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Erotična trgovina

KAPSULE ZA MOŠKE POWERACT 
Z VITAMINI IN MINERALI, ZA IZBOLJŠANJE VITALNOSTI IN
SPODBUJANJE SPOLNE SLE.

EREKCIJE POSTANEJO BOLJŠE IN MOČNEJŠE

TAKOJŠEN IN DOLGOTRAJEN UČINEK

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

DARILA ZA VSE PRILOŽNOSTI, EROTIČNO, PERILO, PRIPOMOČKI, STIMULANSI, LUBRIKANTI, MASAŽNA OLJA TER ŠE IN ŠE... 

    
100%

NARAVNO

Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.
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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
Davidov hram d.o.o., Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji

AJVAR 
NEPEKOČ 
DIEM 
660 g 
1,63 EUR

DETERGENT ZA ROČNO  
POMIVANJE POSODE 
PIATTI LIMONE S PUMPICO, 
1 l / 2,29 EUR 

KOCKE 
VŽIGALNE 
LUXURY 
bele 48/1 
0,49 EUR

OGLJE LAIS  
10 kg 6,90 EUR BRISAČE PAPIRNATE 

2/1 800 listov 8,99 EUR

-20%

OSVEŽILEC  
DEO FRESH  

sivka in kamilica 
750 ml 

3,73 EUR  

MILO LUXOR 
1 l / 2,39 EUR

KUMARICE  
VLOŽENE  

DIEM 
680 g  

1,08 EUR

PAPRIKA  
PEČENA DIEM 

680 g  
1,60 EUR
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Na naslovnici: Petra Javor in  
Žiga Jamnik
Foto: Tina Dokl

5Loške novice

Izdajatelj:   
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

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

Ured ni ca:  
Mateja Rant 

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

Oblikovanje:  
Matjaž Švab

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

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

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

Ured ni štvo, na roč ni ne, oglas no tr že nje:  
Nazorjeva ulica 1, 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   
od 8. do 16. ure, sre da od 8. do 17. ure, 
petek od 8. do 15. ure, so bo te, ne de lje 
in praz ni ki za pr to

Loške novice so pri lo ga 38. šte vil ke  
Go renj ske ga gla sa, 14. maja 2019,  
izšle so v na kla di 25.000 iz vo dov, pre-
jela so jih vsa gospodinjstva v ob či ni 
Škofja Loka, priložene so Gorenjske-
mu glasu. 
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ 
FOTO: DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Kako potekajo dela v zvezi z Vrt-
cem Kamnitnik? Kaj je doslej že ure-
jeno?
"Dela na Vrtcu Kamnitnik potekajo 
odlično, točno skladno z načrti, tako 
da pričakujemo, da bo vrtec zaklju-
čen v dogovorjenih rokih. Trenutno 
izvajalci delajo notranje inštalacije, 
pripravljajo vse za dokončanje tal, 
vgrajujejo ogrevalni sistem, vstavili so 
že vsa okna itd. Vrtec na zunaj poča-
si že pridobiva svojo končno podobo. 
Seveda pa nas čaka še ogromno tistih 
manjših del pred prihodom opreme 
in igral. Veliko dela je še pred nami, 
ampak glede na to, kako dobro za zdaj 
napredujejo izvajalci, smo optimistič-
ni. 
Pričakujemo, da bo do konca oktobra 
vrtec dokončan. Potem pa mora pri-
dobiti uporabno dovoljenje, opraviti 
vsa testiranja ipd. Za malčke naj bi 
vrata odprl v prvih dneh novega leta."
• Eden večjih projektov, ki so na-
črtovani za letošnje leto, je tudi re-
konstrukcija Kidričeve ceste, ki že 
poteka na odseku od križišča Lipica 
do Odeje. Kdaj pa lahko pričakujemo 
začetek gradnje krožišča na Lipici in 
nato rekonstrukcijo ceste skozi Go-
dešič?
"Trenutno so večje zapore na področju 
Kidričeve ceste, ker se popolnoma re-
konstruira spodnji in zgornji del ceste 
na odseku od Lipice do Odeje. To je prva 
faza, celotna obnovitev Kidričeve ceste 
bo namreč potekala v več fazah vse do 
krožišča v Starem Dvoru. V sklopu tega 
se bodo uredili tudi pločniki in kole-
sarske steze. Predvidoma konec maja, 
začetek junija pa bomo urgentno sani-
rali najbolj dotrajani del od Kmetijske 
zadruge do Mlinotesta.
Izvedbo krožišča v Lipici pelje in fi-
nancira država. Za krožno križišče Li-

pica so trenutno na Direkciji RS za in-
frastrukturo pripravljeni investicijski 
dokumenti, ki so v fazi usklajevanja 
za potrditev na Vladi Republike Slo-
venije za vključitev v načrt razvojnih 
programov. Nadejamo se, da bo zače-
tek gradnje krožnega križišča lahko 
konec letošnjega leta. Mi bomo na Ki-
dričevi cesti pripravili vse za priklop 
na krožišče. 
Na Godešiču za potrebe rekonstruk-
cije ceste potekajo odkupi zemljišč. 
Mislim, da smo naredili kar nekaj 
pomembnih korakov naprej, za kar 
se zahvaljujem krajevni skupnosti ter 
občankam in občanom za pomoč in 
razumevanje, da predvsem varno ure-
dimo križišče na Godešiču, pločnike, 
kolesarske poti in vse tisto, kar je nuj-
no za moderno infrastrukturo. Upam, 
da se bomo dokončno dogovorili tudi 
s preostalimi lastniki in da bodo od-

kupi čim prej realizirani. Odkupljena 
zemljišča so namreč pogoj za prido-
bitev gradbenega dovoljenja. Začetek 
gradnje se zaradi odkupov počasi po-
mika proti koncu leta."
• Ostaniva na tem koncu občine. 
Krajani Reteč so nas opozorili, da za-
znavajo številne prekoračitve hitro-
sti skozi naselje ter da redkokdo vozi 
po omejitvah, a da se na tem podro-
čju praktično nič ne stori. Prav tako 
opozarjajo na slabo preglednost kri-
žišča pri trgovini, ki je zelo obreme-
njeno. Predlagajo pogostejše meritve 
hitrosti – ne samo s strani policistov, 
ampak tudi občinskega redarstva. 
Prav tako pa si za obe težavi želijo 
neko trajno rešitev, pri čemer ome-
njajo tudi obvozno cesto. Ravno zato 
jih zanima, koliko prometa dnevno 
beležite skozi naselje po zadnjem 
štetju.

Ločani bolj zdravi od slovenskega povprečja
Poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje kaže, da smo Ločani nekoliko 
bolj zdravi od slovenskega povprečja. Kje pa izstopamo v negativnem smislu?

Praznovanje praznika dela na Križni gori; od leve proti desni: Matej Jemec (sekretar 
območne organizacije ZSSS za Gorenjsko), Nataša Malnar (predsednica sindikata 
zdravstvene nege v Domu upokojencev Kranj), župan Tine Radinja, Mirela Žnidarec 
(sekretarka v območnem sindikatu), Ana Jakopič (sekretarka Sindikata državnih organov) 
in Romana Oman (upokojena sindikalistka).
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"V Retečah ne izvajamo štetja prometa, podatki o prome-
tnih obremenitvah so za vpadnico iz Ljubljane podani za 
števec prometa na Godešiču, kjer je v zadnjih letih zabe-
ležena konstantna rast. Previsoke hitrosti so zabeležene 
na merilniku hitrosti takoj pri v stopu v naselje iz smeri 
Jeprce, kjer je zabeležena absolutno nesprejemljiva rekor-
dna hitrost 175 kilometrov na uro med deseto uro zvečer 
in polnočjo. Ravno zaradi prevelikih hitrosti policija izvaja 
dodatne meritve prekoračene hitrosti v Retečah, pred de-
setletjem pa smo skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo 
uredili pločnik in ukrepe za umirjanje prometa. Žal zaradi 
objestnih voznikov ugotavljamo, da bo treba verjetno pri-
stopiti k bolj restriktivnim trajnim ukrepom za umirjanje 
hitrosti. Ukrepe bomo uskladili skupaj z upravljavcem ce-
ste in policijo. Tudi redarstvo bo Reteče vključilo v seznam 
lokacij za meritve prekoračenih hitrosti, saj je cesta skozi 
Reteče zagotovo ena bolj obremenjenih cest v občini.
Kar pa je bistveno: menim, da bodo šele investicija v cesto 
Industrijska cona Trata–Meja ter oživitev navezave na ce-
sto Jeprca–Kranj in nekoč navezave na avtocesto res lahko 
prinesli razbremenitev Godešiču in Retečam ter na drugi 
strani Grencu, Virmašam, Dorfarjem, Svetemu Duhu, For-
mam, predvsem kar se tiče tovornega prometa. Mislim, 
da bi veliko večino tovornega prometa s tem preusmerili, 
obenem pa tudi manjši delež osebnih vozil."
• Kot že vrsto let so se tudi letos zvrstili številni dogodki 
v okviru Pasijonskih dni, katerih namen je ohranjanje 
pasijonskega duha oziroma kondicije. Naslednja upri-
zoritev Škofjeloškega pasijona se nezadržno približuje. 
Kako se nanjo pripravljate? Med drugim ste objavili raz-
pis za vodjo pasijona. Kakšen je bil odziv in kdaj naj bi 
vodja začel delati?
"Dogodki v okviru Dnevov Škofjeloškega pasijona so bili 
letos odlično obiskani. Na tem mestu bi se rad zahvalil 
vsem organizatorjem, društvom, posameznikom, ko so 
letos organizirali dogodke. Zato si želim, da leta 2020 
naredimo podobno in program še malo nadgradimo. Ra-
čunamo, da bo leta 2021 res ena posebna uprizoritev, ko 
bomo praznovali tristo let od zapisa Škofjeloškega pasi-
jona, to bo pa tudi prva uprizoritev po vpisu v register 
nesnovne dediščine Unesca. Mi smo se že v letošnjem 
letu zelo resno začeli pripravljati na uprizoritev. Imeno-
vali smo strokovna telesa, objavili smo razpis za vodjo 
projekta Škofjeloškega pasijona, ki je ključna oseba, ki or-
ganizira pasijon. Odziv je bil dober in upam, da bo poleti 
lahko začel delati."
• Z županom Medvod sta med drugim spregovorila tudi 
o Osnovni šoli Jela Janežiča. Na kakšen način se bo so-
sednja občina vključila v nadzidavo šole ter kdaj lahko 
pričakujemo začetek del?
"V ta pomembni projekt nadzidave Osnovne šole Jela Jane-
žiča želimo vključiti tudi Občino Medvode in Občino Vodice 
ter ministrstvo za šolstvo. Verjamem, da si takšen projekt 
zasluži povezovanje in da smo ga sposobni izpeljati samo 
ob sodelovanju. Sicer pa priprave na investicijo potekajo 
nemoteno. Izdelali smo projektno nalogo, oddali tudi vlogo 

