Loka, ki predstavlja dopolnitev 
vsebine knjige, izdane ob stoletnici, s 
poudarkom na zadnjem desetletju.
Društvo zadnji dve leti vodi Janez Pin-
tar. Lani se jim je pridružilo skoraj 

devetsto članov, letos pa so jih že do-
slej našteli okrog sedemsto, kar je pri-
bližno 250 več kot v enakem obdobju 
lani. Ob plačilu članarine člani dobijo 
program izletov za posamezno leto, 
pri čemer je za člane vodenje izletov 
brezplačno. Del članarine po bese-
dah Janeza Pintarja namenijo tudi za 
urejanje planinskih poti ter za uspo-
sabljanje vodnikov in organizacijo 
izletov za mlade planince v osnovno-
šolskih planinskih krožkih. Društvo 
vzdržuje okrog 140 kilometrov ozna-
čenih planinskih poti na njihovem 
območju. "Za to se je treba posebej 
zahvaliti našim štirim markacistom, 
saj to delo vsi opravljajo prostovoljno, 
pomagamo jim le pri nakupu opre-
me." Društvo ima v upravljanju dve 
planinski koči, na Lubniku in Blegošu. 
Obe so v zadnjih desetih letih obnovili. 
"Želimo, da se planinci pri nas dobro 
počutijo, zato skrbimo tudi za dobro 
hrano. Držimo se namreč našega slo-
gana 'sendviče pustite doma'." 
V društvu imajo zelo razgibano dejav-
nost znotraj posameznih odsekov, ko-

misij, odborov in planinskih skupin. 
"Imamo petnajst planinskih vodnikov 
z licenco, ki na leto organizirajo in vo-
dijo okrog štirideset izletov, pri čemer 
je prva skrb namenjena varnosti in 
pozitivnemu odnosu do narave," je ra-
zložil Pintar. Za slednje skrbi tudi od-
sek za varstvo gorske narave, v okviru 
katerega delujejo gorski stražarji, ki se 
trudijo obiskovalcem hribov in gora 
privzgojiti spoštljiv in odgovoren odnos 
do naravnega okolja. Dejaven je tudi 
odbor spominskega pohoda po poti 
Cankarjevega bataljona, ki se mu vsa-
ko leto pridruži od 150 pa tudi do 600 
pohodnikov. V okviru društva deluje še 
komisija za Loško planinsko pot, ki so 
jo odprli ob tisočletnici Škofje Loke leta 
1973, in odsek za turno kolesarstvo, ki 
ima za osnovno nalogo opredeliti poti 
za dvojno rabo, torej kolesarje in poho-
dnike. Obiskovalci Lubnika in Blego-
ša se združujejo v okviru odbora Klub 
Lubnikarjev, ki deluje že 42 let, in Ble-
goških korenin, ki imajo 11-letno tra-
dicijo. Na Lubniku se v knjigo na leto 
vpiše od 23 do 25 tisoč pohodnikov, na 

Blegošu pa od 12 do 13 tisoč. Najmoč-
nejša je po Pintarjevih besedah upoko-
jenska skupina, ki se na izlet odpravi 
vsak teden, pri čemer se jim pridruži 
od sedemdeset do sto pohodnikov. Kot 
eno prvih planinskih društev so že leta 
1956 ustanovili mladinski odsek, na 
vseh treh osnovnih šolah v Škofji Loki 
pa vodijo tudi planinske krožke.

Jubilejno leto loških planincev
Planinsko društvo Škofja Loka, ki je eno najstarejših in tudi največjih planinskih 
društev v Sloveniji, letos praznuje 110. obletnico ustanovitve.

Janez Pintar 

Visok jubilej društva bodo 
zaznamovali s slovesnostjo 
v Sokolskem domu v petek 
ob 19. uri, ki jo pripravljajo 
pod pokroviteljstvom Občine 
Škofja Loka. Obletnice se bodo 
spomnili tudi 27. maja ob koči 
na Blegošu in 30. septembra 
na Lubniku.
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"Sem Monika Pfajfar in prihajam s 
kmetije iz Selške doline. Zelo me za-
nima kulinarika, zato obiskujem viš-
jo šolo za gostinstvo in turizem. Rada 
kuham in pečem, želim si, da bi ime-
la svojo slaščičarno ali delala v višji 
kulinariki, ukvarjala bi se tudi z bar-
manstvom. Rada poslušam klasično 
glasbo, zanima me tudi globalno spre-
minjanje Zemlje." S temi besedami se 
je 21-letna Monika Pfajfar iz Rovt v 
Selški dolini, vasi na robu škofjeloške 
občine, opisala na predstavitvi kan-
didatk za miss Gorenjske. Na koncu 
se je razveselila naziva druge spre-
mljevalke, s čimer si je prislužila tudi 

vstopnico za junijsko polfinale Miss 
Slovenije, kjer se bo skušala prebiti na 
septembrski izbor najlepše Slovenke.

NE GRE ZA TIPIČNI LEPOTNI IZBOR
"Že od nekdaj sem občudovala ženske, ki 
so nastopale, tudi manekenke in foto-
modele, spremljam modne blogerke. Ko 
sem slišala za uvodni sestanek projekta 
Miss Gorenjske v Kranju, sem se odloči-
la, da se grem pozanimat. Prepričali so 
me, ker to ni tipični lepotni izbor, ampak 
moraš v projekt vložiti tudi sebe. Kandi-
datke smo se na primer predstavljale v 
znani kranjski gostilni Stari Mayr, kjer 
smo predstavljale tudi kranjsko klobaso 
in kranjsko pivo, kar mi je bilo še po-
sebej zanimivo, z otroki smo izdelovale 
gregorčke ..." je pojasnila. Za sodelovanje 
v Miss Gorenjske se je odločila predvsem 
zaradi novih izkušenj. Ne skriva, da ji 
manjka samozavesti in da ima tremo ob 
nastopih v javnosti, s katero se je soočala 
že v šoli. "Nimaš česa izgubiti, takšna iz-
kušnja te lahko samo utrdi."
Ob njeni odločitvi za udeležbo na lepo-
tnem tekmovanju so bili domači sprva 
nekoliko skeptični, se spominja Moni-
ka: "Večina kmečkih deklet ne gre v take 
vode. A ko sem s priprav domov prihaja-
la povsem navdušena, so spoznali, kako 
veliko mi to pomeni. Moram poudariti, 
da so me zelo podpirali, vsi so me prišli 
gledat na izbor Miss Gorenjske v kranj-
skih rovih. To mi je največ pomenilo." 
Sprehajati se po pisti pred 170 gledalci v 
rovih je bilo zanjo zelo vznemirljivo. Izziv 
je bila že hoja v čevljih z visoko peto, ki si 
jih ob 180 centimetrih višine zelo pored-
ko obuje. Tudi liči se malo, saj želi ohra-
njati čim bolj naraven videz.

MAMI JO JE USMERILA V GOSTINSTVO

Monika prihaja s kmetije pr' Gdel na 
skoraj 900 metrih nadmorske višine, 

nedaleč od meje z občino Železniki. 
Ukvarjajo se z živinorejo in predelavo 
lesa. In za katero delo poprime sama? 
"Zadnje čase sem bolj malo pomaga-
la. Zaradi študija sem namreč živela 
v Ljubljani, delam v lokalu in sem po-
sledično bolj malo doma. Spomladi pa 
na primer pomagam urejati okolico in 
travnike, poleti grabim travo … Je pa 
res, da so mi bližja opravila v hiši. Že 
včasih, ko sta starša razporejala delo, 
je starejša sestra šla raje pomagat oče-
tu, medtem ko sem jaz poprijela za 
delo v hiši," nam je zaupala Monika, ki 
ima še mlajšo sestro in brata.
Končala je srednjo vzgojiteljsko šolo. 
Zanima jo ogromno področij, zato iz-
bira študija ni bila enostavna. Sprva 
je hotela študirati geografijo in socio-
logijo, nato pa se je odločila za študij 
matematike na pedagoški fakulte-
ti, ki ga je po dveh letih opustila. "Od 
majhnega sem želela biti učiteljica, a 
sem ugotovila, da se v razredu ne vi-
dim, da si želim bolj dinamično delo. 
Mami me je usmerila v gostinstvo, saj 
je opazila moje navdušenje nad kuli-
nariko in da me to zanima precej bolj 
kot matematika. Tudi ko sem živela v 
Ljubljani, sem, namesto da bi šla jest 
na študentske bone, raje skuhala ko-
silo zase in svoje 'cimre'. Menda naj-
bolje pripravim kremne juhe in njoke, 
od slaščic pa najraje pečem torte," je 
razložila Monika. Kot ugotavlja, je bil 
študij gostinstva in turizma prava iz-
bira, pridno že nabira tudi praktične 
izkušnje. V strežbi dela že nekaj let, 
študij pa ji je preko prakse odprl tudi 
vrata restavracij in gostiln. Upa, da bo 
svojo kreativnost nekoč lahko izražala 
v kakšni vrhunski restavraciji ali la-
stni slaščičarni oz. s peko po naročilu.
V prostem času se ukvarja s športom. 
Zelo rada teče v sosednji Martinj Vrh in 
se vsako leto udeleži nekaj maratonov.

Največ ji pomeni podpora domačih
Monika Pfajfar, 21-letnica s kmetije iz Rovt v Selški dolini, je postala druga 
spremljevalka miss Gorenjske in s tem polfinalistka Miss Slovenije. Obiskuje  
višjo šolo za gostinstvo in turizem ter upa, da bo nekoč delala v visoki  
kulinariki ali pa imela svojo slaščičarno.

Monika Pfajfar
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Energične THeWET sestavljajo pevec 
Marko Štibelj, basist Matic Žagar, bob-
nar Martin Doljak in kitarist Vid Vrani-
čar, ki glasbeno kilometrino nabirajo 
že vrsto let. Z Vidom smo se pogovar-
jali o razgibani poti skupine, ki so jo 
kronali z lanskoletnim raznovrstnim 
žanrskim albumom Trip to Boston.
• Kdaj in kako so se prvič srečali in 
prepletli vaši glasbeni koraki? 
"Na podlagi zasedb, kot sta AC/DC in 
Red Hot Chilli Peppers, smo skozi leta 
napornih vaj uspeli zgraditi svoj la-
sten glasbeni izraz, ki pa je žanrsko 
pester, saj naša glasba združuje funk, 
reggae, ska in hard rok. Po nekate-
rih kadrovskih spremembah se nam 
je leta 2011 pridružil Marko, ki nas je 
navdušil s svojo kombinacijo energič-
nega vokala in improvizacijsko tehni-
ko – vedeli smo, da je to pevec, ki ga 
potrebujemo v skupini, in da bomo z 
njim tlakovali svoje akorde prihodno-
sti. Že prvi koncert v Loškem pubu je 
bil nepozaben, pa čeprav smo odigrali 
le peščico skladb – vso začetno tremo 
smo odpihnili že s prvim akordom."
• Vsi dolgoletni napori so se pozlati-
li z izidom odličnega albuma, prven-
ca Trip to Boston.
"Prelomna točka naše glasbene poti, ki 
je posledično tudi pripeljala do same-
ga albuma, je skladba Ne sezuvaj se, 

seveda tudi vključena na album, izpe-
ljana iz udarnega akorda. V prejšnjih 
letih smo ustvarili šestnajst avtorskih 
skladb, nato pa kar eno leto snemali v 
studiu. Želeli smo namreč vsako sklad-
bo albuma izpiliti do konca, saj nočemo 
podcenjevati tako sebe kot poslušalcev. 
Verjamemo, da še svež prvenec, izdan v 
samozaložbi, upraviči zadane cilje."
• Glasba je sproščena in polna ener-
gije, v svojih besedilih pa združujete 
mladostno brezbrižnost z družbeno 
kritičnostjo.
"Album je, tako kot sugerira že naslov, 
res pravo popotovanje. Vsaka skladba 
popelje v nov svet, ki daje potencial 
in prostor domišljiji, je dolga razgiba-
na cesta, potovanje življenja samega, 
kamor smo vtkali svoje dosedanje 
izkušnje. Avtorska besedila na hudo-
mušen način opisujejo vsakdanjo re-
alnost, postavljajo ogledalo družbi in 
se neizogibno dotikajo tudi ljubezni. 
Trudimo se ohranjati tudi element 
družbene kritičnosti: ljudje naj začne-
jo misliti s svojo glavo in si ustvarijo 
svojo lastno perspektivo na svet, ki 
nas na najrazličnejše načine omejuje. 
Dvignimo glave!"
• Povsem svež je razgiban, nadvse 
simpatičen videospot Blue Lizard, ki 
ga je publika odlično sprejela.
"Skladba ponazarja življenje sodobne-
ga človeka. Moder kuščar, glavni junak 
vizualizacije, ki ga je v spotu upodobil 

nenadkriljivi Jure Šuštar, je prispodoba 
večnega iskanja. Pri tem bi se iz vsega 
srca zahvalili za pomoč režiserju Janu 
Erženu, ki nam je pomagal tako v pro-
dukcijskem kot tudi v vseh ostalih ozi-
rih."  
• Dekado svojega ustvarjanja ste 
obeležili v velikem slogu – na odru 
s sedaj že legendarnimi Big Footi. 
Kako globok pečat pustijo tovrstni 
koncerti mladim zasedbam pri nas?
"Takšni nastopi dajejo mladim, v šir-
ši javnosti še dokaj neuveljavljenim 
skupinam prepotrebne izkušnje in 
samozavest. Oder smo delili tudi že z 
Mi2 – vedno je super nastopati pred 
množično publiko, ta začuti energijo, 
ki prihaja z odra: vsekakor izvrstna in 
za vsak pravi koncertni dogodek nujna 
simbioza. Pomembno je, da se koncer-
tov predvsem mladih skupin udeleži 
čim več občinstva in tako izrazi pod-
poro. Zato poziv vsem: hodite na kon-
certe!"
• Kje bodo vaši oboževalci v bli-
žnji prihodnosti lahko začutili vašo 
energijo?
"Dvajsetega maja bomo koncertirali v 
Novi Gorici, v začetku julija pa nas bo 
zaneslo v Italijo, na festival Škofji Loki 
pobratene občine Medicina. Seveda 
pa se nadejamo mnogih koncertov po 
Gorenjskem in širše, zato le pogumno 
sledite Modremu kuščarju, ki vstopa v 
novo glasbeno desetletje."

Vsaka skladba 
je potovanje  
v nov svet
Škofjeloška glasbena 
zasedba THeWET 
je v Loškem pubu s 
koncertom ob zasedbi 
Big Foot Mama ter z 
novim videospotom Blue 
Lizard obeležila desetletje 
svojega ustvarjanja. Vedno sproščeni in polni energije, ki jo izražajo v svoji glasbi: THeWET 
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Z rezbarjenjem se je Petra Plestenjak 
Podlogar začela ukvarjati pred več kot 
štiridesetimi leti. Kot otrok je namreč 
pri delu rada opazovala svojega deda 
Ivana Plestenjaka, pri dvanajstih le-
tih pa se je odločila tudi sama posku-
siti. Stari oče ji sprva ni zaupal ostrih 
dlet, ker se je njen mlajši brat Matej z 
njimi že urezal, a ko je spoznal, da ji 
gre to dobro od rok, sta začela ustvar-
jati skupaj, vsak na svojem koncu de-
lovne mize. Specializirala se je pred-
vsem za izdelovanje modelov za mali 
kruhek, s čimer nadaljuje družinsko 
tradicijo, obenem pa ohranja bogato 
kulturno izročilo rezljanja motivov 
na lesene modele za loški kruhek, ki 

jih nadgrajuje z avtorskimi vzorci in 
tako tradicijo prepleta s sodobnostjo. 
Vse delo opravlja ročno in ne upora-
blja šablon, zato je vsak izdelek uni-
katen.
Sprva je lesene modele za mali loški 
kruhek tako kot njen stari oče izdelo-
vala zgolj za okras. Prvič jih je razsta-
vila že pri štirinajstih letih, leta 1978 
pa je na razstavi domače in umetno-
stne obrti v Slovenj Gradcu prejela 
naziv mojster umetne obrti, nekaj let 
kasneje pa še mojster domače obrti. 
"Zanimivo pri tem je, da moj stari oče, 
ki ni želel sodelovati na razstavi, zato 
ni prejel naziva mojster," se posmeje 
in se spomni, kako je vsak petek po 
pouku hitela k njemu domov, da sta 
skupaj ustvarjala. Rezbarstvo je pri 

njej od otroškega veselja kmalu prera-
slo v poklic. Poskusila je tudi kot sa-
mostojna kulturna delavka in vztraja-
la sedemnajst let, a je ugotovila, da se 
to ne obnese, zato zdaj to opravlja kot 
osebno dopolnilno delo. Poleg mode-
lov za male loške kruhke izdeluje tudi 
lesen nakit, knjižna kazala, obeske za 
ključe in rezbarije na pohištvu. Izdel-
ke rezlja ročno z dleti, ki jih je podedo-
vala od starega očeta. 
Po letih izdelovanja modelov za male 
loške kruhke zgolj za okras se je leta 
1987 prvič lotila tudi modelov, ki so bili 
namenjeni peki kruhkov, in sicer za 
kuharskega mojstra Andreja Goljata. 
In kljub temu da jih izdeluje že toliko 
let, je sama prvič spekla kruhke šele 
pred petimi leti in pol, ko je njena 
tašča praznovala devetdesetletnico. 
"Odločila sem se, da ji za darilo spe-
čem devetdeset kruhkov. Za recept 
sem prosila Cirilo Šmid iz Železnikov. 
A ker je bilo treba testo gnesti dve uri, 
sem jih spekla le enkrat ali dvakrat 
na leto." Sama je zato v zadnjem času 
recept tudi po nasvetu kolegice Lili 
Pajntar precej poenostavila, da lahko 
čim prej preveri, kako bo motiv, ki ga 
izrezlja na modelu, videti na kruhku. 
"Kruhke pečem samo ljubiteljsko, ne 
za prodajo. Zato jih vedno zgolj poda-
rim, pri čemer vsakomur povem: Naj-
prej poglej, potem pa pojej." To namreč 
niso navadni medenjaki, poudarja. 
Vsak njen kruhek je po navadi opre-
mljen tudi s sporočilom, saj motive 
povezuje z različnimi priložnostmi. 
Za novo leto jih je tako opremila z na-
pisom "vse dobro", za veliko noč jih je 
izdelala v obliki pirhov, na gregorjevo 
jih je okrasila s ptički ... 
Male loške kruhke marsikdo zame-
njuje z dražgoškimi kruhki in celo 
izdelki iz lecta, pravi Petra Plestenjak 
Podlogar. "Vsi imajo sicer za osnovo 
medeno testo, a loški kruhki so naj-
starejši, k nam so prišli iz germanskih 

Tradicija s sodobnim umetniškim pridihom
Petra Plestenjak Podlogar je danes edina nosilka mojstrskega znanja izdelovanja 
modelov za mali loški kruhek, s katerimi nadaljuje družinsko tradicijo.