za gradbeno dovoljenje, zdaj pa moramo na drugi strani 
poiskati še partnerje, da lahko investicijo zapremo še fi-
nančno.
Šola je res prenatrpana in potrebuje predvsem dodatne 
učilnice. Najbolj racionalno možnost so videli v tem, da 
en del šole nadzidajo, jo torej dvignejo za eno nadstropje."
• V našem mestu je potekal mednarodni posvet na 
temo e-storitev za starejše. Kakšen je bil odziv naših 
starostnikov in kako so pripravljeni na nove izzive?
"Vesel sem, da smo prav v našem mestu gostili ta med-
narodni posvet o različnih oblikah vključevanja starejših 
občank in občanov v družbo. Vsebine so bile zelo zanimive. 
Zdi se mi, da se vsako leto porajajo še novi načini, kako 
ohranjati starejše aktivne, zdrave in predvsem vključene 
v družbo, ne da jih potiskamo na obrobje ali izključujemo. 
Sokolski dom, ki je gostil posvet, je bil poln. A posvet ni 
bil namenjen nujno le posameznicam in posameznikom, 
ampak tudi vsem institucijam, društvom, vsem, ki se ka-
korkoli ukvarjamo s to problematiko, torej kako vključi-
ti ta vedno večji segment prebivalk in prebivalcev v našo 
družbo."
• Kot je moč razbrati iz poročila Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje, smo Ločani nekoliko bolj zdravi od 
slovenskega povprečja. Na katerih področjih bi se dalo 
stanje še izboljšati?
"Zelo sem vesel, da je raziskava, ki jo vsako leto opravlja 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, pokazala, da v Škofji 
Loki živimo zdravo. Imamo manj težav z boleznimi, ki iz-
hajajo iz čezmerne teže, manj raka in kroničnih obolenj, 
manj astme pri otrocih in mladostnikih. Vesel sem, da je 
telesni fitnes otrok zelo dober, prav tako odzivnost v pro-
gram Svit, tudi pri bolniški odsotnosti smo pod sloven-
skim povprečjem.
Negativno pa izstopamo predvsem v dveh segmentih. Eno 
so bolezni, neposredno pripisljive alkoholu, predvsem pa 
negativno izstopamo pri klopnem meningoencefalitisu in 
ostalih boleznih, ki jih prinašajo okuženi klopi. Tukaj je 
Slovenija izjemno izpostavljena država, naša občina pa še 
posebej izstopa iz slovenskega povprečja. Zato pozivam vse 
občanke in občane, da se cepijo in ravnajo samozaščitno."
• April je bil izredno ekološko obarvan, podkrepljen s 
številnimi akcijami in dogodki. Kakšno bo nadaljevanje 
ekološkega duha?
"Verjamem, da Loško je ekološko ni samo akcija za en me-
sec, ampak je to nekaj, kar moramo delati celotno leto. 
Tudi projekt Loško je ekološko je pripravljen tako, da ima 
vrhunec dogodkov v mesecu aprilu in maju, potem pa iz-
vajamo aktivnosti vse leto; jeseni pa imamo še en večji 
sklop dogodkov. Letos so dogodki potekali pod sloganom 
Okolje na bolje, s čimer smo želeli opozoriti, kaj vse v oko-
lju lahko spremenimo na bolje. Tudi zato smo organizirali 
stvari, ki se dotikajo zelo različnih področij, npr. čistega 
zraka, mobilnosti, ravnanja z odpadki, varovanja narav-
nega okolja. Z vsako takšno delavnico, izobraževanjem, 
promocijsko akcijo poskušamo spodbuditi prav vse, da na-
redimo nekaj pozitivnega za okolje."O
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

V okviru letošnjega programa Lo-
ško je ekološko so pripravili okroglo 
mizo o kakovosti zraka in zdravju 
ljudi v Škofji Loki. Na njej so sodelo-
vali strokovnjaki: dr. Simona Perčič 
iz Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje, dr. Janja Turšič z Agencije RS 
za okolje in Uroš Lešnik ter Benjamin 
Lukan iz Nacionalnega laboratorija za 
zdravje, okolje in hrano iz Maribora. 
Kakovost zunanjega zraka je v občini 
Škofja Loka pomembna in odmevna 
tema. Občani se pogosto pritožujejo 
nad onesnaženjem zraka zaradi indu-
strije, zlasti na območju Godešiča in 
Reteč. Občina ima že od leta 2013 pro-
gram varstva zraka in o njem poroča 
na občinskem svetu, od lani na več 
mestih z merilnimi napravami tudi 
meri kakovost zunanjega zraka. Zara-
di občutljivosti tematike bi na okrogli 
mizi pričakovali veliko udeležbo, pa je 
bila ta bolj skromna, razprava pa se 
je vendarle razživela in navzoči (med 
njimi tudi nekateri občinski svetniki) 
so znova opozarjali na industrijske 
onesnaževalce, ki bi jih bilo treba do-
sledneje nadzirati.

VPLIV NA ZDRAVJE LJUDI

Največ emisij v zrak spuščajo indu-
strija, posamezna kurišča, promet. 
Največ lahko sami storimo za zmanj-
šanje škodljivih izpustov tako, da na-
mesto osebnega uporabljamo javni 
prevoz, da pešačimo ali se vozimo s 
kolesom, pri kurjenju pa uporablja-
mo energente, ki manj onesnažujejo 
okolje, je med drugim povedala dr. 
Simona Perčič, ki potrjuje, da imajo 
onesnaževalci v zraku negativen vpliv 
na naše zdravje, raziskave kažejo, da 
je mešanica onesnaževalcev tudi ra-
kotvorna. Posebno ranljivi so pri tem 
kronični bolniki, otroci in starejši ter 
na prostem fizično aktivni ljudje. Epi-

demiološke študije pa so narejene na 
velikih populacijah, zato celo za celo-
tno območje Slovenije težko statistič-
no dokažemo, koliko usodnih bolezni 
in smrti je povezanih z izpostavljeno-
stjo onesnaženemu zraku. To je tudi 
odgovor na ugotovitve nekaterih ob-
čanov, da je pojavnost raka v Škofji 
Loki zaradi izpustov iz industrije večja 
kot drugje. Onesnaževalci v zraku so 
trdi delci PM10, dušikov dioksid, ozon, 
ogljikov monoksid in žveplov dioksid. 
Urad za stanje okolja na Agenciji RS za 
okolje spremlja kakovost zraka s pou-
darkom na trdih delcih, katerih kon-
centracija je v zraku povišana zlasti v 
zimskem obdobju, najbolj izrazito v 
neprevetrenih dolinah in kotlinah.

ONESNAŽUJEJO KURIŠČA, PROMET 
IN INDUSTRIJA

Dr. Janja Turšič pojasnjuje, da je še 
dopustno 35 dni prekoračitev vsebno-
sti trdih delcev v zraku, kar so v pre-
teklih letih opažali zlasti na območju 
Zagorja in Celja. Glavni viri delcev 
PM10 so izgorevanje lesne biomase v 
individualnih kuriščih, promet in in-
dustrija, in sicer v tem vrstnem redu. 
Dve tretjini k izpustom prispeva raba 
goriv v gospodinjstvih in storitvenih 
dejavnostih, le petina industrija, je 
pojasnila govornica in dodala, da me-
ritve po državi redno spremljajo in o 
njih mesečno in letno poročajo, če pa 
pride do prekoračitev, o njih sproti ob-
veščajo in opozarjajo ranljive skupine 
ljudi, da se ne zadržujejo na prostem.
Predstavnika mariborskega laborato-
rija za zdravje sta predstavila meritve 
na območju Škofje Loke in Godešiča. 
Meritve izvajajo od leta 2014. Decem-
bra, januarja in februarja so denimo 
na območju Godešiča zaznali povišane 
vrednosti MP10 v zraku, podobno so za-
sledili tudi v bližnji okolici mest (Kranj, 
Maribor), kjer je več posamičnih ku-
rišč. V primerjavi z drugimi je bil Gode-

šič po številu preseganj na osmem me-
stu med kraji, kjer so izvajali meritve, 
smo slišali od predavateljev. 
V razpravi je bilo veliko kritičnih be-
sed izrečenih na račun industrije v in-
dustrijski coni na Trati, kjer naj bi bil 
največji onesnaževalec podjetje Knauf 
Insulation. Mnogi ne verjamejo, da 
individualna kurišča onesnažujejo 
bolj kot industrijski obrati. Zahtevajo 
ostrejši nadzor nad največjimi one-
snaževalci in tudi nenapovedane kon-
trole (občani jih lahko zahtevajo prek 
inšpekcijskih služb), čeprav ob tem 
tudi ugotavljajo, da veliko oviro pred-
stavljajo birokratski postopki, nekate-
ri pa tudi nimajo zaupanja ne v držav-
no agencijo za okolje ne v inšpekcije. 

KAJ LAHKO STORIMO SAMI

Kaj lahko stori občina, da bi bilo iz-
pustov čim manj? Sogovorniki so na 
vprašanje župana Tineta Radinje od-
govorili, da poleg boljših cest, siste-
mov daljinskega ogrevanja, ukrepov 
glede izboljšanja javnega prometa 
tudi energetske sanacije objektov in 
kurilnih naprav, veliko pa lahko nare-
di tudi z ozaveščanjem občanov, kako 
lahko sami pripomorejo k čistejšemu 
zraku. Ponekod v državi imajo v zve-
zi s tem sprejete odloke, ki jim omo-
gočajo tudi subvencije za energetiko, 
Škofja Loka ima program, v katerem 
so omenjeni ukrepi že vključeni. Kot 
je povedala Tatjana Bernik z občinske-
ga oddelka za okolje, je cilj programa 
ohranitev dobre kakovosti zraka, češ 
da so meritve pokazale, da v Škofji 
Loki dihajo dober zrak. Sicer pa je bilo 
slišati tudi zahtevo, da se od onesna-
ževalcev zahteva, da se obnašajo od-
govorno in poskrbijo za nižje izpuste. 
V zvezi z individualnimi kurišči pa bi 
morali spodbujati občane, da se pri-
ključijo na plinovodno omrežje ali 
izberejo vir ogrevanja, ki manj one-
snažuje.

Zrak v Škofji Loki in zdravje ljudi
Odgovor na vprašanji, kakšen zrak dihajo v Škofji Loki in kako to vpliva na 
zdravje ljudi, so želeli dobiti od strokovnjakov na okrogli mizi.
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MARTIN TRAMPUŠ, LEVICAVALENTIN JESENOVEC, SLS

Začel se je moj drugi mandat v občinskem svetu. S ko-
legom Paulusom zastopava stranko SLS, ki se je zave-
zala, da se bo v naslednjih štirih letih zavzemala za 
mlade, ki prvič rešujejo stanovanjski problem, da se 
izkoristi potencial tristoletnice Škofjeloškega pasijo-
na, da se uredijo staro mestno jedro z Mestnim trgom, 
hitrejša povezava do Ljubljane in Kranja in ceste na 
podeželju, da se razširi optično omrežje do vsakega go-
spodinjstva, sledili bomo evropski iniciativi t. i. pame-
tnih vasi ter se zavzemali za boljše črpanje sredstev 
Evropske unije.
V novi sestavi sem član dveh odborov, in sicer odbora 
za cestno infrastrukturo in prometno varnost ter od-
bora za opremljanje stavbnih zemljišč, gospodarjenje 
z nepremičninami in stanovanjsko gospodarstvo. Prav 
v teh dveh odborih vidim izziv, da bi se v tem času, ko 
se gradi Vrtec Kamnitnik, razmislilo o krožišču pri sta-
rem Petrolu. Namreč, ko bo vrtec zaživel, bodo zjutraj 
in v popoldanskih konicah še večji zastoji, kot so sedaj. 
Pred leti zamujena priložnost se sedaj vidi na Kidriče-
vi cesti. Cesta je v obupnem stanju. Denar zanjo je bil 
zagotovljen, pa se ni izkoristil. Prav tako je v slabem 
stanju Grajska cesta.
Naša občina ima kar nekaj stanovanj. Večina je zelo 
starih in so v zelo slabem stanju, vzdrževanje pa je 
drago. Vsako leto bi morali kakšnega od njih obnoviti. 
Če bi bilo stanovanj več, bi bilo manj odhodov v tuji-
no, mogoče pa tudi več rojstev, čeprav je naša občina v 
vrhu po številu rojstev v Sloveniji. 
V našem mestu so problem tudi pasji iztrebki. Lastniki 
psov ne pospravljajo za njimi, pa čeprav sta občina in 
krajevna skupnost v zadnjih letih v mestu in okolici po-
stavili kar precej košev za odpadke in za pasje iztrebke. 
Pristojne službe bi morale več narediti na tem področju.
Naše mesto slovi tudi po izrednem obisku turistov. Pri-
dejo v naše mesto za dve uri, toliko, da zapolnijo vsa 
stranišča v mestu in morda spijejo kakšno kavo. Mo-
goče se bo sedaj kaj spremenilo, ko je prišlo do novega 
lastništva v hotelu, ki ga že prenavljajo. 
Člani občinskega sveta v novi sestavi smo imeli že štiri 
seje. Sprejeli smo že kar nekaj pomembnih odločitev. 
V prvi vrsti je proračun, ki je investicijsko naravnan. 
Na zadnji seji pa smo v prvi obravnavi sprejeli odlok za 
ustanovitev javnega zavoda za Škofjeloški pasijon, ki 
bo uprizorjen v letu 2021.

Novo mandatno obdobje
Mediji so v zadnjem času polni novic o problemih v zdra-
vstvu. Od pomanjkanja zdravnikov na primarni ravni in 
manjka pediatrov do dolgih čakalnih vrst za preglede in 
operacije. Beremo o prevelikem številu pacientov na po-
sameznega zdravnika, posledično o preobremenjenosti, 
o pomanjkanju ambulant, iztrošenosti opreme itd. 
Vse to je res. Glede na število prebivalcev imamo sko-
raj četrtino manj zdravnikov od povprečja v Evropski 
uniji (2,8 na tisoč prebivalcev, v EU 3,5). Slovenija bi, da 
bi dosegla povprečje EU, potrebovala še 1400 zdravni-
kov. Odstotek BDP za zdravstvo je pri nas nižji, kot je 
povprečje v EU. Absolutni znesek na pacienta pa sploh!
Tako stanje je posledica večdesetletne zgrešene politi-
ke države na tem področju in sistematične razgradnje 
javnega zdravstva. A Ustava RS v svojem drugem členu 
pravi, da je Slovenija socialna država. Zato je dolžna 
svojim prebivalcem zagotavljati dostopno in kvalite-
tno zdravstvo v okviru javne zdravstvene mreže.
Poleg pomanjkanja zdravnikov se Škofja Loka srečuje 
še s pomanjkanjem ustreznih prostorov. Zato mora biti 
primarna naloga občine na tem področju, da zagotovi 
dovolj prostora v novem javnem zdravstvenem domu.
Država pa mora zagotoviti dodatna sredstva. To najla-
že stori s takojšnjo ukinitvijo »prostovoljnega« zava-
rovanja, saj se s tem takoj sprosti šestdeset milijonov 
evrov. Ob prenosu tega stroška v obvezno zavarovanje 
bo velika večina prebivalcev plačevala manj, le najboga-
tejši nekoliko več. Druga naloga je, da se izloči pijavke, 
prisesane na javna sredstva v postopkih javnih naročil 
v zdravstvu. Zakaj že moramo v Sloveniji za zdravila, 
materiale, pripomočke … plačevati dvakrat več kot na 
Zahodu?!? Prav tako bo treba nekoliko dvigniti prispev-
no stopnjo. 
ZZZS mora povečati število posegov, ki jih je pripra-
vljen plačati zdravstvenim domovom in bolnišnicam. 
Le tako lahko namreč skrajšamo čakalne vrste. Prav 
tako je treba vrniti v javno zdravstveno mrežo tudi zo-
bozdravstvo, da bo spet dosegljivo tudi tistim,  ki ni-
majo najvišjih prihodkov. 
Le z vsemi zgoraj naštetimi ukrepi lahko prebivalcem 
Slovenije zagotovimo kvalitetno in dosegljivo zdra-
vstveno varstvo. Če pa tega kot skupnost nismo spo-
sobni, je mogoče čas, da tudi v ustavi priznamo, da 
smo nesocialna  država. In dopustimo amerikanizaci-
jo zdravstvenega sistema, neoliberalne mokre sanje …

Javno zdravstvo
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Sredi aprila so v Škofji Loki predstavili 
najsodobnejšo mobilno učno prikoli-
co, ambasador projekta NEKTEO. Gre 
za prikolico z didaktičnimi pripomoč-
ki, izdelano v okviru čezmejnega so-
delovanja Slovenija - Avstrija. Partner 
projekta na Gorenjskem je Razvojna 
agencija Sora, partnerske gorenjske 
občine pa Škofja Loka, Žiri, Preddvor 
in Jezersko. Prikolico NEKTEO so v 
Škofji Loki predstavili v okviru pro-
grama Loško je ekološko, podrobnejši 
predstavitvi so prisluhnili ravnatelji 
in učitelji tehničnega pouka iz šol, ki 
bodo jeseni te vsebine vključili v svo-
je učne programe. Pripravili naj bi pet 
šolskih ur, kjer bodo učencem na za-
nimiv način predstavili energijo. Do-
sedanje izkušnje so dobre, poudarjajo 
organizatorji, skozi ta proces je šlo že 
okoli osemsto učencev na avstrijskem 
Koroškem in na Goriškem. Projekt 
NEKTEO sicer prinaša aktivnosti za 
izboljšanje energijske učinkovitosti in 

spodbuja uporabo obnovljivih virov. 
Vanj je sicer vključenih 21 koroških in 
13 slovenskih občin, kjer izvajajo šte-
vilne aktivnosti v zvezi z varčno rabo 
energije. Vzpostavljena je čezmejna 
mreža 55 energetskih vzorčnih točk, 
eden od skupnih ukrepov pa je tudi 
prikolica NEKTEO. 

V Škofji Loki so predstavili makete 13 
hišk, ki so jih izdelali v šolskem cen-
tru v Novi Gorici, prikazujejo pa vire in 
porabo energije. V Loški hiši (v občin-
ski stavbi) pa so že pred časom posta-
vili samostoječi interaktivni zaslon, 
kjer se lahko občani poučijo o projektu 
in energetski učinkovitosti.

Ambasador NEKTEA obiskal Škofjo Loko
Jeseni bo mobilna učna prikolica s prikazi energetske učinkovitosti obiskala  
tudi šole na Škofjeloškem.

Predstavitev didaktičnih pripomočkov iz mobilne prikolice NEKTEO / Foto: Tina Dokl
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje 
financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev ter donacij in 
drugih virov. Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo 
sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom 
staršev ter ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehra-
ne, ki jih sestavljajo stroški dela zaposlenih v vrtcu, stroški 
materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa, ter 
stroški živil za otroke.
Občinski svetniki so potrdili zvišanje ekonomske cene pro-
gramov v vrtcu za približno šest odstotkov. Razlogi za po-

višanje so predvsem nove uvrstitve delovnih mest v višje 
plačne razrede, višji funkcionalni stroški objektov in višji 
funkcionalni stroški osnovne dejavnosti. Nove cene so za-
čele veljati z aprilom.
Dnevni program prve starostne skupine z živili se je tako 
podražil za slabih trideset evrov oziroma dobrih šest od-
stotkov. Za dobrih šest odstotkov se je povišala tudi cena v 
kombiniranem oddelku, medtem ko se je za drugo staro-
stno obdobje cena zvišala za sedem odstotkov in v razvoj-
nem oddelku za šestdeset evrov oziroma za 6,81 odstotka.
Dodaten obseg sredstev v letošnjem letu, ki bo bremenil 
občino zaradi povišanja cen programov, znaša 141 tisoč 
evrov. Občina bo denar zagotovila z rebalansom.

Nove cene vrtca
Ekonomska cena programov vrtca se je z aprilom zvišala za približno  
šest odstotkov.



OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine 
Škofja Loka objavljeni naslednji javni razpis:

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letovanj osnovnošolskih otrok  
s socialno in zdravstveno indikacijo v letu 2019 

(kontakt: Sabina Gabrijel, sabina.gabrijel@skofjaloka.si, 
04/51 12 330).

Javni razpis je odprt od 30. aprila 2019 do 31. maja 2019. 
Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija so na 
voljo na spletni strani Občine Škofja Loka:   www.skofjaloka. 
si, pod rubriko Javni razpisi: https://www.skofjaloka.si/
Razpisi, ter v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška 
hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka. 

Datum: 30. 4. 2019
Tine RADINJA l.r.

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

Med križiščem Lipica in Odejo bo Kidričeva cesta zaradi 
rekonstrukcije zaprta do konca avgusta.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Junija lansko leto sta v uporabo stopila Zakon o urejanju 
prostora in Gradbeni zakon, na podlagi katerih je obči-
nam naložen večji obseg novih nalog, npr. izdaja soglasij 
k parcelacijam, izdaja mnenj skladnosti s prostorskimi 
akti občine itd. Zakon o urejanju prostora je vzpostavil 
nov instrument prostorskega načrtovanja, to je lokacijsko 
preveritev, ki pod določenimi pogoji omogoča določene 
spremembe režimov urejanja prostora brez spreminjanja 
občinskega prostorskega načrta (OPN) ali občinskega po-
drobnega prostorskega načrta (OPPN).
Za izvajanje lokacijskih preveritev morata biti izpolnjena 
dva pogoja, in sicer da ima občina zaposlenega ali na drug 
način zagotovljenega občinskega urbanista ter da ima 
sprejet odlok, s katerim je določena višina nadomestila 
stroškov, ki jih občina zaračuna investitorju za postopek 
lokacijske preveritve.
Odlok s cenami so svetniki soglasno sprejeli. Tako stro-
ški lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega 
zemljišča pri posamični poselitvi (sedanja razpršena po-
selitev, večinoma zaselki in kmetije), kjer gre v večini pri-
merov za omejeno povečanje izvorno določenega zemljišča 
oziroma prilagajanje in preoblikovanje oblike in velikosti 
že določenega zemljišča, znašajo 1500 evrov.
Stroški lokacijske preveritve za individualno odstopanje od 
prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v OPN ali OPPN, 
kjer je postopek zahtevnejši, znašajo 2500 evrov. Stroški lo-
kacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora, 
kjer je treba preveriti predpisane omejitve in določiti pogo-
je uporabe, pa znašajo dva tisoč evrov.

S sprejemom odloka in določitvijo stroškov izvedbe omogo-
čajo hitrejše prilagajanje in manjša odstopanja od pogojev, 
določenih v prostorskih izvedbenih aktih, z namenom ko-
rekcije posameznih določil in zahtev, ki iz različnih razlo-
gov omejujejo oziroma onemogočajo posamezne posege v 
prostor. Kot je poudarila vodja oddelka za okolje in prostor 
na škofjeloški občini Tatjana Bernik, z uporabo postopka 
lokacijske preveritve zagotavljajo, da bo raba prostora še 
vedno preverjena in ustrezna.

Lokacijska preveritev
Svetniki so po skrajšanem postopku 
sprejeli odlok o določitvi stroškov  
lokacijske preveritve.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Zaradi celovite rekonstrukcije Kidričeve ceste bo na odseku med 
križiščem Lipica in Odejo v času od srede aprila do konca avgusta 
vzpostavljena popolna zapora ceste Dovoz v industrijsko cono 
Trata – jug bo v tem času mogoč po Kidričevi cesti mimo Žele-
zniške postaje Škofja Loka in mimo gostinskega lokala Štrenca. 
Iz območja podjetja Difa in industrijske cone Trata – jug bo tako 
možen samo izvoz na Kidričevo cesto v smeri proti železniški 
postaji. Mestni avtobus Podlubnik–Lipica–Podlubnik bo v času 
cestne zapore vozil samo do Kroja, kjer bo urejeno obračališče. 
Postajališče Lipica bo v času trajanja zapore ukinjeno. Avtobusi 
na relaciji Škofja Loka–Ljubljana–Škofja Loka bodo v času cestne 
zapore vozili po obvozu čez Frankovo naselje do železniške po-
staje, kjer bo omogočeno vstopanje in izstopanje potnikov. Po-
stajališče Kroj bo v času trajanja zapore za to relacijo ukinjeno. 