Petra Plestenjak Podlogar



Rezbarija, okrašena s čipko iz metaliziranega sukanca

Modeli za mali loški kruhek

Izdelke rezlja z dleti, ki jih je podedovala od starega očeta.
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dežel." S peko kruhkov v lesenih mo-
delih so se na Loškem ukvarjale klari-
se že v začetku 18. stoletja, po letu 1782 
pa uršulinke. "Mlada dekleta so se pri 
njih učila kuhanja in tako se je to zna-
nje preneslo tudi med navadne ljudi. 
Sprva so jih namreč pekli zgolj za višje 
sloje, rezbarji pa so zanje delali mode-
le, med katerimi so bili nekateri res 
umetelno izdelani." Za osnovo Petra 
Plestenjak Podlogar uporablja pol rže-
ne in pol črne pšenične moke in med, 
potem pa doda začimbe za medenja-
ke in sodo bikarbono, medtem ko so 
včasih uporabljali jelenovo sol. "Testo 
potem odtisneš v modelu in spečeš. 
Za razliko od malih loških kruhkov pa 
so dražgoški kruhki v celoti izdelani 
in okrašeni ročno, prav tako lectovo 
srce, ki se mu doda še barvila, napise, 
ogledalca in podobno." 
V izdelavo posameznega modela vloži 
precej ur. Sama vedno uporablja hru-
škov les, ki pa mora biti kompakten in 
brez napak. "Za vsak izdelek umetno-
stne obrti je potrebna potrpežljivost, 
vztrajnost in nekaj talenta pa tudi 
delavnost," poudarja Petra Plestenjak 
Podlogar. Svoje znanje z drugimi deli 
na številnih delavnicah pretežno v 
Rokodelskem centru DUO Škofja Loka. 
Svojega naslednika pa upa, da je našla 
v vnuku Jaši, ki že pri dobrem letu in 
pol kaže veliko zanimanja za rezbar-
jenje.
Na razstavah se kot članica Združenja 
umetnikov Škofja Loka in Sekcije DUO 
(za domačo in umetnostno obrt) pri 
Območni obrtni zbornici Škofja Loka 
Petra Plestenjak Podlogar predstavlja 
tudi s svojimi avtorskimi vzorci na 
okrasnih modelih. Za razstavo Čipka 
v lesu in niti, ki sta jo pripravili z moj-
strico Mili Primožič iz Hiše klekljanih 
čipk A. Primožič 1888, je pripravila 
svojo interpretacijo vzorcev za kleklja-
no čipko na lesu. V sliko je tako tudi 
povezala svojo ročno rezbarijo iz hru-
škovega lesa in čipko iz metalizirane-
ga sukanca. Njene tovrstne umetnine 
bo mogoče občudovati tudi na razsta-
vi članov Združenja umetnikov Škofja 
Loka Sveže! Frišn! Fresh! od 17. maja 
do 6. septembra v Galeriji na Gradu, ki 
jo pripravljata Loški muzej in Združe-
nje umetnikov Škofja Loka. 
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Škofjeločanke so odbojko najprej igra-
le pod okriljem moškega Odbojkar-
skega kluba Lubnik, pred dvajsetimi 
leti pa so z ustanovitvijo ŽOK Partizan 
Škofja Loka začele pisati zgodovino 
samostojnega kluba. Največ zaslug za 
ustanovitev ima Aleksandra Kavčič, ki 
jo je življenjska pot pripeljala v Škofjo 
Loko iz rodnega Kanala ob Soči. San-
dra, kot jo kličejo, je bila v mladosti 
uspešna igralka odbojke v novogori-
škem odbojkarskem klubu HIT Gorica. 
Pri svojih petnajstih letih je igrala v 
takratni prvi jugoslovanski ligi, sicer 
le eno sezono, kasneje pa v drugi jugo-
slovanski ligi in po osamosvojitvi še v 
slovenski ligi. 
Dekleta so v prvi klubski sezoni 
1997/1998 nastopala v 3. Državni odboj-
karski ligi. V njej so tekmovala osem 
sezon, nato pet sezon v 2. Državni od-
bojkarski ligi, potem spet šest sezon v 

3. Državni odbojkarski ligi. Lansko leto 
jim je znova uspel preboj nazaj v 2. DOL, 
kjer uspešno nastopajo in so po koncu 
sezone 2016/17 na 8. mestu. Nekaj let 
nazaj je v klub prišla tudi uveljavljena 
odbojkarska trenerka Katarina - Ketty 
Vraber, tudi ona nekoč igralka odboj-
karskega kluba iz Nove Gorice. Stro-
kovno je klub dvignila na višjo raven. V 
klubu se namreč zavedajo, da so, tako 
kot pri vseh športih, tudi pri odbojki 
najbolj pomembni prvi koraki. Ketty in 
njen pomočnik David Okršlar v letošnji 
sezoni skrbita za to, da vse generacije, 
ki jih trenirata, dobijo pravo strokovno 
podporo. Sadovi njunega požrtvoval-
nega dela se izražajo v velikih uspehih 
mlajših selekcij. Tako je generacija de-
klic, letnik 2001/2002, osvojila že dve 
medalji na državni ravni – srebrno leta 
2015 in bronasto leta 2016. 
Tudi letos je ekipa starejših deklic (le-
tnik 2002 in mlajše) uvrščena med šti-
ri najboljše klube v državi, po turnirju 
v Šempetru v Savinjski dolini pa so si 

dekleta že zagotovila nastop v velikem 
finalu in najmanj srebrno medaljo. Za 
zlato se bodo potegovala v obračunu z 
ekipo NKBM Maribor 20. maja v Šošta-
nju.
Tudi v ostalih kategorijah (mini, mala 
odbojka in kadetinje) ta mesec pote-
kajo zaključni boji za končne uvrstitve 
na državnem prvenstvu.   
"Načrti kluba so dobro, kakovostno 
delo z mladimi in poseganje po naj-
višjih mestih na državnem prvenstvu. 
Klub raste tako kakovostno kot tudi 
številčno, kar kaže, da smo na pravi 
poti. Kar si zares želimo, je generalni 
sponzor, ki nam ga v dvajsetih letih 
delovanja ni uspelo pridobiti. Očitno 
je za sponzorje žal zanimiva samo 
1. liga ali nastopanje v Evropi," pravi 
predsednica kluba Aleksandra Kavčič, 
ki skupaj z drugo Primorko Katarino 
- Ketty Vraber s pomočjo upravnega 
odbora kluba in požrtvovalnih star-
šev skrbi, da je odbojka v mestu med 
najbolj popularnimi ženskimi športi. 

Jubilej Ženskega odbojkarskega kluba Partizan
Odbojka je v Škofji Loki že dolgo med priljubljenimi športi tudi za dekleta, 
pomemben mejnik pa so pred dvajsetimi leti naredili z ustanovitvijo 
samostojnega Ženskega odbojkarskega kluba Partizan. Ob jubileju dekleta znova 
igrajo v 2. ligi, kjer so v tej sezoni osvojile osmo mesto.

Škofjeloške odbojkarice so kot novinke v 2. DOL v jubilejnem letu osvojile osmo mesto.
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MIROSLAV CVJETIČANIN

Kranj je kolesarsko mesto, temu ne 
gre oporekati. Vendar svojega rekrea-
tivnega maratona ni imel kar lep čas. 
Zadnja tri leta je nekoliko drugače, za 
kar se gre zahvaliti predvsem kolesar-
skemu klubu Kranj in Scottu. Že drugič 
bodo v starem delu mesta organizirali 
pravi pravcati kolesarski praznik. Lju-
bitelji biciklov in vsega, kar je poveza-
no s kolesarjenjem, si morate ta dan 
rezervirati in s kolesi ali brez priti v 
Kranj. Ni pomembno, kakšno kolo 

imate – poganjalčka, cestno, gorsko, 
treking, ročno, monocikel, BMX ali 
tricikel, važno je, da ste dobre volje in 
se pridete družit s svojimi starimi in 
novimi kolesarskimi prijatelji in sku-
paj uživate v prijetni družbi, vzdušju in 
športu, ki nam je vsem blizu …
Scottovega kolesarskega dneva ne 
smete zamuditi, ker: se bo 28. maja 
med 9. in 18. uro na Glavnem trgu od-
vijal pester spremljevalni in anima-
cijski program za vse starosti, lahko 
boste testirali kolesa Scott, svoje spre-
tnosti na kolesu boste lahko preizku-

sili na Scottovem Pump tracku, ki je 
letošnja glavna atrakcija, ali na spre-
tnostnem poligonu, otroke bo obiskal 
Kuža Pazi, imeli bodo bogat srečelov z 
glavno nagrado Scottovim kolesom, 
predstavili se bodo različni razsta-
vljavci, organizirane bodo različne 
delavnice, družabne igre, poskrbeli 
bodo, da ne boste lačni, vsak udeleže-
nec prejme vrečko z darili sponzorjev 
in spominsko medaljo, lahko se boste 
udeležili kateregakoli maratona – 
krajšega (12 km), daljšega (47 km) ali 
obeh, na dogodku bodo prisotni tudi 
vsi kolesarji Kolesarskega kluba Kranj 
... Za cenejše prijave se morate prija-
viti do vključno 26. 5., štartnino lah-
ko poravnate na TRR kluba KK Kranj, 
na naslovu www.kklub-sava.si ali na 
dan prireditve.

Kolesarski dan v Kranju
Tretji Scottov kolesarski dan bo letos še obsežnejši in še bolj kolesarski.

Scottovega kolesarskega dneva ne smete zamuditi, ker  
se bo 28. maja med 9. in 18. uro na Glavnem trgu odvijal pester 
spremljevalni in animacijski program za vse starosti, lahko 
boste testirali kolesa Scott ...
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Ljubitelji malega nogometa organizirajo deveti dobrodelno-me-
morialni turnir v spomin na preminulega prijatelja in soigralca 
Tadeja Simoniška. Potekal bo v soboto, 17. junija, na igrišču za 
ŠD Trata. Na turnirju pričakujejo okrog šestnajst ekip iz Škofje 
Loke in okolice. Dogodek je dobrodelen, saj bodo v sodelovanju 
z Društvom prijateljev mladine pomagali otrokom s posebnimi 
potrebami. Omogočili varstvo med poletnimi počitnicami. 

Igrali bodo v spomin na Tadeja
Tudi letos poteka projekt 10 krogov za 10 nasmehov. Gre za hu-
manitarni projekt društva Vztrajaj – Never give up. V vsakem kra-
ju član društva preteče 42 km. Nekateri izmed tekačev vidijo izziv 
v tem, da se mu pridružijo v tem podvigu, nekateri pa mu nudijo 
samo podporo. Med lokacijami je tudi Škofja Loka (stadion za OŠ 
Škofja Loka Mesto), kjer boste lahko za deset posameznikov ali 
deset družin tekli v ponedeljek, 29. maja, med 16. in 20. uro. 

Deset krogov za deset nasmehov

MAJA BERTONCELJ

Janez Uršič je član ŠD Utrip iz Zminca. Letos bo dopolnil 
39 let. Poleg družine in službe je na pomembnem mestu v 
njegovem življenju šport. Udeležuje se tudi tekmovanj in 
je zelo uspešen.
"Zanimivo je, da se v mlajših letih nisem ukvarjal z nobe-
nim športom. Intenzivneje sem začel šele pred okrog dese-
timi leti, ko sem se bližal tridesetim. Imel sem zdravstve-
ne težave in razmišljal, kako jih sanirati. S športom in 
rednimi treningi je prišla rutina, disciplina. Sprememba 
je velika. Počutje je bistveno boljše, težav imam bistveno 
manj. Če vzdržuješ kondicijo, si tudi zdravstveno gledano 
v precej boljšem stanju," je pojasnil Janez Uršič. Svoje špor-
tne sposobnosti dokazuje tudi na tekmovanjih. 
Letošnjo zimo je bil vsako nedeljo na tekmi Kranjske zim-
ske tekaške lige. Skupno je osvojil drugo mesto, v svoji ka-
tegoriji je bil prvi. Konec aprila se je na slovensko-hrvaški 
obali udeležil triatlona Ocean Lava Parenzana in bil sku-
pno tretji, drugi v svoji kategoriji. Tekmo je vzel kot pri-
pravo na Balatonman, ki ga konec maja čaka na Blatnem 
jezeru na Madžarskem. Branil bo lansko skupno zmago, 
ko je bil v cilju prvi s časom 9 ur, 52 minut in 27 sekund. "To 
je bil moj prvi ironman, na katerem sem nastopil. Prema-
gali smo 3,8 km plavanja, 180 km kolesarjenja in za konec 
še 42,2 km teka. Vsako leto si zadam kakšen cilj, ki mu 
potem sledim. Lani je bil to prvi cilj, očitno bo tako tudi 
letos," je povedal. Na vprašanje, koliko treninga je vložil v 
svoj lanski prvenec v ironmanu, je odgovoril: "V povprečju 
petnajst ur na teden dvajset tednov priprav. Bil sem pov-
sem osredotočen na to tekmovanje. Sledil sem načrtu, in 
ko je bilo vsega skupaj konec, je bil odličen občutek. Na za-
četku priprav sem mislil, da bo najtežje plavanje. Treniral 
sem ga enkrat do dvakrat tedensko, večinoma v bazenu v 
Kranju. Na koncu pa se je izkazalo, da je na takšni tekmi 

še najtežje na koncu odteči maratonsko razdaljo. Najbolj 
trpijo noge, sploh ker si od vročine, kakršna je bila v času 
tekmovanja, že malce dehidriran. Lani sem na tekmi po-
pil med 15 in 20 litrov tekočine. Čutil sem že krče, a se je 
vse skupaj še dobro izšlo. Mislim, da sem tekmo dobil na 
kolesu. Že v samih pripravah sem se najbolj osredotočil 
na trening kolesa. Na tekmi so bili na trasi ugodni pogoji, 
precej je bilo ravnine. Povprečna hitrost je bila okrog 37 
kilometrov na uro. Kolesariti pa moraš sam, vožnja v za-
vetrju ni dovoljena." 
Kljub temu da je očitno pravi tekmovalec za triatlonske 
tekme, pa prav veliko na njih ne nastopa, saj mu čas tega 
ne dopušča. Je pa bil lani še na polovički ironmana v Lo-
garski dolini in končal na absolutno drugem mestu. Na 
njegovi rekreativni poti mu ob strani stoji tudi družina in 
seveda utripovci, člani ŠD Utrip.

Jekleni utripovec Janez Uršič
Janez Uršič se je s športom začel intenzivneje ukvarjati pred desetimi leti, ko se 
je bližal tridesetim. Lani je prvič nastopil na ironmanu na Blatnem jezeru na 
Madžarskem in postal skupni zmagovalec. Konec maja bo branil zmago.

Janeza Uršiča smo v objektiv ujeli na letošnjem polmaratonu po 
hribih v okolici Škofje Loke.



Pomladni oddih

Živeti zdravo življenje

Terme Šmarješke Toplice in  
Terme Dolenjske Toplice

Čudežna moč termalnih vrelcev.  
Prvinska narava v okolici in na krožnikih.

www.terme-krka.si
08 20 50 300
booking@terme-krka.si

Ujemite svoj naravni ritem. 

MAJA BERTONCELJ

Za člani Športnega društva Koloka je 
že druga večdnevna kolesarska pre-
izkušnja v letošnji sezoni. Po tem, ko 
so bili sredi marca na tradicionalnih 
uvodnih pripravah v Novigradu, so 
pretekli teden zaključili peti Koloka 
Extreme tour 2017. Pot jih je vodila iz 
Škofje Loke v Istro in naprej po Kvar-
nerju.
Na kolesarjenju je bilo enajst moških 
(Sandi Jugovic, Tomaž Jelovčan, Blaž 
Bergant, Izidor Prevodnik, Uroš Se-
lak, Sebastjan Luznar, Brane Kalan, 
Janez Debenec, Andrej Draksler, Ma-
tjaž Mrak, Rado Rešek) in štiri ženske 
(Darja Prevodnik, Katja Seme, Maja 
Cvirn Činku, Tatjana Luznar). Pridru-

žila se jim je še Valerija Mrak, ki pa je 
etape vozila s fanti. Za spremstvo in 
pomoč sta bila zadolžena Karmen Ka-
lan in Tomaž Jelovčan.
Za njimi je nova lepa izkušnja v zna-
menju druženja, nabiranja kilome-
trov in spoznavanja krajev s kolesa. 
Fantje so imeli nekoliko drugačno 
traso od deklet. Prvi dan so iz Škofje 
Loke kolesarili do Fažane (220 km), 
drugi dan čez Učko, Reko do Baške na 
Krku (170 km), tretji dan iz Baške do 
Valbiske, s trajektom na Cres do Ve-

lega Lošinja in nazaj čez Cres na ce-
lino v Rabac (170 km), zadnji dan pa 
od Rabca do Kozine (95 km). Skupaj so 
prekolesarili 655 km in naredili 9700 
višinskih metrov. Dekleta so prvi dan 
prekolesarila od Postojne do Fažane 
(150 km), drugi dan iz Fažane do Bre-
stove na Cres, do trajekta za Krk (102 
km), tretji dan iz Baške do mostu na 
Krk (55 km), četrti dan pa so imele isto 
traso kot fantje: Rabac–Lupoglav –Ko-
zina (95 km). Prekolesarila so 400 km 
in 5600 višinskih metrov. 

Kolokovci po 
Istri in  
Kvarnerju

Večji del udeležencev Koloka Extreme tour 2017
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V Osnovni šoli Cvetka Golarja so sredi 
aprila s posebno prireditvijo končali 
projekt Korak k sončku za to šolsko leto. 
V sklopu projekta so učenci četrtega ra-
zreda letos obiskali razvojni vrtec, šolo 
s prilagojenim programom, varstveno-
-delovni center za osebe z motnjami v 
duševnem razvoju in center Sonček za 
osebe s cerebralno paralizo. Tako so se 
seznanili z življenjem in delom slepe 
osebe ter gluhih in naglušnih oseb, spo-
znali so tudi šport paraplegikov in sli-
kanje z usti. Ti učenci so nastopili tudi 

na zaključni prireditvi v vlogah junakov 
iz zgodbe Svetlane Makarovič Veveriček 
posebne sorte. Prireditev so četrtošolci 
popestrili s pevskimi nastopi, predstavil 
pa se je tudi zborček Centra za izobraže-
vanje, rehabilitacijo, inkluzijo in sveto-
vanje za slepe in slabovidne. Občinstvo 
so navdušile še plesalka Eva Pirnat ter 
Nia Cimperšek in Stanka Kuhar, ki sta 
zaigrali na harmoniko.
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Avtomatska  
garažna vrata

od 897 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.310 € *

* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV.  
V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2017.

Dom je, kjer se počutimo varne

Matjaž Hartman s.p.
Hafnerjevo naselje 91, 4220 Škofja Loka

 GSM: 031 775 401

TZ-AZ-EP2017-90x60mm-SL-Hartman-B.indd   1 9/03/17   16:39

Naredili nov korak k sončku

Društvo Rovtarji Škofja Loka pripravlja 
10. mednarodno srečanje starodobnih 
kolesarjev, ki se bo odvijalo v soboto, 27. 
maja, v Škofji Loki. Ob 9. uri bodo na pro-
storu nekdanje vojašnice začeli zbirati 
prijave udeležencev, ob 10. uri pa bodo 
pripravili razstavo in prodajo starodob-
nih koles in smuči. Ob 10.30 bo povorka 
kolesarjev krenila proti Mestnemu trgu, 
kjer se bo odvijal tudi kulturni program. 
Sledilo bo kolesarjenje po Škofji Loki in 
okoliških vaseh ter ogled gradu Goričane 
in Medvod. Pred cerkvijo v Retečah bodo 
pripravili tudi blagoslov koles.

Srečanje starodobnih 
kolesarjev

Nagrajenci nagradne križanke, ki 
je bila objavljena v Loških novicah 
dne 11. aprila 2017 z geslom HITRO 
PRIPRAVLJENE JEDI: darilni bon v vre-
dnosti 10 EUR za vadbo BvF prejme 
Danica Berce iz Škofje Loke, knjigi 
Hrana kot zdravilo pa prejmeta Mi-
nja Žnidar iz Kranja in Jože Ažman iz 
Kranja. Nagrajencem čestitamo!

V Osnovni šoli Cvetka Goljarja so s posebno prireditvijo končali projekt Korak k sončku. 



IBI CENTER KRANJ, Jelenceva ulica 1

SONCNI KOLEKTORJI
OGREVALNE PECI

KLIMATSKE NAPRAVE

TOPLOTNE CRPALKE do -30%
do -30%
do -20%(POLENA, PELETI)

do -20%

Vsak kolektor je sestavljen iz steklenih cevi, ki so pritrjene v ohišje na vrhu pa v zbirniku 
toplote (manifold). Znotraj vsake steklene cevi je absorber ter toplotna cev (heat pipe), 
ki je napeljana po celotnem absorberju. Deluje kot visoko učinkovit prenosnik toplote 
do vrha kolektorja, kjer se ob suhem spoju toplota prenaša na medij oz. tekočino, 
ki toploto prenaša do kurilnice. 

CEVNI VAKUUMSKI
KOLEKTOR NSC-100-16
površina absorberja - 3,1 m2

SONCNI VAKUUMSKI KOLEKTORJI

BUDERUS REVERZIBILNE TOPLOTNE 
ČRPALKE ZRAK/VODA GRELNE MOČI 7-31kW

MITSUBISHI INVERTER 
TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK VODA 
GRELNE MOČI 4 - 23kW

MONTAŽA NA KLJUČ 

- vodovodne inštalacije
- talno ogrevanje
- radiatorsko ogrevanje

Prodajamo toplotne črpalke različnih blagovnih znamk.

TOPLOTNE CRPALKE

051 330 444
www.centervarcnegaogrevanja.si

-30%

-25%

CEVNI VAKUUMSKI  
KOLEKTOR NSC-58-30
površina absorberja - 2,8 m2

-25%

CEVNI VAKUUMSKI  
KOLEKTOR NSC-70-20
površina absorberja - 2,2 m2

MOŽNOST
. EKO SKLAD

SUBVENCIJE .

MOŽNOST
. EKO SKLAD

SUBVENCIJE .