Popolna zapora dela  
Kidričeve ceste

Zakon o urejanju prostora je vzpostavil nov 
instrument prostorskega načrtovanja, to je 
lokacijsko preveritev, ki zagotavlja, da bo raba 
prostora še vedno preverjena in ustrezna.
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Zakonodaja predpisuje, da sme zavod presežek prihodkov 
nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavno-
sti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno. To torej 
pomeni, da se lahko presežek uporabi le za notranje potre-
be zavoda npr. nakup nove opreme, vpeljavo novih progra-
mov, izvedbo investicij oziroma investicijskega vzdrževa-
nja, plačilo obratovalnih stroškov ipd.
O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki je upravi-
čena in dolžna odločati ustanoviteljica javnega zavoda, to 
je občina, in v njenem imenu občinski svet.

V Loškem muzeju so tako v lanskem letu zabeležili dobrih 
dvajset tisoč evrov presežka, ki ga bodo namenili za finan-
ciranje plač, odkup umetniških del in muzejskih predmetov 
itd. Glasbena šola bo lanskoletni presežek v višini 13 tisoč 
evrov namenila za nakup glasbenih inštrumentov, raču-
nalniške opreme, opreme zbornice ipd. OŠ Škofja Loka bo 
svoj deset tisoč evrov visok presežek namenila za zvočno 
izolacijo jedilnice, Vrtec Škofja Loka pa dobrih 26 tisoč za 
senčenje teras Najdihojce, za opremo šestih igralnic, pokri-
vala za peskovnike itd. Tudi Osnovna šola Ivana Groharja in 
Osnovna šola Jela Janežiča bosta svoj presežek prihodkov 
nad odhodki namenili za povečanje osnovnih sredstev.

O porabi presežka
Občinski svetniki sprejeli sklepe o porabi presežka prihodkov nad odhodki  
v šestih javnih zavodih.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Kot je uvodoma povedal Tomaž Trobiš, 
je bilo poslovno leto 2018 z vidika de-
lovanja družbe ključno, saj je z izpol-
nitvijo vseh pogojev sporazuma o za-
ključku vseh lizinških pogodb upnika 
Heta Asset Resolution družba očiščena 
dolgoročnih obveznosti, s čimer, je 
poudaril, se je zaključila dvanajst let 
trajajoča kalvarija. Sklenitev in izpol-
nitev pogojev sporazuma sta namreč 
predstavljali odločilni mejnik v dolgo-
ročni stabilizaciji smučišča, a ne tudi 
zadosten pogoj za izhod iz insolven-
tnosti. Družba tako še vedno izkazuje 
obveznosti do upnikov, a so le te po 
besedah direktorja obvladljive in jih 
bo treba sanirati v letošnjem letu.
Kot je v nadaljevanju še povedal Tro-
biš, so v smučarski sezoni 2018/2019 
na vseh slovenskih smučiščih beleži-
li tudi do 15-odstotni upad obiska, na 
smučišču Stari vrh pa je bil obisk zgolj 
za odstotek nižji kot leto poprej. Tako je 
letošnja sezona poskrbela za sedemde-
set obratovalnih dni, obiskovalci pa so 

pohvalili dobro pripravljeno progo, pri 
čemer velja poudariti, da so zabeležili 
tudi občutno manjše število poškodb.
Poslovni rezultati, doseženi v zadnjih 
treh smučarskih sezonah, dokazujejo, 
da je smučišče sposobno pozitivno po-
slovati v okviru tekočega poslovanja. 
Vendar pa prihodki samo zimske se-
zone ne omogočajo nadaljnje rasti in 
investicijskih vlaganj tako v obstoječe 

naprave kot v širitev ponudbe. »Zato 
se bo vodstvo družbe osredotočilo na 
možno letno ponudbo turistično-špor-
tnih aktivnosti, ki bodo omogočile 
dodatno zaposlovanje in povezovanje 
ponudnikov turističnih storitev,« je o 
načrtih povedal Trobiš.
Za prihodnje petletno obdobje načrtu-
jejo izvedbo investicij v infrastruktu-

ro, energetske naprave in opremo za 
zasneževanje z umetnim snegom. Z 
zamenjavo neučinkovite opreme naj 
bi znižali porabo električne energije in 
zmanjšali stroške dela. V pripravi je tudi 
študija dejavnosti za poletno sezono. Na 
promociji za naslednjo smučarsko se-
zono pa bo poudarek na nočni smuki, 
ki se zaradi lahke dostopnosti in bližine 
Ljubljane z okolico vsakoletno povečuje. 

S poudarkom na ciljni skupini študen-
tov pričakujejo, da bodo dolgoročno ge-
nerirali še ciljno skupino družin.
V razpravi, ki je sledila, so se občinski 
svetniki skupaj z direktorjem Trobi-
šem strinjali, da je za dolgoročen ra-
zvoj podjetja treba najti strateškega 
partnerja in urediti odnose z lastniki 
zemljišč.

Načrtujejo tudi nove naložbe
Direktor družbe STC Stari vrh Tomaž Trobiš je občinskim svetnikom predstavil 
poslovanje preteklega leta.
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Za prihodnje petletno obdobje načrtujejo izvedbo investicij v 
infrastrukturo, energetske naprave in opremo za zasneževanje 
z umetnim snegom. Z zamenjavo neučinkovite opreme naj bi 
znižali porabo električne energije in zmanjšali stroške dela. V 
pripravi je tudi študija dejavnosti za poletno sezono.
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Nedelja, 12. 5., ob 18.00
Območno srečanje pevskih zborov 

Sobota, 18. 5., ob 19.00
Slavnostni koncert ob 40-letnici 
Pevskega zbora Lubnik 

Petek, 7. 6., ob 19.00
10(0) let Sokolskega doma 

Torek, 11. 6., ob 18.00
Slovesen sprejem in podelitev priznanj 
učenkam, učencem in njihovim mentorjem

Sokolski dom je v času razstav odprt: 

od torka do petka od 10. do 12. ure in
od 17. do 19. ure

ob sobotah od 9.30 do 12.30 ure

ob nedeljah od 9.30 do 12.30 ure in 
od 17. do 19. ure

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

SOKOLSKI DOM ŠKOFJA LOKA MAJ 2019
RAZSTAVE
Razstava ob 65 letnici društva tabornikov 
Rod svobodnega Kamnitnika
(razstava bo na ogled do 19. 5.) 

Sreda, 22. 5., ob 18.00
Odprtje razstave izdelkov dijakov Šolskega 
centra Škofja Loka in fotografske razstave 
obrtnikov in podjetnikov ter podelitev nagrad
Razstava bo na ogled: 
23. 5.(čet) 9.00 –19.00, 24. 5.(pet) 9.00 –19.00
25. 5.(sobota) 9. 30 –12.30 in 17.00 –19.00
26. 5.(nedelja) 9. 30 –12.30 in 17.00 –19.00
Od 27. 5. do 2. 6. bo na ogled 
v času uradnih ur Sokolskega doma.

Območno srečanje pevskih zborov

10(0) let Sokolskega doma 

Odprtje razstava izdelkov dijakov 
Šolskega centra Škofja Loka 2019
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Kot je uvodoma pojasnil župan Tine Radinja, številka v 
nazivu zavoda predstavlja slavno letnico prve omembe 
mesta Škofja Loka. V nadaljevanju je predstavil vsebinske 
razloge za ustanovitev zavoda. Primarno je to zaradi izved-
be Škofjeloškega pasijona leta 2021, ki bo potekal prav pod 
organizacijsko taktirko omenjenega zavoda. Drugi razlog 
pa je ureditev delovanja Sokolskega doma, v katerem letno 
organizirajo do 250 prireditev.
Javni zavod 973 bo tako organiziral prireditve in dogodke 
na področju turizma, športa in kulture ter spodbujal razvoj 
turizma in športa ter trajnega in nemotenega zagotavlja-
nja javnih kulturnih dobrin. 
Zavod se bo financiral s sredstvi ustanoviteljice, plačili za 
storitve, prodajo blaga in storitev na trgu ter iz drugih vi-

rov. Tako občina v letošnjem letu za delovanje zavoda na-
menja dvajset tisoč evrov.
V razpravi, ki je sledila, je bilo nekaj polemike o tem, ali 
naj bo zavod ustanovljen samo za namene izvedbe Škofje-
loškega pasijona in naj se nato ukine ali pa mora, kot so 
menili nekateri, imeti kontinuiteto in po zaključku pasijo-
na iskati nove vsebine. Kljub polemikam so svetniki v pr-
vem branju soglasno potrdili odlok o ustanovitvi Javnega 
zavoda 973.

Ustanavljajo nov zavod
Občinski svetniki so v prvem branju 
potrdili ustanovitev Javnega zavoda  
973, zavoda za organizacijo prireditev  
in dogodkov.

Zavod primarno ustanavljajo zaradi izvedbe Škofjeloškega 
pasijona leta 2021. / Foto: arhiv GG
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MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ŠOLE

Na dvodnevni obisk srbske šole se je 
v spremstvu ravnatelja Marka Pri-
možiča in učitelja Jožeta Kordiša od-
pravilo šest učencev škofjeloške šole, 
to so Žiga Križaj, Blaž Tomažič, Arif 
Ziberi, Matej Kneževič, Atanas Iliev in 
Tarik Hasanović. Ob tej priložnosti sta 
ravnatelj Marko Primožič in direktor 
srbske šole Miroslav Mihajlović pod-
pisala protokol o sodelovanju in listi-
no o pobratenju med šolama, kar po 
besedah Marka Primožiča predsta-
vlja podlago za nadaljnje sodelovanje 
na različnih področjih ter izmenjave 
učencev in učiteljev. V obeh šolah bi 
tako radi še nadgradili dobre odnose 
med občinama Škofja Loka in Sme-
derevska Palanka, ki sodelujeta že od 
leta 1972.
Na šoli v Smederevski Palanki so v so-
delovanju z lokalnim kulturnim dru-

štvom za učence škofjeloške šole pri-
pravili prisrčen sprejem, škofjeloški 
učenci pa so si ogledali tudi dve pri-
reditvi ob njihovem dnevu šole. Pester 
program so po Primožičevih besedah 
oblikovali učenci šole pod mentor-
stvom učiteljev, sodelovali pa so tudi 
nekateri njihovi pesniki. Na ta dan so 
v šolo povabili tudi direktorje drugih 
šol in institucij ter nekdanje zaposle-
ne. Pripravili so razstavo likovnih del, 
ki so jih ustvarili udeleženci kolonije, 
ki jo je šola izvedla teden prej, razsta-
vo del iz gline in plastelina njihovega 
učenca s posebnimi potrebami in raz-
stavo aranžiranega cvetja. Na plaka-
tih so predstavili glavne značilnosti 
Srbije in Slovenije. Škofjeloški učenci 
so si ogledali tudi prostore šole, ki jo 
obiskuje šeststo učencev v dveh iz-
menah. Učenci obeh šol so odigrali 
še meddržavno tekmo v malem no-
gometu, srbski učenci pa so jih spre-

jeli tudi v svoje domove, tako da so v 
dveh dneh navezali prijateljske sti-
ke, je poudaril Primožič. "Iz Srbije so 
učenci odnesli lepe spomine na gosto-
ljubnost in prijaznost njihovih gosti-
teljev." To je imel Primožič priložnost 
spoznati že pred 35 leti, ko je v tem 
delu Srbije služil vojaški rok. Kot je 
priznal, pa ga je sprejem, ki so jim ga 
pripravili, kljub temu presenetil. "Pri-
čakalo nas je veliko učencev, vsi zapo-
sleni in številni gostje, ki so nas prišli 
pozdravit in so z nami delili svoje spo-
mine na preteklo sodelovanje med ob-
činama." Z direktorjem srbske šole si 
zato želita, da bi izmenjavo pripravili 
vsako leto, saj po prepričanju Primo-
žiča to bogati šolsko delo. "Sodelova-
nje med učenci in učitelji načrtujemo 
tudi med letom v obliki eTwinninga z 
uporabo sodobnih informacijsko-ko-
munikacijskih tehnologij." Ob obisku 
jih je direktor Mihajlović seznanil z 

Obiskali vrstnike v Srbiji
Delegacija iz Osnovne šole Ivana Groharja Škofja Loka je sredi aprila obiskala  
OŠ Heroja Radmile Šišković v Smederevski Palanki v Srbiji, s čimer so postavili 
temelje nadaljnjega sodelovanja na strokovnem, kulturnem in športnem področju.

Učenci so skupaj odigrali nogometno tekmo.
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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.

OptikaKrmelj,SimonKrmelj,s. p., 
Šolska ulica 2, Škofja Loka
telefon: 04/5126751
www.optika-krmelj.com

Nova kolekcija sončnih očal  
in korekcijskih okvirjev.

Na zalogi vrhunska sončna očala  
Randolph in Serengeti.

značilnostmi njihovega šolskega sis-
tema, izzivi, s katerimi se soočajo ta 
čas, in načinom dela z učenci. 
Polni izjemnih vtisov so se iz Srbije 
vrnili tudi učenci. "Ko smo prišli, je 
bilo pred njihovo šolo veliko učencev, 
učiteljev in drugih, ki so nam ploskali 
in nam pripravili res dober sprejem," 
je bil navdušen Žiga Križaj, ki je še 
pojasnil, da so se z učenci zelo dobro 
razumeli. "Že takoj prvi dan smo šli 
skupaj v mesto, gledališče in na pija-
čo. Tako smo se zelo dobro spoznali in 
skupaj smo zvečer gledali nogometno 
tekmo." Pogovarjali so se večinoma v 
srbščini, če kaj ni šlo, pa tudi v angle-
ščini, je pojasnil Žiga Križaj. Tovrstno 
povezovanje šol in učencev mu je zelo 
všeč, saj je tako dobil priložnost spo-
znati nove prijatelje in njihov način 
življenja, šole pa lahko sodelujejo pri 

različnih dejavnostih. Tudi na Mateja 
Kneževiča so gostitelji naredili vtis s 
sproščenostjo in prijaznostjo. Pojasnil 
je, da z jezikom niso imeli težav, saj 

jih precej razume srbsko. Po obisku 
je bogatejši za novo izkušnjo, v okvi-
ru katere je spoznal drugo kulturo in 
tamkajšnje šolstvo, je še dodal. 

Gostitelji v Srbiji so za škofjeloške učence pripravili prisrčen sprejem.
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MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Cilj projekta je bilo medpredmetno po-
vezovanje med predmeti tehnika in 
tehnologija ter likovna in glasbena 
umetnost. Na razpis se je odzvalo 25 
šol, ki so ustvarile vsaka svoje unikatne 
cajone, na katere so se učenci nauči-
li tudi igrati. Znanje, ki so ga pridobili 
skozi šolsko leto, so prikazali na sreča-
nju v Škofji Loki, na katerem so se zbrali 
učenci dvanajstih šol, ki so sodelovale 
pri omenjenem projektu. Izbrali so tudi 
najbolj izvirno okrašene cajone in iz-
vedli skupinsko skladbo z naslovom 
Cajonomanija, ki jo je posebej za to pri-
ložnost napisal Jaka Strajnar, pobudnik 
Projekta cajon.  
Učenci so cajone sestavili ali izdelali 
pri urah tehnike in tehnologije, pri 
urah likovne umetnosti so jih poslika-
li in okrasili, pri urah glasbene ume-
tnosti pa so spoznali osnovno tehniko 
igranja in ustvarili različne skladbe, 
je pojasnil Jaka Strajnar, ki ugotavlja, 
da postaja cajon vse bolj priljubljen. 
Gre za tolkalni inštrument kvadratne 
oblike, na katerem se sedi in obenem 
igra z rokami, je razložil in dodal, da 
njegova nezapletena osnovna tehnika 
omogoča učencem hitro in učinkovi-
to učenje ter izvajanje različnih eno-

stavnih ritmov. V okviru projekta so 
v šolah izdelali kar 190 cajonov, ki jih 
bodo v prihodnje lahko uporabljali pri 
pouku in drugih dejavnostih v šolah. 
Jaka Strajnar si želi, da jih bodo v šo-
lah znali izkoristiti, saj je po njegovih 
besedah ritem nedvomno povezoval-
ni element, ki spodbuja ustvarjalnost, 
koordinacijo in zbranost učencev. S 
projektom zato namerava nadaljevati 
tudi v prihodnje in ga razširiti še na 
druge šole.

Med šolami, ki so sodelovale na to-
kratnem srečanju, je posebna komi-
sija, v kateri sta poleg Jaka Strajnarja 
sodelovali še predsednica Slovenske-
ga društva Carla Orffa Tadeja Mraz 
Novak in akademska slikarka Maja 
Šubic, izbrala tri šole, ki so najbolj 
navdušile tako s poslikavo cajonov kot 
izvedbo skladb. Prvo nagrado si je pri-
služila OŠ Pivka, drugo OŠ Kozara in 
tretjo na srečanju najštevilnejša sku-
pina OŠ Frana Albrehta iz Kamnika. 

Zajela jih je »cajonomanija«
V Osnovni šoli Cvetka Golarja so sredi aprila pripravili zaključno srečanje šol,  
ki so v letošnjem šolskem letu sodelovale pri Projektu cajon. Na srečanju se je 
zbralo dvanajst osnovnih šol iz vse Slovenije.

Svoje cajone so izdelali tudi učenci OŠ Cvetka Golarja.

Srečanje so s svojim nastopom popestrili učenci Glasbene šole Škofja Loka Hana 
Karabegović, Martin Jocif in Filip Pintar z Jakom Strajnarjem.

Nastali so številni domiselno poslikani cajoni.



IZOBRAŽEVANJE | 15 

MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ŠOLE

Francozinjo Leslie Vallé so po besedah učiteljice sloven-
skega in francoskega jezika Tanje Potočnik spoznali lani 
novembra, ko so se z devetošolci udeležili literarnega ve-
čera z irskim pisateljem Roddyjem Doylom v Sokolskem 
domu. "Tam smo po naključju naleteli na skupino naj-
stnikov iz Mladinskega centra Blok in vodjo centra Nejca 
Novaka, ki je bil pred leti sodelavec naše šole. Vprašala 
sem ga, ali imajo med prostovoljci tudi kaj tujcev iz Fran-
cije in tako mi je predstavil Francozinjo Leslie Vallé." Do-
govorili so se, da bo enkrat na teden prisotna pri pouku 
francoščine. "Skupaj vodiva pouk in tako imajo učenci 
možnost poslušati domačega govorca iz Francije," je ra-
zložila Tanja Potočnik.
Več o Leslie Vallé sta nam zaupali osmošolki Tina Ramovš 
in Liza Guzelj, ki sta z njo opravili pogovor v angleškem 
jeziku. Med drugim sta izvedeli, da je v Slovenijo prišla 
avgusta lani v okviru mednarodnega projekta za prosto-
voljno delo Kids in Action. Lokalni izobraževalni in tera-
pevtski center Familija vsako leto razpiše projekt, na ka-
terega se lahko javljajo mladi prostovoljci iz cele Evrope. 
"Leslie se je lani prijavila na pet različnih projektov, am-
pak se ji je Slovenija med vsemi državami zdela najlepša." 
Pred tem je imela službo v gledališču, v Sloveniji pa se 
posveča delu z najstniki. "Pravi, da so ljudje tukaj zelo pri-

jazni in da zelo dobro govorijo angleško," sta razložili Tina 
Ramovš in Liza Guzelj. Med bivanjem v Sloveniji si je že 
uspela ogledati Bled, Maribor, Ljubljano, Kranj in Piran, 
povzpela se je tudi na Storžič. Najbolj jo je navdušil Piran, 
ker jo spominja na njen dom v Bordeauxu. Prek sodob-
nih tehnologij ohranja stik s prijatelji iz Francije, ki so jo 
že obiskali tudi v Sloveniji. "Zelo ji je všeč ta izkušnja in 
predlaga vsem, ki si želijo poskusiti prostovoljno delo in 
spoznati nove ljudi, naj se opogumijo in prijavijo za delo 
v tujini," sta še dodali Tina Ramovš in Liza Guzelj. Domov 
v Francijo se bo Leslie Vallé vrnila v juliju.

Pouk obogatila rojena govorka
V OŠ Škofja Loka-Mesto je pri pouku izbirnega predmeta francoščina  
v osmem razredu enkrat na teden prisotna tudi prostovoljka Leslie Vallé  
iz Francije.

Leslie Vallé med pogovorom z osmošolkama Tino Ramovš  
in Lizo Guzelj

SLOVENSKO MARIJINO NARODNO SVETIŠČE BREZJE

Petek, 24. maj 2019, ob 20.00 
Trg pred baziliko Marije Pomagaj

Prireditev ob prazniku Marije Pomagaj
v zahvalo in priprošnjo.

NASTOPAJOČI
Modrijani, Prifarski muzikanti, Luka Sešek, 

Slovenski citrarski kvartet, Klemen Torkar, Eva Černe, 
Godba Dobrova - Polhov Gradec, 101ka band, 

br. Alessandro Brustenghi (Assisi).

POVEZUJETA
Bernarda Žarn in Jure Sešek

Več informacij:
www.marija.si
Romarski urad Brezje
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Iniciativni odbor, ki so ga sestavljali Rudi Zadnik, Majda 
Bogataj, Lojze Tomažin in Lojze Bogataj, je sklep o ustano-
vitvi pevskega zbora sprejel že konec leta 1978, ustanovne-
ga občnega zbora na Lubniku pa se je v začetku januarja 

Zbor znova na prelomnici
Pevski zbor (PZ) Lubnik bo v maju s celovečernim koncertom v Kristalni dvorani 
Sokolskega doma zaznamoval štiridesetletnico neprekinjenega delovanja.

Pevski zbor Lubnik

1979 udeležilo petnajst pevcev. V svoje vrste od takrat spre-
jemajo ljubitelje petja iz Škofje Loke in okolice, pa tudi bolj 
oddaljenih krajev. Ob štiridesetletnici delovanja so po be-
sedah kronistke zbora Majde Pipan znova na prelomnici, 
saj jih jeseni zapušča Urban Tozon, ki je zbor vodil zadnjih 
deset let. "Prepričan je, da znova potrebujemo spremembo, 
prav tako bi bilo treba zbor pomladiti, saj nekateri pri zbo-
ru pojejo že od vsega začetka."
V vseh letih delovanja se je sicer v zboru zvrstilo več kot 250 
pevcev, zamenjalo se je osem predsednikov zbora. Najdlje, 
kar 17 let, ga je vodila Majda Bogataj, ta čas pa je predsednik 
Matija Oblak. Prvi zborovodja je postal Tomaž Tozon, ki je zbor 
vodil kar dvajset let. Leto po ustanovitvi je v zboru prepevalo 
že 39 pevcev, njihovo število pa je iz leta v leto naraščalo in 
tako jih je bilo ob praznovanju petletnice na odru že šestde-
set. Kmalu so se lotili tudi organizacije obsežnejših projektov, 
kot sta bila Praznik petja Gorenjske in Slovenc Slovenca vabi, 
na katerih je nastopilo večje število zborov, je razložila Maj-
da Pipan. Čedalje pogosteje so začeli nastopati tudi zunaj ob-
činskih meja in celo v tujini. Petnajstletnico so praznovali s 
slavnostnim koncertom z orkestrom in orglami, na katere je 
igral Tone Potočnik, ter solistko Ireno Baar. "Ob tej priložnosti 
je umetniški vodja zbora Tomaž Tozon iz rok mojstra Bojana 
Adamiča prejel Gallusovo plaketo za življenjsko delo, izdali pa 
so tudi prvo zvočno kaseto z naslovom Božični koncert." Slav-
nostni koncert so v začetku leta 1995 še dvakrat ponovili pred 
polno dvorane Slovenske filharmonije, izdali so tudi drugo 
kaseto, posvečeno petnajstletnici delovanja. "Dvajsetletnico 
delovanja je pevski zbor kronal s prvo zgoščenko s 14 pesmi-
mi, na kateri je tudi nepozabna pesem Simona Gregorčiča 
Znamenje s solistko Zdenko Tozon," je pojasnila Majda Pi-
pan. Pevski zbor je zaznamovalo tudi vselej pestro družabno 
življenje, ki so ga na pobudo prvega zborovodje gojili pevci. 
Sami ali skupaj z družinami in prijatelji so obiskovali šte-
vilne kulturne prireditve doma in v tujini, skupaj so se radi 