MOŽNOST KREDITIRANJA

MOŽNOST KREDITIRANJA

Vse za ogrevanje na enem mestu

Za vaš energetsko učinkovit dom

Uplinjevalni kotel na polena DELTA
-  Regulacija Delta 3000 z zaslonom na dotik 
-  izkoristek nad 90%
-  velik nalagalni prostor volumna 120 l
-  lambda nadzor zgorevanja

Visoko učinkovite inverterske klimatske naprave
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SUZANA P. KOVAČIČ

• Kaj bi za začetek svetovali glede splošne ureditve teras?
"Velika raztegljiva miza, obdana s klopmi in stoli, omogo-
ča večje število povabljencev. Najlepše so mize iz lesa, ki 
dajejo prostoru domačnost. Največkrat prezrto dejstvo je, 
da piknik z žarom poteka ob mizi, in ne ob žaru, ki pa je 
bistvo tega druženja, zato vedno predlagam, da je žar blizu 

Urejena terasa ali 
balkon sta podaljšek 
dnevne sobe
Terase so vedno ''otok'' druženja na 
vrtu, zato je pomembno, da so kot 
tak otok tudi urejene, svetuje Rock 
Finale, krajinski arhitekt, predavatelj 
v Biotehniškem centru Naklo, ki je 
podelil nekaj nasvetov tako za ureditev 
teras kot balkonov. 

Rock Finale / Foto: Tina Dokl
–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 

www.prevc.si

otroške in  

mladinske sobe  

Tempo

- 20 %

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

Alples studio Ljubljana BTC, Šmartinska 152
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si
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Nasmeh nič ne stane, vendar čudežno deluje.  
Soba Tempo poskrbi za nasmejano mladost.
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Prodaja, prevoz in črpanje betona

DELOVNI ČAS: Pon. - Sob. od zore do mraka

BREZPLAČNI OGLEDI !

2121
letlet

email: mirko@maroltbeton.si  www.maroltbeton.si  tel: 01 750 27 27 
fax: 01 750 27 26 naročilo: 051 619 865 
Marolt Beton d.o.o.  Sinja Gorica 13, 1360 Vrhnika

UGODNE CENE!!!
BETON BREZ PEPELA

 
Ob naročilu betona s prevozom in črpalko, nudimo betonski vibrator brezplačno!

041 619 865
- betonarne na različnih lokacijah
- beton dostavljamo tudi nad 50 km iz Ljubljane

Mini vrt v koritu, ki ga lahko postavimo tudi na primerno mesto na balkonu.  
/ Foto: osebni arhiv

dogajanja in gostitelj, ki peče hrano, 
ni odrinjen stran. Prav tako vedno 
predlagam, da so ob terasi zasajena 
zelišča in dišavnice, ki ob močnem 
soncu sproščajo eterična olja, ki po-
mirjajo, osvežujejo in spominjajo na 
morje, hkrati pa so priročna za upo-
rabo na žaru in pri drugih jedeh. Ne-
kako podobno je tudi na balkonih, le 
da je potrebno skrbnejše načrtovanje 
zaradi omejenosti prostora. Zelišča in 
dišavnice se zato lahko sadijo v kori-
ta in lonce, miza in stoli pa naj bodo 
zložljivi." 
• Na kaj moramo še pomisliti, pre
den začnemo urejati balkon ali ma
njšo teraso? 
"Vedno je pomembna orientacija. Te-
rase so sicer navadno na južni strani, 
zato so nadkrite s pergolami in sen-
čene, pri balkonih pa ima lega večjo 
vlogo. Na senčnih balkonih namreč 
težje rastejo dišavnice in zelišča. Moj 
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garažna vrata že za         
      870 EUR  
  z montažo in ddv

T: 041 482 063
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AMS dizajn, Volče 88a / T: 0599 55 290, F: 05 38 82 591, E: info@ams-dizajn.eu        www.ams-dizajn.si

predlog glede splošne ureditve je, da 
se sledi opremi doma in splošni obli-
ki stavbe. Če je stavba modernejša in 
bolj minimalistična, potem naj bo 
tudi terasa/balkon opremljen v tem 
slogu. Sicer pa sam prisegam na do-
mačnost in zato pogosto uporabim 
les, bombažne ali lanene nepotiskane 
prte in razigranost vnašam z dodatki, 
kot so blazine v različnih barvah, vaza 
s cvetjem ..."
• Če je balkon majhen in morda v 
petem nadstropju večstanovanjske 
stavbe, na kaj moramo paziti, da ga 
preveč ne »zasičimo«? Verjetno ima 
tak balkon raje manj kot preveč?
"Pravilo manj je več je vedno dobro 
upoštevati, a gre to nekaterim bolje, 
drugim pa malo manj dobro od rok. 
Pri balkonskih ureditvah lahko stra-
nice vedno izkoristimo za zasaditev 
plezalk, ki zastirajo tudi poglede sose-
dov. Kar pa se tiče opreme, najboljše 
je, da je vsa zložljiva, saj tako lahko 
balkon prilagajamo trenutnim potre-

Najlepše so mize iz lesa, ki dajejo prostoru domačnost. Največkrat prezrto dejstvo je,  
da piknik z žarom poteka ob mizi, in ne ob žaru, ki pa je bistvo tega druženja, zato  
Rock Finale predlaga, da je žar blizu dogajanja in gostitelj, ki peče hrano, ni odrinjen 
stran. / Foto: osebni arhiv
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bam. Vsekakor lahko v zunanje vogale 
balkona, ti so največkrat neizkorišče-
ni, postavimo zasaditve v posodah 
(tudi v višino)."
• Cvetje da balkonu oz. terasi pose-
ben čar. Na kaj moramo biti pozorni 
pri izbiri cvetja?
"Na lego terase in balkona. Ta nare-
kuje izbiro rastlin, ki so bolj za sonce 
ali bolj za senco. Dišavnice, zelišča in 
večina plezalk, med katere sodijo ču-
doviti okrasni sroboti (Clematis sp.), 
namreč potrebujejo sonce. So pa ho-
ste (Hosta sp.), bršljan (Hedera helix) 
in paleta balkonskih rastlin s fuksijo 
(Fucsia sp.) na čelu tudi za senčne za-
saditve."
• Vse bolj so popularne tudi zele-
njavne zasaditve na balkonih, še 
posebej za tiste, ki imajo radi doma 
pridelano, pa nimajo vrta. Katere 
vrste zelenjave, dišavnic, začimb so 
primerne za to? Opazila sem tudi že 
t. i. »zelene stene« – kako se te ob-
nesejo?

O barvah loncev in korit je težje diskutirati, saj jih ljudje radi prilagajajo trendom  
in lastnim željam. Rock Finale ima rad naravne – terakota glinene lonce ali pa cink.  
Vmes pa vseeno rad vtakne kako kričečo, močno barvo, ki tako ureditev poživi.  
/ Foto: osebni arhiv
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"Zelenjavne zasaditve se vsekakor dobro obnašajo v veli-
kih, prostornih posodah in koritih, a na sončni legi. Po-
udaril sem prostornost posod, saj sicer v majhnih loncih 
rastlino mučimo in ne more dati v eni sezoni od sebe tega, 
kar bi dala sicer. Lep primer so sivke (Lavandula sp), ki 
res potrebujejo veliko posodo z odcedno zemljo, sicer pa v 
posodah nerade uspevajo. Dišavnice za vsakdanjo rabo so 
tudi primerne za zasaditve posod pa tudi kot nadomestek 
balkonskih zasaditev. Priznam, da redko vidim na balko-
nih korita, zasajena s trajnicami. 
Po mojih izkušnjah so plodovke (paradižnik, paprika, čiliji 
in feferoni pa tudi jajčevci in kumarice) odlične za gojenje 
na balkonih. Poleg plodovk lahko sadimo solatnice, peter-
šilj, koriander in podobne."
• K dekorju balkona se lepo podajo blazine, senčniki, 
okrasni lonci. Je pa lepo videti, če je dekor tudi barvno 
usklajen, da balkon ali terasa deluje kot celota … ki se-
veda nudi tudi sprostitev in udobje.
"Kot sem že poudaril, se rad orientiram po slogu hiše in 
opreme notranjih prostorov. Terasa in balkon sta le po-
daljšek dnevne sobe. Sam prisegam na naravne materiale, 
tudi pri izbiri loncev (fotografiranje miz, loncev in rastlin 
so odobrili v vrtnem centru Eurogarden na Brezovici). O 
barvah loncev in korit je težje diskutirati, saj jih ljudje radi 
prilagajajo trendom in lastnim željam, sam pa imam rad 
naravne – terakota glinene lonce ali pa cink (vedra in zali-
valke naših dedov in babic). Vmes pa vseeno rad vtaknem 

kako kričečo, močno barvo dveh ali treh posod (npr. oran-
žna, modra), ki tako ureditev poživi.
Podobno je z barvo blaga blazin in prtov. Moje mnenje je, 
da je najlepše naravno, torej belo, bež, rjavkasto, kar lepo 
sede na pohištvo. Z dodatki, kot so prtički, vaze, pogrinjki, 
pa lahko spreminjamo vzdušje."

Zeleno-belo .... /Foto: osebni arhiv



- 15%- 15%

Specialisti za vaš dom
LES 3 PLUS d.o.o.

Jelenèeva 1, Kranj - IBI CENTER
Telefon: 040 418 251, 04 204 27 14

les3plus@gmail.com
www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si

OBNOVA

Iveral plošèe
MDF plošèe
Vezane plošèe
Kuhinjske delovne plošèe
Zakljuène letvice
Podloge za laminat
Kljuke
Vodila BLUM, GTV
Vijaki SPAX
Èistila za tla LOBA
Tesnilne mase
Izravnalne mase in lepila
za tla

DOBAVA

Slike so simboliène. Pridržujemo si pravico do spremembe tehniènih podatkov, 
ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napaèno navedeni.

www.masivni-podi.si

Izredno kvalitetni masivni ali troslojni podi
(sestava: hrast-hrast-hrast)

oljeni v razliènih odtenkih

razliène debeline in širine

razliène obdelave

AKCIJE TALNIH OBLOG
in NOTRANJIH VRAT

Masivni parketi
Vinilne talne obloge
Laminati
Keramiène plošèice

Notranja vrata
Vhodna vrata v stanovanje
Izdelava stopnic

Svetovanje in izris opreme
Adaptacija kopalnic ali
stanovanja v celoti
Izdelava pohištva po meri

Suhomontažni sistemi

Akcija velja za masivne pode Edelholz, v èasu od 5.5.2017 do 5.6.2017.
Popusti se ne seštevajo. 
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  V Škofji Loki so aprila okušali Indijo. 
Dobesedno, saj so poleg indijske glasbe, 
plesa in filmov pokušali tudi jedi z indijskega 
jedilnika. Ločanom in drugim obiskovalcem 
so šle, sodeč po fotografiji, v slast.  
D. Ž. / Foto: Andrej Tarfila

 Letošnji Festival čokolade je 
v Radovljico privabil množico 
obiskovalcev. Veliko jih je 
le občudovalo ustvarjalnost 
čokoladnih mojstrov, spet drugi 
so zvesto degustirali čokoladne 
izdelke. Med ponudniki sladke 
pregrehe smo na stojnicah srečali 
tudi Darjo in Roka Součka iz Stare 
Loke. A. B. / Foto: A. B.

  Letošnji projekt Kuhnapato se 
je osredotočil na pripravo zdrave 
šolske malice oziroma kosila. 
Zadnje tekmovanje pred finalom v 
Ljubljani je gostila Gorenjska in tu 
sta sodelovali tudi šolski kuharski 
ekipi OŠ Jela Janežiča Smojkarji in 
Zapečkarji. In slednjim je uspela 
uvrstitev v finale. Komisijo je 
prepričala njihova loška mešanica v 
kruhovih skodelicah ter štrukeljček 
iz skute in orehov z medenim 
prelivom. A. B. / Foto: A. B.

  Ekipo KARPO sestavljajo strastni jadralci. Večinoma prihajajo z Gorenjskega, 
tudi iz Škofje Loke. Konec junija se z istoimensko jadrnico podajajo v Italijo, v Trst 
na svetovno prvenstvo v jadranju ORC Worlds Trieste 2017. Enajsterica upa na dobro 
uvrstitev, regatno ekipo iz fotografije pa so pred kratkim predstavili v kranjski 
Panorami Stara pošta. A. B. / Foto: A. B.



  Letošnjo prireditev ob dnevu upora proti okupatorju so v 
Škofji Loki polepšali s pesmimi o ljubezni, svobodi, miru ... Pod 
naslovom Kako diši svoboda in kakšne barve je mir jih je zapela 
Lara Jankovič ob odlični spremljavi kitaristov Ravija Shresthe in 
Tilna Stepišnika. D. Ž. / Foto: Andrej Tarfila
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OptikaKrmelj,SimonKrmelj,s. p., 
Šolska ulica 2, Škofja Loka

telefon: 04/5126751
www.optika-krmelj.com

 

Okulistični pregledi vsak torek od 14. do 18. ure.  
Naročilo na 04 512 67 51. Delovni čas od 8. do 19. ure,  

ob sobotah od 9. do 12. ure.

SONČNA OČALA IZ PREJŠNJIH KOLEKCIJ

50% CENEJE

NOVA KOLEKCIJA  
SONČNIH OČAL 
VISOKA KVALITETA, UGODNE CENE

  Župnijska karitas Škofja Loka je v Sokolskem domu pripravila 
že četrti dobrodelni koncert, tokrat so pomoč namenili družinam 
z invalidnimi otroki. Številni nastopajoči so obiskovalcem s 
pesmijo in glasbo polepšali večer. Od leve: tajnik Karitasa Milan 
Mur, sodelavec Karitasa Valentin Jesenovec, župan Miha Ješe in 
voditelj koncertnega večera Gašper Murn, ki je navdušil tudi s 
pevskim nastopom. S. L. / Foto: Primož Pičulin

  Ločanka Dina Hasanović je del ekipe pred kratkim odprte 
kavarne in bistroja MihaChef na Tacenski cesti v Ljubljani. 
Z odprtjem MihaChefa pa so se uresničile sanje o lastnem 
»prostoru« pod soncem Mihi Hauptmanu, fantu, ki smo ga 
spremljali tako v MasterChefu kot v oddaji Gostilna išče šefa. 
Na fotografiji pa je poleg Dine in Miha še Nejc Mastnak (desni), 
Mihov poslovni partner. A. B. / Foto: A. B.
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MIROSLAV CVJETIČANIN

Dinamičen, okreten, atraktiven in dostopen. Toyotin urbani 
atlet C-HR je že zapeljal na naše ulice. Mesto je njegov poli-
gon. Če dobro premislim, je bil zadnji avto, za katerim so 
se vsi obračali, Nissanov juke. Samo dve opciji sta. Ali ti je 
zelo všeč ali pa niti slučajno ne. No, nisem še srečal sogo-
vornika, ki bi izjavil to drugo. Zunanja podoba mlade spo-
minja na transformerje, starejše pa na prihodnost. Eni in 
drugi imajo prav. Drzne poteze, drzno oblikovanje, sodobne 
barve. V Toyoti pravijo, da je ustvarjen za aktivni življenjski 
slog in je nerazdružljivo povezan z mestom. Urbano vozilo 
torej. Zakaj pa ne? Naša mesta so sicer majhna, a vseeno, 
lepši je v spletišču ulic kot nekje na deželi. Vseeno sem ga 
zapeljal najprej, proč od druge pločevine. Le toliko, da se ga 
privadim, da ga Lovšetu ne vrnem ranjenega. Sama pot iz 
mesta je lepila poglede mimovozečih in mimoidočih. Nihče 
ne more biti ravnodušen, ko se tak avto pripelje mimo. Vo-

žnja v njem je podobna vožnji v video igrici, vse deluje tako, 
kot bi bil v prihodnosti. Pa nisem bil. Vseeno sem moral roč-
no menjati prestave, še vedno sem moral sam pritiskati na 
plin in paziti na vse, kar moraš, ko si za volanom. Vendar je 
bilo vse to skrajni užitek, in ko sem še naštudiral vso pame-
tno tehniko, ki jo nudi, je bilo jasno, da je to vozilo, ki ima 
vse, kar sodobni avtomobili v tem razredu premorejo.

NA CESTI

Vožnja je navdihujoča in bo zagotovo navdušila tudi zah-
tevnejše voznike, ne samo tistih, ki dajo največ poudarka 
na tehnologijo in videz. Res je, da pod volanom ni prosto-
ra za dvometraše, a tega niti nisem pričakoval. Sedeži so 
udobni, čeprav tudi tega nisem pričakoval pri mestnem vo-
zilu. Volan je »otroška igrica«, stopalke, menjalnik, vse je 
tako mehko in lahko vodljivo. Pogled naprej, v obe smeri 
in nazaj je pa tak kot pri skoraj vseh novih avtomobilih. Za 

Mesto je njegov poligon
Najnovejši Toyotin avtomobil se imenuje C-HR in je res povsem drugačen od 
vsega, kar se trenutno vozi po evropskih cestah. 

Avto Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Toyota.
Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

Avto Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Toyota.
Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77
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RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni 
je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa 
je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.04.2017 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; 
izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo 
za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se 
obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

TEMPOMAT PROSTOROČNO TELEFONIRANJE 

PEUGEOT 208

NE VOZI, 
POTUJ.

9.990 €* 

PEUGEOT 208

PEUGEOT_208_oglas_APRIL_POTUJ_KONCESIONARJI_210x148_v5.indd   15 25/04/2017   10:06

AVTOSERVIS PAULUS

Pooblaščen servis vozil  
VOLKSWAGEN in AUDI

Prodaja vozil VOLKSWAGEN

86 let

AUTOSERVIS PAULUS
Autoservis PAULUS d.o.o., Partizanska 23, Škofja Loka 

www.paulus.si

04/511 14 80
04/511 14 82

• servisne storitve
•  prodaja in montaža  

pnevmatik
• optika
• servis klimatskih naprav
• dodatna oprema
•  originalni nadomestni  

deli za vozila:  
Volkswagen, Audi,  
Seat, Škoda

Novi Golf

pogled nazaj imaš kamere, zato se nimaš več kaj »zvira-
ti« nazaj, temu primerna je tudi velikost zadnjega stekla. 
Bočna ogledala so velika in pregledna. Prvi stik s prvimi 
kilometri je tak. Če že dolgo niste zamenjali avtomobila, 
boste nad pogledom iz sodobne različice nadvse presene-
čeni. Najprej boste mislili, da je preglednost zelo omejena, 
potem pa boste kmalu ugotovili, da ima avto kar precej oči 
namesto vas. Da, sodobna tehnologija in oblikovanje sta 
šla v zadnjih nekaj letih pospešeno naprej. 

OPREMLJENOST IN CENE

Na voljo so štiri različice opreme: C-ITY, C-ENTER, C-ULT, 
C-HIC, pri čemer velja omeniti, da je že v osnovnem ni-
voju opreme zajet celotni Toyotin varnostno-asistenč-
ni paket za pomoč vozniku. Ta obsega aktivni radarski 
tempomat, sistem proti naletu s samodejno delujočim 
zavornim pomočnikom in zmožnostjo prepoznavanja 
pešcev, sistem opozarjanja ob nenamerni menjavi voz-
nega pasu s samodejno pomočjo pri usmerjanju vozila, 
samodejno krmiljen svetlobni snop luči ter LED-dnevne 
luči. Cene se začnejo pri 19.250 evrih za model C-ITY z 1,2 
turbo motorjem. Hibridni pogon C-HR v kombinaciji z ni-
vojem opreme C-ENTER ponujajo od 24.450 evrov naprej. 
Štirikolesni pogon je na voljo le v kombinaciji z multidri-
ve s samodejnim menjalnikom. 
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maj 2017

16. 5. 2017 •  Ljudska univerza Škofja Loka, Partizanska 1, Škofja Loka, 

10.00–12.00

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2017: HITRA OBDELAVA FOTOGRAFIJ

Informacije: Tanja Avman, 04 506 13 80, tanja.avman@guest.arnes.si

16. 5. 2017 •  Marinkina knjižnica, 17.00

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2017: PRISTOP DO TEMELJEV 
EVROPSKIH JEZIKOV OB ENI PREGLEDNICI

Informacije: krozki.loka.u3@gmail.com, apolonija@zavodo.org

16. 5. 2017 •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja 

Škofja Loka, 17.30 

LUNINA ČAROBNA FLAVTICA, BALETNA PREDSTAVA ZA OTROKE  
OD 4. LETA DALJE
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

16. 5. 2017 •  Krajevna knjižnica Trata, 19.00

BRALNI KROŽEK KNJIGOSNEDKE 

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

17. 5. 2017 •  Ljudska univerza Škofja Loka, Partizanska 1, 

Škofja Loka, 10.00–12.00

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2017: GOOGLE ORODJA  
(GMAIL, ZEMLJEVIDI)