Vstopnina 10 EUR

Vabilo na jubilejni koncert

40 let

Sobota, 18.5.2019, ob 19.uri 
Kristalna dvorana Sokolskega doma

 v Škofji Loki

Kulturno društvo 

Pevski zbor 
Lubnik 

Škofja Loka
Zborovodja: 

Urban Tozon
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Medijski pokrovitelj:
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KREPITEV ZDRAVJA KAR NA VAŠEM DOMU – 
Z NJENO TERAPIJO IN ENERGIJO

Zg. Bitnje 100a, 4209 Žabnica, T: 031 231 768
E: terapijaenergijaij@gmail.com

I: www.delovnaterapijanadomu-ij.si

Delovni čas: po predhodnem dogovoru

 Delovna terapija na domu  Delo z energijo v salonu  Antistres  Meditacija

Od meseca marca dalje se tudi v občini Škofja Loka lahko obrnete 
po pomoč na dipl. delovno terapevtko Ireno Juratovec, ki se z de-
lovno terapijo ukvarja že vrsto let. Od marca dalje deluje samostoj-
no pod nazivom Delovna terapija – energija. Obišče vas na vašem 
domu in pomaga ljudem po možganski kapi, poškodbah, zlomih, 
osebam s težavami na področju duševnega zdravja, uživa pri delu 
s starostniki ... Terapije izvaja s ciljem, da posameznika z določe-
no okvaro usposobi, da začne čim bolj samostojno sodelovati pri 
izvedbi zanj pomembnih aktivnosti in postane čim manj odvisen 
od drugih.
Ena od njenih storitev je tudi delo z energijo, s pomočjo katere 
pripomore k boljšemu počutju ob različnih bolezenskih stanjih, 
k odpravljanju bolečin, pripomore k vzpostavljanju psihofizič-
nega ravnovesja v telesu, odpravljanju blokad, posledic stresa, 
dvigu imunskega sistema … in s tem spodbuja telo k procesu 
samozdrav ljenja. Storitve opravlja v salonu v Zgornjih Bitnjah. 
Če bi želeli umiriti svoje misli in najti stik s samim seboj ali sprostiti 
telo posledic negativnega stresa in hitrega tempa življenja, pa se 
lahko udeležite njenih meditacij, ki jih izvaja redno, vsak mesec. 
Meditacije so različne, glede na potrebe strank (tako individualne 
kot skupinske, partnerske, namenjene lahko tudi določeni ciljni 
skupini – npr. dvig samozavesti, ki jo priporoča tudi najstnicam). 
»Meditacija ima velik vpliv na naše duševno stanje, saj dostopamo 
do globljih predelov svoje duše, prepoznamo svoj dušni namen in 
se srečujemo s potrebami naše duše. Z rednim izvajanjem medita-
cij izboljšamo zbranost, osredotočenost, pomnjenje ter zmanjša-
mo občutek tesnobe …« je še povedala.
Za kakršenkoli nasvet, pogovor, pomoč se vam bo prijazno odzva-
la, pokličite jo in se dogovorite za termin.

odpravili tudi v hribe. "V letih od 1991 do 2000 so opravili kar 
320 planinskih pohodov, pri čemer je imela ena od pevk kar 
79-odstotno udeležbo." Prvih devet občnih zborov so imeli na 
Lubniku, po katerem je zbor dobil ime. 
Zborovodja Tomaž Tozon je bil tudi pobudnik obnove takrat 
zanemarjenega Sokolskega doma v Škofji Loki. "Člani zbora 
so začeli z urejanjem in čiščenjem dvorane pomladi 1999, za 
kar imata največ zaslug pevca Tone Hafner in Stane Šopar." 
Ob pomoči domačih podjetij so stari dvorani nadeli nov sijaj, 
ki so ga dopolnili trije kristalni lestenci, po katerih so kasne-
je dvorano tudi poimenovali. V prenovljeni dvorani so kot 
prvi nastopili prav pevci PZ Lubnik, ki so pripravili slavno-
stni koncert ob dvajsetletnici delovanja. Na koncertu so se 
jim pridružili pevci Glasbene matice iz Ljubljane in trideset-
članski orkester ter citrar Tomaž Plahutnik, na orglah pa jih 
je znova spremljal Tone Potočnik. "Po še treh odmevnih po-
novitvah slavnostnega koncerta se je Tomaž Tozon poslovil 
od pevskega zbora, zato je bilo treba poiskati novega zboro-
vodjo, ki bi mu uspelo pevce obdržati v zboru in nadaljevati 
delo na ustrezni strokovni ravni," je pojasnila Majda Pipan 
in dodala, da je na srečo na sodelovanje pristal domačin An-
drej Žagar, ki je bil tedaj že pet let tudi član zbora. "Zbor je vo-
dil nadaljnjih deset let, njegovo obdobje pa so zaznamovala 
neverjetna gostovanja tudi 'čez lužo', saj se je zbor odpravil k 
slovenskim izseljencem v ZDA, Kanado, Argentino in Avstra-
lijo." Prvi koncert v ZDA so si po besedah Majde Pipan pevci 
zapomnili tudi po posebnih 'toaletah', v katerih so nastopili. 
"Prtljaga pevcev je namreč ostala v Benetkah, zato je bilo nji-
hovo edino oblačilo bela majica iz torbice Air France." Vtise 
s potovanja po Ameriki je takratni kronist zbora Peter Cefe-
rin strnil v knjižnici z naslovom S slovensko pesmijo v svet, 
spomladi 2003 pa so izdali tudi zgoščenko z istoimenskim 
naslovom. Vrhunec projekta S slovensko pesmijo v svet pa 
je zagotovo predstavljala turneja po Argentini, je poudarila 
Majda Pipan.
Potem ko je pevskemu zboru uspelo oživiti prostore Sokol-
skega doma in so se jih trudili po najboljših močeh tudi vzdr-
ževati, se je škofjeloška občina s pomočjo evropskih sredstev 
leta 2007 lotila temeljite obnove doma. PZ Lubnik pa je nato 
znova pripadla čast, da so kot prvi nastopili v prenovljenem 
Sokolskem domu, in sicer s slavnostnim koncertom ob tri-
desetletnici njihovega delovanja. V četrto desetletje zbora so 
nato po besedah Majde Pipan vstopili z novim zborovodjem 
Urbanom Tozonom, sinom prvega zborovodje Tomaža To-
zona. Decembra 2010 so pripravili prvi dobrodelni koncert z 
naslovom Božič s pevskim zborom Lubnik, izkupiček pa so 
v celoti namenili humanitarni odpravi zdravnikov na Ma-
dagaskar. Od leta 2011 pripravljajo tudi vsakoletne koncerte 
Generacije pojejo, kjer se jim na odru pridružijo od mladih 
pevcev iz vrtca do upokojencev. "Tako kot vsak prejšnji zbo-
rovodja je tudi Urban Tozon v zboru pustil svoj pečat, saj je 
začel spodbujati izmenjave z drugimi zbori, odpravili smo 
se tudi na številna gostovanja v tujino." Pod njegovim vod-
stvom že pripravljajo tudi pester glasbeni program za slav-
nostni koncert ob štiridesetletnici, ki bo v soboto, 18. maja, 
ob 19. uri v Kristalni dvorani Sokolskega doma.



   Trim steza z vadbenimi postajami, 200-letni
    zdraviliški park, pohodniške in kolesarske poti...

  Okolica Term Dobrna nudi obilo
  priložnosti za aktiven oddih. 

Terme Dobrna, že od leta 1403

ODDIH V SRCU NARAVE

 - 2 x zdrav zajtrk in 1 x večerja
 - 1 x romantična večerja s kozarcem   

 penine, v A la carte restavraciji
 - kopalni plašč v sobi
 - dobrodošlica - penina v sobi
 - neomejen vstop v bazene
 - 1 x masaža ljubezni v dvoje (30 min.)  

 ali 1 x romantična kopel (30 min.)
 - živa plesna glasba (petek, sobota)
 - 2 x vstop v savno

V DVOJE JE LEPŠE
Do 30. 12. 2018.

2 x polpenzion + kopanje,
že od 263,00 € 2 osebi / 2 noči

 - neomejen vstop v bazene
 - kopalni plašč v sobi
 - dogodki in živa glasba
 - aktivnosti v naravi
 - do 2 otroka bivata brezplačno
 - otroški počitniški klub

*Ponudba velja za rezervacije in 
akontacije do 02. 06. 2019.

FIRST MINUTE POLETJE
Od 21. 06. do 01. 09. 2019.

1 x polpenzion + kopanje,
že od 78,00 € 39,00 €*
oseba / noč (min. 2 noči)

POMLADNI ODDIH
Do 21. 06. 2019.

1 x polpenzion + kopanje,
že od 39,90 € oseba / noč
(min. 2 noči)

 - neomejen vstop v bazene
 - kopalni plašč v sobi
 - 20 % popusta na storitve v  

 masažno - lepotnem centru
 - doplačilo za polni penzion  

 le 9,90 €
 - živa plesna glasba (petek,   

 sobota)

Informacije in rezervacije:
080 22 10 / info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si
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V društvu Rovtarji – smučanje in kolesarjenje po starem bodo 
v soboto, 25. maja, pripravili že 12. Srečanje starodobnih kole-
sarjev. Od 9. ure dalje bodo zbirali prijave udeležencev v nek-
danji vojašnici, ob 10. uri pa bodo pripravili prodajno razstavo 
starodobnih koles in smuči. Prav tako ob 10. uri bodo udele-
ženci kolesarjenja po starem v povorki krenili proti Mestnemu 
trgu, kjer bodo obiskali tržnico in pripravili kratek kulturni pro-
gram. S kolesi se bodo nato popeljali po Škofji Loki in okoli-
ških vaseh, ob zaključku pa udeležence čaka tudi pogostitev.