Informacije: Tanja Avman, 04 506 13 80, tanja.avman@guest.arnes.si

17. 5. 2017 •  Park v nekdanji vojašnici, 16.00–19.00

IZMENJEVALNICA OBLAČIL
Informacije: apolonija@zavodo.org

17. 5. 2017 •  Sokolski dom, 17.30–20.00

MARIJADA – BODI DAR MEDNARODNI TEDEN DRUŽIN 2017  

Informacije: 031 330 436, www.druzinska-akademija.si

17. 5. 2017 •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja 

Škofja Loka, 17.30

DRUŽINSKO POPOTOVANJE PO ŠRILANKI,  
PREDAVA DRUŽINA ENGELMAN

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

18. 5. 2017 •  Ljudska univerza Škofja Loka, Partizanska 1, 

Škofja Loka, 10.00–12.00
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2017: GOOGLE ORODJA  
(PREVAJALNIK, YOUTUBE, DRIVE)
Informacije: Tanja Avman, 04 506 13 80, tanja.avman@guest.arnes.si

18. 5. 2017 •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja 

Škofja Loka, 17.30

KRALJ MATJAŽ IN ALENČICA, DRAMSKA UPRIZORITEV ZA  
OTROKE OD 4. LETA DALJE
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

18. 5. 2017 •  Martinova hiša (2. nadstropje), Škofja Loka, 20.00

ODPRTA VAJA RENESANČNE PLESNE SKUPINE LONCA

Informacije: kdlonca@gmail.com

19. 5. 2017 •  Ljudska univerza Škofja Loka, Partizanska 1, 

Škofja Loka, 10.00–12.00

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2017: FACEBOOK

Informacije: Tanja Avman, 04 506 13 80, tanja.avman@guest.arnes.si

19. 5. 2017 •  Cankarjev trg 6, Škofja Loka, Atelje AMUSE, 16.30

DELAVNICA POLSTENJA (FILCANJA) ŠALOV NA SVILENO TKANINO

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

19. 5. 2017 •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja 

Škofja Loka, 17.30

AKUSTIČNI KONCERT GLASBENE SKUPINE THE DOTS 
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

19. 5. 2017 •  Loški oder, 18.00

LETNI NASTOP BALETNEGA ODDELKA GLASBENE ŠOLE  
ŠKOFJA LOKA

Informacije: www.gsskofjaloka.si

19. 5. 2017 •  Sokolski dom, 19.00

SLOVESNOST OB 110-LETNICI PLANINSKEGA DRUŠTVA, RAZSTAVA 
OB 110-LETNICI PLANINSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457,  
agata.pavlovec@sokolskidom.si; Jože Stanonik, 041 595 055,  
info@pd-skofjaloka.com

19. 5., 26. 5. 2017 •  Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja Loka,

17.00–19.15 (začetniki), 19.15–20.45 (nadaljevalni)

GLEDALIŠKI TEČAJ
Informacije: Nadja Strajnar Zadnik, 031 511 781,  
nadja.strajnar@hotmail.com

20. 5. 2017 •  Igrišče na Zalem Logu, 20.00

ZELEFEST – ZABAVA Z ANSAMBLOM POGUM

Informacije: 031 856 968

20. 5. 2017 •  Kapela Jezusovih blagrov v Papirnici, 20.00

IX. MEDNARODNI CIKEL KONCERTOV – ORGLE &: POLONA  
GANTAR, ORGLE (SLOVENIJA), & THERESA PLUT, SOPRAN  
(KANADA/SLOVENIJA)

Informacije: 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si, 031 360 369, 
klemen.karlin@guest.arnes.si

21. 5. 2017 •  Visoko, Tavčarjev dvorec, 10.00–18.00 

DAN PRIJATELJSTVA: OTROŠKI FESTIVAL 

Informacije: Andreja Križnar, 04 517 06 00, www.visitskofjaloka.si
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22. 5. 2017 •  Marinkina knjižnica, 16.00–18.00 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2017: RADI PIŠEMO Z ROKO

Informacije: krozki.loka.u3@gmail.com, apolonija@zavodo.org

22. 5. 2017 •  Galerija F. Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, 

Škofja Loka, 17.00

TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM – TOP: STROKOVNO 
PREDAVANJE: KAKO BANČNIK VIDI OBRT IN DRUŽINSKO PODJETJE

Informacije: Petra Dolenc, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net;  
Jana Šifrar, 04 50 60 220, info@ra-sora.si

22. 5. 2017 •  Sokolski dom, 20.00

TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM – TOP: ODPRTJE  
FOTOGRAFSKE RAZSTAVE OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV NA LOŠKEM 

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

23. 5. 2017 •  ŠENT DNEVNI CENTER ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 38, 

4220 Škofja Loka (I. nadstropje), 10.00

POGOVORNA SKUPINA Z EDOM P. BELAKOM

Informacije: Špela Podobnik, 04 518 37 30

23. 5. 2017 •  Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, Škofja Loka

(predavalnica C099), 17.00

TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM – TOP: PREDAVANJE:  
KO VAS OBIŠČE DAVČNI INŠPEKTOR

Informacije: Petra Dolenc, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net;  
Jana Šifrar, 04 50 60 220, info@ra-sora.si

23. 5. 2017 •  Loški muzej, 17.00

ŠTUDIJSKI KROŽEK: POMEMBNE LOČANKE

Informacije: Marija Demšar, 04 517 04 01,  
marija.demsar@loski-muzej.si

24. 5. 2017 •  Velika sejna soba OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a,

Škofja Loka, 17.00

TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM – TOP: SVETOVANJE  
ZA PODJETNIKE ZAČETNIKE: GREMO MI NA SVOJE!

Informacije: Petra Dolenc, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net; Jana 
Šifrar, 04 50 60 220, info@ra-sora.si

24. 5. 2017 •  Sokolski dom, 18.00

TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM – TOP: ODPRTJE  
TRADICIONALNE RAZSTAVE IZDELKOV DIJAKOV ŠOLSKEGA CENTRA 
ŠKOFJA LOKA S PODELITVIJO NAGRAD OOZ ŠKOFJA LOKA 

Informacije: Alojzij Kokalj, 04 506 23 71, alojzij.kokalj@scsl.si

25. 5. 2017 •  Lokomotiva, inkubator in coworking center, 

Mestni trg 38, Škofja Loka, 19.00 

TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM – TOP: DAN ODPRTIH 
VRAT COWORKING CENTRA LOKOMOTIVA: DOBIMO SE V COWORKING 

CENTRU LOKOMOTIVA ŠKOFJA LOKA

Informacije: Petra Dolenc, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net;  
Jana Šifrar, 04 50 60 220, info@ra-sora.si

26. 5. 2017 •  Muzej Železniki, 19.00

TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM – TOP: OBRTNIŠKA 
TRADICIJA V ŽELEZNIKIH DO DANAŠNJIH DNI: STROKOVNO VODENJE 
PO MUZEJU ŽELEZNIKI

Informacije: Petra Dolenc, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net;  
Jana Šifrar, 04 50 60 220, info@ra-sora.si

27. 5. 2017 •  Škofja Loka in okoliške vasi s Sorškim poljem, 10.00

10. MEDNARODNO SREČANJE STARODOBNIH KOLESARJEV

Informacije: Brane Tavčar, 031 416 345, tavcar.brane@siol.net

27. 5.2017 •  Kašča na Spodnjem trgu, 18.00

ZDRAVILNE ENERGIJE BOSANSKIH PIRAMID, PREDAVA  
DR. SEMIR OSMANAGIĆ 

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

27. 5.2017 •  Nunska cerkev Marije Brezmadežne v Škofji Loki, 19.30

PASIJONKE 2017 – RECITAL TABORIŠČNE POEZIJE IN KONCERT  
KOMORNE GLASBE: OLIVIER MESSIAEN, KVARTET ZA KONEC  
ČASA (TJAŠA GORJANC, VIOLINA; SAMANTA ŠKORJA, KLARINET; 
PETER KAJZER, VIOLONČELO; ŠPELA HORVAT, KLAVIR)

Informacije: Klemen Karlin, 031 360 369, www.staraloka.si,  
www.mdloka.si

27. 5.2017 •  Škofjeloški grad, 21.00

NINA PUŠLAR – KONCERT POD ZVEZDAMI

Informacije: Klavdija Rupar, 041 415 777, klavdijarupar17@gmail.com

29. 5. (do 6. 5.)2017 •  Jesharna, 11.00

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2017: RAZSTAVA IZDELKOV  
KERAMIKE »TVOJO ŠALCO BI« 

Informacije: krozki.loka.u3@gmail.com, apolonija@zavodo.org

30. 5. (do 30. 6. 2017) •  Rokodelski center DUO Škofja Loka 

(Mestni trg 34), 18.00

ODPRTJE RAZSTAVE »PREPLET NITI: RAZSTAVA O TKANJU« 

Informacije: 04 51 12 460, rokodelskicenter@skofja-loka.com,  
www.visitskofjaloka.si, FB: Rokodelski center DUO Škofja Loka 

31. 5. 2017 •  Galerija Franceta Miheliča, Kašča, 19.00

MUZEJSKI IN STRAHLOV VEČER: EDVARD STRAHL

Informacije: Marija Demšar, 04 517 04 01, marija.demsar@loski-muzej.si

2. 6. 2017 •  Atrij Škofjeloškega gradu, 20.00

MUZIKALI NA GRAJSKEM VRTU

Informacije: Kristjan Voje, kristjan.voje@gmail.com, www.crescendo.si
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Veliko časa boste preživeli v družbi in za-
bavali se boste kot že dolgo ne. Možnost 
se vam odpira v stari ljubezni. Morda se 
vam finančno ne bo vse izteklo, kot ste 
pričakovali, a vseeno boste z izidom zelo 
zadovoljni. Če boste še naprej negovali 
odnos do ljudi in življenja nasploh, boste 
s seboj vedno zadovoljni.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Čustveno boste obremenjeni. Bodite 
previdni, da se zaradi zmedenosti ne 
odločite napačno, čeprav je zmedenost 
lahko prikupna. Ker se v službi počutite 
zelo domače, ste ogroženi, da obtičite na 
istem mestu brez možnosti za napredo-
vanje. V ospredje večkrat postavite svoje 
želje, saj boste tako prej na cilju. 

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Našli boste izvor svojih večnih težav, za-
radi katerih vedno znova objokujete svo-
jo nesrečo. Rešitev vam prinaša veliko 
veselje. Vaše načelo je, da ne sprejemate 
raznih uslug, še manj pa, da jih vračate. 
Za marsikaj v življenju ste lahko hvale-
žni, obenem pa ne pozabite, da nobena 
stvar ni samoumevna.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Ljubezenskega življenja ne boste niti za 
trenutek prepustili naključju. Za vas bo 
obstajal samo cilj, pa čeprav ne bo ta-
koj dosegljiv. Težko vam bo izbirati med 
množico različnih izzivov, pa naj bo to za 
naložbe ali pa za zapravljanje. Včasih se 
preveč trudite z iskanjem izhoda, ki ga 
imate čisto pred nosom.