Srečanje starodobnih kolesarjev

MATEJA RANT

Preizkus hoje na dva kilometra so pri-
pravili v Zdravstvenovzgojnem cen-
tru, ki deluje v okviru Zdravstvenega 
doma Škofja Loka, v sodelovanju z OŠ 
Škofja Loka-Mesto in Škofjeloškim 
orientacijskim klubom. Preizkus je bil 
namenjen vsem odraslim, starim nad 
19 let, ki so želeli preveriti svojo tele-
sno zmogljivost. Preizkus hoje bodo 
ponovili tudi v maju, in sicer ga bodo 
pripravili v četrtek, 16. maja, ob 17. uri 
prav tako na stadionu za OŠ Škofja Lo-
ka-Mesto.
"Vsi udeleženci so testiranje opravili 
varno in po svojih najboljših telesnih 

zmožnostih," je po testiranju hoje 
razložil fizioterapevt Jaka Oblak in 
dodal, da so udeleženci prejeli tudi 
individualne rezultate testiranja 
hoje na dva kilometra in strokovni 
individualni nasvet za zdravju pri-
jazno telesno dejavnost. Udeleženci 
so tako pridobili informacije o svoji 
telesni pripravljenosti, obenem pa 
tudi motivacijo za spremembo gibal-
nih navad in za vključitev v nadalj-
nje poglobljene zdravstvenovzgojne 
delavnice glede na ogroženost, obo-
lelost in prisotne dejavnike tveganja. 
"Delavnic se lahko udeležijo odrasle 
osebe, ki jih zanima, kakšna je njiho-
va telesna pripravljenost in kakšna 

je raven telesne dejavnosti, ki koristi 
njihovemu zdravju glede na rezultate 
testiranja," je še dodal Jaka Oblak. V 
Zdravstvenovzgojnem centru Škofja 
Loka namreč v sodelovanju z Nacio-
nalnim inštitutom za javno zdravje 
izvajajo številne preventivne progra-
me, pa tudi poglobljene zdravstveno-
vzgojne delavnice, v okviru katerih 
lahko posamezniki poiščejo strokov-
no podporo in pomoč pri zdravem 
hujšanju ter spreminjanju prehran-
skih in gibalnih navad. V omenjenih 
delavnicah dobijo tudi podporo pri 
spoprijemanju z depresijo in stresom 
ter skupinsko in individualno sveto-
vanje za opuščanje kajenja. 

Motivacija za spremembo gibalnih navad
Na občinskem preizkusu hoje na dva kilometra, ki so ga v aprilu pripravili  
v športnem parku Osnovne šole Škofja Loka-Mesto, je svoje zmogljivosti preverilo 
več kot trideset udeležencev.

PRIMI, d.o.o., Grintovška ul. 35, Kranj

Analiza žive kaplje krvi
Je res le pomladna utrujenost?

Ste tudi vi kljub svežemu sadju, zelenjavi, spanju in spre-
hodu po svežem zraku utrujeni, brezvoljni in izčrpani?
Ste res prepričani, da so vsi zaužiti vitamini, minerali in 
ves kisik prišli do vas – do vsake vaše celice?

Verjetno ne. Najboljše so skoraj zagotovo pojedli paraziti, ki 
so se naselili in veselo namnožili v vaši krvi. Take male pod-
najemnike imamo vsi, vendar ne sodijo v kri.

Pridite na analizo žive kaplje krvi, očistite kri in končno 
zaživite polni energije. Analiza žive kaplje krvi pod mikro-
skopom nam pove, v kakšni kondiciji je naša kri, kako deluje 
naš imunski sistem, koliko in katere parazite gostimo, priso-
tnost holesterola in sladkorja in še veliko več.

Naročanje na analizo in svetovanje  
na tel: 041 523 933 ali po e-pošti: 
primi.zdravje@gmail.com
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• Začniva na Gimnaziji Škofja Loka, 
kjer se pod vašim vodstvom kalijo 
tudi bodoči glasovi Mešanega pev-
skega zbora Crescendo, s katerim 
boste skupaj z istoimenskim sim-
foničnim orkestrom in gosti prvo 
junijsko soboto poslušalce popeljali 
v svet slovenskih evrovizijskih po-
pevk. Kakšno je bilo torej vaše pev-
sko leto z gimnazijci?
"Za Mešani mladinski pevski zbor Gi-
mnazije Škofja Loka je bilo letošnje 
šolsko leto zelo pestro. Nanizali smo 
kar nekaj nastopov pred različno pu-
bliko. Februarja smo v Sokolskem 
domu gostili Srečanje Gorenjskih 
srednješolskih mladinskih pevskih 
zborov, nastopili smo na Koncertu 
pevskih zborov slovenskih klasičnih 
gimnazij v Celju, sredi marca pa smo 
se odpravili na gostovanje na Dansko. 
Spotoma smo zapeli pri sveti maši v 
Berilnu, kjer deluje duhovnik Izidor 
Pečovnik - Dori, v danskem mestu Ro-
skilde pa smo nastopili na tamkajšnji 
pobrateni gimnaziji in v koncertni 
dvorani. Pevke in pevci so bili zelo raz-
položeni ter zagnani pri petju, saj so si 
želeli še naprej na Švedsko."
• V Škofji Loki in obeh dolinah ima 
zborovsko petje bogato tradicijo. 
Mlade pevske moči na gimnaziji so 
zagotovo dober obet za njeno nada-
ljevanje ...
"O tem sem prepričan. Poleg že ome-
njenega mešanega zbora, ki ga sam 
vodim, smo pred dvema letoma usta-
novili še Dekliški pevski zbor, ki ga 
vodi kolegica Eva Čeh. Prvi ima več kot 
šestdeset članov, v drugem je okrog 25 
pevk. Lahko bi rekli, da poje kar ena 
petina gimnazije. Marsikateri izmed 
njih svojo pevsko pot po končani gi-
mnaziji nadaljuje v Mešanem pev-
skem zboru Crescendo. Glede na to, 

da oba mešana pevska zbora vodim 
jaz, večkrat tudi skupaj nastopamo, 
kot recimo na zadnjem dobrodelnem 
Božično-novoletnem koncertu Rotary 
Kluba Škofja Loka, peli smo na kon-
certu v cerkvi v Stari Loki … S Crescen-
dom smo v zadnjih mesecih nanizali 
še kar nekaj koncertov, med drugim 
v Naklem, Bohinju, Kranju, Predosljah 
in na Bledu."
• Letos zbor Crescendo načrtuje tudi 
izid prve zgoščenke. Če se ne mo-
tim, ste pred dnevi že posneli nekaj 
skladb?
"V aprilu smo imeli dva snemalna ter-
mina, v katerih smo posneli približno 
polovico skladb. Drugo polovico nam 
bo, upam, uspelo posneti še pred pole-
tjem, predstavitev naše prve zgoščen-
ke pa bo predvidoma enkrat jeseni. 
Posnetke pripravljamo v župnijski 
dvorani v Stari Loki, producent je Ja-
nez Jocif, snemalec pa Iztok Zupan iz 

založbe Klopotec. Moram reči, da smo 
se res dobro ujeli. Na zgoščenko bomo 
ob klasični zborovski glasbi uvrsti-
li tudi nekaj bolj sproščenih melodij, 
med drugim tradicionalnih ameri-
ških in afriških skladb, našlo se bo 
kaj iz obdobja romantike … Glasba za 
različne okuse, predvsem pa z navdi-
hom Crescenda."
• Že nekaj let pred zborom, sočasno 
s študijem glasbene pedagogike na 
ljubljanski Akademiji za glasbo, ste 
ustanovili tudi Simfonični orkester 
Crescendo. Eden vrhuncev letošnje-
ga leta je bil zagotovo februarski 
koncert z glasbo Čajkovskega, mar 
ne?
"Z orkestrom vsako leto pripravimo 
vsaj dva tematska večera in koncert 
z glasbo Čajkovskega v Sokolskem 
domu je bil zagotovo naš prvi letošnji 
vrhunec. Solist na violini je bil naš 
koncertni mojster violinist Tim Skalar 

Glasba je ena njegovih velikih ljubezni
Zborovodja, dirigent in glasbeni pedagog Žiga Kert vodi celo paleto zborov – 
tudi simfonični orkester in zbor Crescendo, s katerima bo prvo junijsko soboto 
poslušalce koncerta na Loškem gradu spomnil na slovenske evrovizijske popevke.

Žiga Kert je uspešen dirigent in glasbeni pedagog. / Foto: osebni arhiv
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žur pod šotorom s skupinama

25. maj 2019  ob  20h
Športni park Rovn, Selca

RO
KO

M
ET

N
O

 D
RU

ŠT
VO

 A
LP

LE
S 

ŽE
LE

ZN
IK

I, 
ČE

ŠN
JI

C
A

 5
4,

 Ž
EL

EZ
N

IK
I

žur pod šotorom s skupinama

25. maj 2019  ob  20h
Športni park Rovn, Selca

Demšar, ob katerem so poslušalci uživali v Koncertu za 
violino in orkester op. 35 v D-duru, igrali pa smo še od-
lomke iz Labodjega jezera, Hrestača in še kaj ..."
• Ta čas je orkester in z njim tudi zbor že sredi pri-
prav na drugi letošnji vrh – Koncert najlepših sanj, ki 
bo v soboto, 1. junija, ob 20. uri na dvorišču Loškega 
gradu. Z velikim tematskim koncertom nadaljujete že 
tretje leto, po muzikalih in lani keltski glasbi boste le-
tos občinstvu ušesa božali s slovenskimi evrovizijskimi 
skladbami. Zakaj odpirate prav ta glasbeni predal?
"Mislim, da mora biti tak koncert ne le glasbeno, ampak 
tudi idejno zanimiv za širšo publiko. Ko gre za bolj spro-
ščen program, je to še toliko pomembnejše. Če se torej 
odločiš za neko rdečo nit, kot bo tokrat slovenske pred-
stavnice za izbor Pesem Evrovizije, je priprava za koncert 
lahko temeljitejša in ima dosegljiv cilj. Konec koncev k 
dobri izvedbi prispeva tudi to, da člani orkestra ali pev-
ci v zboru ob izvajanju določene glasbe tudi sami uživa-
mo. Predstavili bomo 17 priredb – gre za izbor slovenskih 
skladb za Eurosong od leta 1991 naprej. Ob orkestru in 
zboru se bodo predstavili tudi nekateri uveljavljeni soli-
sti, ki so sami nastopili na Eurosongu."
• Ta teden letošnji izbor Pesem Evrovizije gosti Izrael, 
čez kak mesec se boste v Sredozemlje podali tudi s Cre-
scendom, in sicer v Grčijo na mednarodno zborovsko 
tekmovanje ...
"Res je, v začetku julija s Crescendom potujem na med-
narodno zborovsko tekmovanje v mesto Preveza v Grčiji. 
Kot kakovostno nam je tekmovanje priporočil skladatelj 
Ambrož Čopi, ki je zadnjih nekaj let tudi v strokovni žiriji 
festivala. 
Z glasbo pa bom v stiku tudi poleti, saj bom sodeloval pri 
pripravi novega projekta z Ženskim pevskim zborom Rož 
iz Šentjakoba na avstrijskem Koroškem, ki ga od lanske-
ga leta vodim. Izbor pesmi se bo dotikal simbolike meja, 
poleg petja pa bo projekt dovršen tudi scenografsko in 
gledališko." 
• Čez mejo ste zahajali tudi v izobraževalnem smislu, 
saj zaključujete študij orkestrskega dirigiranja na Kon-
servatoriju v Celovcu, kjer ste se učili tudi solo petja pri 
prof. Francki Šenk. Vam ob vseh obveznostih uspe najti 
čas za študij?
"Seveda mi uspe. Najbrž tudi zato, ker mi glasba veliko 
pomeni in je ena mojih največjih ljubezni. Študiral sem 
pri mentorju Alexeju Kornienku in v januarju opravil 
praktični del – diplomski koncert. Simfoničnemu orke-
stru celovškega konservatorija sem dirigiral Klasično 
simfonijo Sergeja Prokofjeva." 
• Ste tudi učitelj glasbe na Osnovni šoli Predoslje, kjer 
ste postavili tudi zborovsko piramido s tremi zborčki, v 
katerih vzgajate najmlajše pevce. Vaš dirigentski svet 
se tako odvija od pevskih začetkov prek obetavnih mla-
dih glasov do zrelih pevcev. V kakšni pevski sredini se 
počutite najbolje?
"Vsako prvo in tretjo nedeljo sodelujem tudi s cerkvenim 
zborom v Stražišču. Lahko bi rekel, da je to moje domače 