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Brez pravega razloga boste cveteli in bo-
ste na splošno zelo dobre volje. Izmikali 
se boste aktivnemu delu in ob vsaki taki 
priložnosti boste imeli pripravljen zelo 
dober izgovor. K sreči ne bo posledic. 
Imate čisto svoj pogled na svet, vendar 
vas to ovira pri delu z ljudmi. Sami pa ne 
moremo in ne smemo biti.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

Bolj boste morali vlagati v ljubezenski 
odnos, sicer pričakujte težave, ki jih 
boste težko uredili. Stare dolgove in 
obveznosti, povezane z denarjem, bo-
ste v tem mesecu končno poravnali. Ne 
skrivajte se v školjki samote. Marsikdo 
bi vas rad spoznal, če bi vi to le dovolili. 
Odkrijte masko iz obraza.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Sebe poznate bolje kot kdorkoli drug, 
zato nikar ne bodite preveč odvisni od 
mnenja drugih. Vsake oči imajo svoj po-
gled. V mislih imate večji nakup in vseka-
kor vam bo uspel. Čaka vas lepo presene-
čenje. Nobenih navodil ni, kako iti po poti 
življenja. Pot vodi sama. In ne obračajte 
se nazaj.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

Zaradi trme ne boste opazili, da se je 
ljubljena oseba začela spreminjati. Spre-
membe so nujne, pohitite. Ker ste spre-
tno ravnali z denarjem, se vam ne obeta 
nobena težava. Lahko se boste prepustili 
zapravljanju. S tem, ko se ozavestite in 
soočite z resnico, odvržete mnogo starih 
bremen, ki se jih vedno ne zavedate.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Po navadi je srednja pot najboljša, vi pa 
se je vedno zelo pazljivo izogibate. Prila-
gajanje situaciji je včasih najboljša reši-
tev. Imeli boste čudovito možnost za do-
datni zaslužek. Odvisno pa bo samo od 
vas in od vašega razpoloženja. Za vsako 
ceno se ne smete z glavo zaletavati v zid, 
saj se vam s tem poruši cela zgradba. 

RAK 
22. 6.–22. 7.

Želeli si boste pustolovščine, a ker si bo-
ste le želeli, naredili pa nič, ne morete 
pričakovati sprememb. Čas je za akcijo. 
Imeli boste občutek, da ste se znašli v 
slepi ulici. Občutek bo le trenuten, saj v 
pravem času pridete do izhoda oziroma 
rešitve. Ne nalagajte si nepotrebnih bre-
men. Začnite razmišljati pozitivno.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

Sebe ne znate spremeniti. Našli boste 
moč in drugim dopustili, da vas spozna-
jo, kakršni v resnici ste. V poslu se bodo 
kresala mnenja. Dali boste vse od sebe, 
tako da se lahko veselite zmage. Vse te-
žave, ki bodo nastale, so posledica vaše-
ga napačnega razmišljanja. Spremenite 
sebe, in ne drugih.

RIBI
20. 2.–20. 3.

Nehote se boste zapletli v manjši spor, ki 
ga boste s primernimi besedami zgladili. 
A glejte, da se vam to ne ponovi večkrat. 
Za vsako ceno se izogibate skrajnostim. 
V tem mesecu tudi ni varno, da bi koga 
kreditirali. Dovolite sami sebi doživeti 
kaj lepega, saj se vam s tem povrne ener-
gija in dobra volja.
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Katerih metod odstranjevanja dlačic ste 
se posluževali pred fotoepilacijo? 
Najprej sem začela z britjem in nadaljevala 
z depilacijo. Po nekaj letih sem se odločila 
še za lasersko metodo odstranjevanja. 

Kakšne so bile izkušnje s temi metodami 
oziroma kaj vas je najbolj motilo?
Nobena od teh metod pri meni ni imela 
zadovoljivega učinka. Takratna laser-
ska metoda je sicer pokazala rezultat 
zmanjšanja rasti dlak, a zame še vedno ne 
dovolj. 

Zakaj ste se odločili za fotoepilacijo v 
No+Vello centru?
Navdušila me je prijateljica. Pripovedovala 
mi je, kako je super in neboleče in kako so 
ji vse dlačice po približno desetih dneh kar 
same izpadle. Zato sem si rekla, da moram 
to nujno poskusiti.

Ste imeli kakšne pomisleke o IPL-tretm-
ajih?
Seveda imaš pomisleke o tem, ali bodo res 
takšni rezultati, kot si jih želiš. 

Kako je bilo na prvem obisku v No+Vello 
centru?
Super, sproščeno, sploh Daša mi je dajala 
občutek varnosti in kar nekako sem v zraku 
čutila, da sedaj bom pa res zadovoljna. 

Kakšen je bil občutek med tretmaji in po 
njih?
Bolelo me ni nič, ležala sem in uživala. Po 
tretmaju pa sem imela občutek, kot da 
sploh nimam več dlak.

Kako ste bili zadovoljni s prvimi rezul-
tati?
Dlake so začele kar same od sebe odpadati. 
Tiste, ki so zrastle, so bile svetlejše in tanjše. H
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Nomasvello Kranj
Jelenčeva 1, 4000 Kranj
Tel: 070 785 350
kranj@nomasvello.si
www.nomasvello.si    
www.brezdlak.si

Kako se jih je znebila  
Katja Jevšek …
Intervju s Katjo Jevšek o tem, kako je sama odkrila novo 
dimenzijo trajne depilacije – fotoepilacijo.

Kako pogosto še obiščete center 
No+Vello?
Na začetku sem šla bolj pogosto, po 
enem letu mogoče še dvakrat ali trikrat, 
potem sem imela pa skoraj eno leto 
pavze. Ni bilo treba iti. 

Ste zadovoljni z opravljeno storitvijo?
Tako sem zadovoljna, da sploh ne 
znam z besedami opisati. Dlak sem se 
skoraj v celoti znebila, tiste, ki zrastejo, 
so svetle in tanke, pa še te rastejo zelo, 
zelo počasi. Prej sem se za gladke noge 
morala briti vsak tretji dan, sedaj se obri-
jem enkrat na mesec ali mesec in pol. 

Komu priporočate metodo IPL v 
centru No+Vello?
Vsem, ki imajo dlake. 

Če bi želeli tudi sami poskusiti, se lahko naročite na BREZPLAČNI 
POSKUSNI TRETMA v enem izmed 10 specializiranih Nomasvello 
centrov v Sloveniji.

  LEPOTA IN ZDRAVJE I 49  

Katerih metod odstranjevanja dlačic ste 
se posluževali pred fotoepilacijo? 
Najprej sem začela z britjem in nadaljevala 
z depilacijo. Po nekaj letih sem se odločila 
še za lasersko metodo odstranjevanja. 

Kakšne so bile izkušnje s temi metodami 
oziroma kaj vas je najbolj motilo?
Nobena od teh metod pri meni ni imela 
zadovoljivega učinka. Takratna laser-
ska metoda je sicer pokazala rezultat 
zmanjšanja rasti dlak, a zame še vedno ne 
dovolj. 

Zakaj ste se odločili za fotoepilacijo v 
No+Vello centru?
Navdušila me je prijateljica. Pripovedovala 
mi je, kako je super in neboleče in kako so 
ji vse dlačice po približno desetih dneh kar 
same izpadle. Zato sem si rekla, da moram 
to nujno poskusiti.

Ste imeli kakšne pomisleke o IPL-tretm-
ajih?
Seveda imaš pomisleke o tem, ali bodo res 
takšni rezultati, kot si jih želiš. 

Kako je bilo na prvem obisku v No+Vello 
centru?
Super, sproščeno, sploh Daša mi je dajala 
občutek varnosti in kar nekako sem v zraku 
čutila, da sedaj bom pa res zadovoljna. 

Kakšen je bil občutek med tretmaji in po 
njih?
Bolelo me ni nič, ležala sem in uživala. Po 
tretmaju pa sem imela občutek, kot da 
sploh nimam več dlak.

Kako ste bili zadovoljni s prvimi rezul-
tati?
Dlake so začele kar same od sebe odpadati. 
Tiste, ki so zrastle, so bile svetlejše in tanjše. H
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Nomasvello Kranj
Jelenčeva 1, 4000 Kranj
Tel: 070 785 350
kranj@nomasvello.si
www.nomasvello.si    
www.brezdlak.si

Kako se jih je znebila  
Katja Jevšek …
Intervju s Katjo Jevšek o tem, kako je sama odkrila novo 
dimenzijo trajne depilacije – fotoepilacijo.

Kako pogosto še obiščete center 
No+Vello?
Na začetku sem šla bolj pogosto, po 
enem letu mogoče še dvakrat ali trikrat, 
potem sem imela pa skoraj eno leto 
pavze. Ni bilo treba iti. 

Ste zadovoljni z opravljeno storitvijo?
Tako sem zadovoljna, da sploh ne 
znam z besedami opisati. Dlak sem se 
skoraj v celoti znebila, tiste, ki zrastejo, 
so svetle in tanke, pa še te rastejo zelo, 
zelo počasi. Prej sem se za gladke noge 
morala briti vsak tretji dan, sedaj se obri-
jem enkrat na mesec ali mesec in pol. 

Komu priporočate metodo IPL v 
centru No+Vello?
Vsem, ki imajo dlake. 

V kolikor bi želeli tudi sami poskusiti, se lahko naročite na 
BREZPLAČNI POSKUSNI TRETMA v enem izmed 10 specializiranih 
Nomasvello centrov v Sloveniji.
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Nagrade: 3-krat družinska vstopnica za Dino park na Bledu

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 četrtka, 1. junija 2017, 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.    

Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

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

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

www.gorenjskiglas.si
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Erotična trgovina

NOVO!

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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Nakup  
1 izdelka 

Nakup  
2 izdelkov 

Nakup  
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Pri sklenitvi avtomobilskega 
zavarovanja izkoristite dodatne 
ugodnosti v akciji Sprosti čas:

•  zavarovanje prtljage,

•  zavarovanje odgovornosti  
in asistence za kolesarje,

•  zavarovanje rehabilitacije  
po prometni nesreči in kar

•  do 30 EUR popusta pri letnem 
turističnem zavarovanju.

Več na triglav.si.

Si ne upate  
iz avta?  
Kar brez skrbi.

Več kot le avtomobilsko 
zavarovanje.
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