pevsko okolje in neke vrste dolžnost in prispevek v domači 
župniji. Da bi kateri zbor opustil? To bi bila kar težka odloči-
tev. Zagotovo pa mi je ta trenutek najbližje delo z gimnazijci 
in zborom ter orkestrom Crescendo. Prehod med gimnazij-
skim in študentskim pevskim zborom ustvarja tudi bodočo 
pevsko bazo v Škofji Loki. 
Ko gre za otroške zbore, mi na začetku ni bilo lahko. Način 
dela z otroki je namreč drugačen. Otroci skozi igro pridejo 
do znanja in bi bil pravi dolgčas, če bi na pult dal pesem in 
rekel, zdaj se bomo pa tole naučili. Starejši seveda potrebu-
jejo pravi izziv in iz lastnih izkušenj lahko potrdim, da je 
potem delo z njimi čudovito. Drži pa tudi, da ko gre za zbore 
v šolah, je pomembno, da ima vodstvo posluh zanje. Kot to 
velja za Gimnazijo Škofja Loka."
• Dirigentova pomlad bo, kot kaže, tudi v nadaljevanju 
zelo živahna in pisana hkrati.
"Tako pisana bo, kot je pomladno cvetje, ki na novo odpira 
svoje cvetove in jim kar ni konca. Sam na to gledam tako – 
kolikor v glasbenike in pevce vlagaš, toliko ti tudi vračajo. 
Zato želim predvsem delati dobro in kvalitetno, pri čemer 
so pomembni tudi odnosi med ljudmi. Če so ti slabi, tudi 
muzika ni dobra. Lahko si najboljši dirigent, če niso zgraje-
ni medsebojni odnosi in vrednote v družbi, v kateri prosto-
voljno sodeluješ, potem tudi zbor ali orkester ne moreta biti 
dobra. Kako je že rekel tisti skladatelj – glasba mora biti tako 
dobro narejena, da besede nimajo prostora spregovoriti."
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TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI V ŠKOFJI LOKI, SPODNJI TRG 36 
OD PON. DO PET. od 8. do 19. ure, SOB. od 8. do 12. ure / Tel.: 04 51 20 838 / e-naslov: info@aro.si, SPLETNA TRGOVINA: www.aro.si
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Pri nas dobite tudi:
- Male živali
-  Akvarijske in  

ribniške ribe
-  Izdelujemo  

akvarije,  
aqua-terarije ….

IZDELKI V AKCIJI  IN PO UGODNIH CENAH

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

NE DOBITE? MI IMAMO NA ZALOGI

ZELO UGODNO
ROYAL CANIN FIT 32  

N&D 12 kg –10%
53,45 € = 48,10 €
VRHUNSKA HRANA ZA PSA
60% PIŠČANČJEGA MESA,  
20% SADJA IN ZELENJAVE,  
20% BUČA  
 VSAK MESEC DRUGE VRSTE HRANE V AKCIJI.     VSAK MESEC DRUGE VRSTE HRANE V AKCIJI.     

BOSCH 15 kg –10%
35,80 € = 32,22 €
ODLIČNA SUPER PREMIUM   
HRANA ZA PSA, BREZ ŽIT, Z RIBO 
IN DODATKOM ZA SKLEPE

TOKRATNI NASVET:
PRAVOČASNO ZAŠČITITE SVOJEGA PSA IN MAČKO  
PROTI BOLHAM IN KLOPOM!     
-  UČINKOVIT VISOKO FREKVENČNI ODGANJALEC  

(DELUJE do 12 MESECEV) 16,30 € - 10 %  14,67 €                                                              
- UČINKOVITE AMPULE  (DELUJE 1 ali 3 mesece) od 2,80 € dalje                                   
- INSEKTICIDNE OVRATNICE od  4,56 € dalje                                                           
- INSEKTICIDNI ŠAMPONI od  5,99 € dalje                                                                   
- INSEKTICIDNI POSIPI od  3,89 € dalje                                                   

VSAK MESEC DRUGE VRSTE HRANE V AKCIJI.     

TRANSPORTNI BOKSI–10%          
OD 19,30 € NAPREJ  

VSEH VRST IN VELIKOSTI  
(ogled na www.aro.si )

PRIMERNI ZA V AVTO,  
ZA KOČO NA DOPUSTU.     

HRANA    
ZA MAČKE

KVALITETNA 
IN ZELO JEŠČA 
SUPER PREMIUM 
HRANA 
1 kg SAMO 
7,50 €   

KUPON - 10 % 
VELJA ZA ENKRATNI 
NAKUP  IZDELKOV  

V MAJU. 
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO. 

ODREŽI IN PRINESI!

ZELO UGODNO  
TASTE OF THE WILD 
13 kg 45,75 € 
VRHUNSKA HRANA  
ZA PSA.  
BREZ ŽIT, DO 80 % MESA.

MATEJA RANT

Gasilci iz Prostovoljnega gasilskega 
društva Škofja Loka so lani vsaj štiri-
desetkrat posredovali pri odstranje-
vanju sršenjih gnezd s stanovanjskih 
objektov zaradi bojazni pred piki srše-
nov. Še več pa je bilo klicev, ker so lju-
dje želeli odstraniti tudi gnezda živali, 
kjer niti potencialno niso ogrožala ni-
kogar, pojasnjuje Monika Koprivnikar 
iz društva za pomoč živalim Žverca. 
Zato želi razbliniti pretiran strah pred 
temi žuželkami, katerih pik je sicer 
lahko boleč, a nikakor zares nevaren, 
če ni prisotna alergija na njihov strup. 
"Evropski sršeni zaradi svoje velikosti 
in raznih privzgojenih strahov vzbuja-
jo grozo pri ljudeh, a ta strah je preti-
ran. Zanimiv je podatek, da je sršenji 

strup 1,7- do 15-krat šibkejši od čebe-
ljega," poudarja Monika Koprivnikar 
in dodaja, da napadejo le, če so ogro-
ženi oziroma je neposredno ogrože-
no njihovo gnezdo. Čeprav se morda 
čebeljega ali osjega pika bojimo manj 
kot sršenjega, pa je sršenji za človeka 
veliko manj nevaren, je razložila. Če-
bele namreč napadajo v obrambi panja 
kradljivce medu, med katere sodi tudi 
človek, in zanje imajo prilagojen strup. 
"Ob posameznem piku čebela sprosti 
ves strup, ki ga ima v tistem trenutku v 
sebi. Po drugi strani ose in sršeni strup 
uporabljajo prvotno za lov na druge žu-
želke, s katerimi hranijo svoje ličinke, 
in je torej njihov strup namenjen temu 
majhnemu plenu. Strupa ob posame-
znem piku sprostijo manj, ker morajo 
loviti pogosto in ga ne tratijo."

Ob tem bi se morali po besedah Moni-
ke Koprivnikar zavedati velike koristi 
ohranitve evropskega sršena tudi za 
ohranitev čebel. "Znano je namreč, da 
je v Evropo prodrl mali azijski sršen, ki 
je za čebele zelo nevaren, saj jih vztraj-
no lovi in jih vznemirja. Z zmanjša-
njem populacije evropskega sršena bi 
mali azijski sršen lahko zasedel nji-
hovo mesto, kar bi bilo lahko zelo po-
gubno za čebeljo populacijo." Obenem 
evropski sršen z lovom na različne 
žuželke pripomore k uravnavanju po-
pulacij škodljivcev in tako zmanjšuje 
škodo na pridelkih. Zato svetuje, da te-
meljito premislimo, preden se odloči-
mo posegati v populacijo kateregakoli 
bitja, ki biva ob nas. "Vsak nepremi-
šljen ukrep nas lahko v prihodnosti še 
kako tepe," svari Monika Koprivnikar.

Strah pred sršeni pretiran
Sršeni zaradi svoje velikosti vzbujajo precejšen strah pri ljudeh, a v resnici gre  
za zelo miroljubne in le blago strupene živali, opozarjajo v društvu Žverca.
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VILMA STANOVNIK, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Optiweb se v zadnjih letih lahko pohvali s številnimi na-
gradami, ena največjih pa je, da podjetje, katerega usta-
novitelj in direktor je Miha Lavtar, vsako leto napreduje. 
Dokaz temu je tudi dejstvo, da se je podjetniške poti Lavtar 
lotil sam v pritličju pisarne na Kapucinskem trgu 8 v Škofji 
Loki, leta 2014 je bilo v Optiwebu zaposlenih pet, leta 2016 
jih je bilo dvajset, lani 37, letos pa že 43. Tako seveda ni ču-
dno, da so se najprej selili malce više, pred kratkim pa so 
prejšnje prostore zamenjali za nove v sosednji stolpnici na 
Kapucinskem trgu 7 nad Gorenjsko banko.
Tako kot je podjetje nekaj posebnega, je bilo malce posebno 
tudi odprtje novih prostorov, saj so povabili številne po-
slovne partnerje, za množico obiskovalcev pa so pripravili 
različne igre in seveda obvezne torte domače izdelave.
"Pri devetnajstih letih sem se podal na samostojno pot in tako 
danes deset let praznuje Optiweb, obenem pa tudi jaz pra-
znujem deset let delovne dobe. Začel sem precej amatersko, 

vendar sem že takrat trdil, da bom strankam pomagal, da 
pridejo na iskalnikih na prva mesta," je o začetkih Optiweba 
povedal Miha Lavtar, ki se s sodelavci trudi, da strankam po-
magajo do boljših rezultatov. "Zanje smo poskrbeli s spletno 
stranjo, spletno trgovino, aplikacijo, spletnim marketingom 
ali s kombinacijo vseh teh storitev. Tudi sam sem si želel ve-
dno višje, po desetih letih pa sem odkril, da prvega mesta ni. 
V poslu vedno želiš više in više, vedno imaš nove ideje. Poseb-
no, če imaš tako dobre sodelavce, kot jih imam jaz," je tudi 
povedal Miha Lavtar, ki je ponosen, da podjetje napreduje. 
Sodelavci so mu ob jubileju pripravili kar nekaj presenečenj 
in ga navdušili z domiselnostjo in energijo ter poskrbeli, da 
si bodo njihov jubilej zapomnili tudi obiskovalci. "V poslu 
nam trenutno gre res dobro, najbolje doslej. Imamo številne 
dobre projekte, za katere skrbi res dobra ekipa. Marsikdo 
me vpraša, kaj bo jutri, čez pet ali deset let. Žal nimam pa-
metnega odgovora. Vsekakor pa vem, da se bomo še naprej 
trudili, da bomo skrbeli za svojo kvaliteto in se še naprej 
imeli res dobro," je tudi povedal Miha Lavtar.

Nov razgled na mesto in grad
V škofjeloškem Optiwebu so prejšnji mesec praznovali deset let podjetja, hkrati  
pa so se preselili v nove prostore s pogledom na mesto in škofjeloški grad.

Direktor Miha Lavtar je v novih prostorih upihnil svečke za deset 
let uspešnega dela.

Zanimivi prostori so navdušili zaposlene in obiskovalce.

10%
POPUST

na celoten nakup

KUPON

Akcija velja do 17. 6. 2019 za vse izdelke na zalogi. Kupon lahko unovčite  
v poslovalnicah Mr.Pet Kranj ali Mr.Pet Škofja Loka. En kupon se lahko 
unovči enkrat na eno kartico kluba Mr.Pet. Akcije in popusti se izključujejo. 
Akcija ne velja na blokirane cene in na varčne pakete. Popust se obračuna 

na blagajni. 

Kupon lahko unovčite: 
Mr.Pet Kranj

Planet Tuš 
Cesta Jaka Platiše 18�

Mr.Pet Škofja Loka 
Qcenter 

Grenc 56 

Oglas_krajncanka_loske_novice.indd   2 8.05.2019   15:26:15
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

V Škofji Loki so lani sprejeli program 
za kakovostno staranje, v katerem 
so si zastavili cilj do leta 2025 doseči, 
da bo 70 odstotkov starejših od 65 let 
računalniško pismenih, kar jim bo 
omogočilo, da se aktivno vključujejo 

v družbo. Staranje je eden ključnih 
izzivov današnjega časa v vsej Evro-
pi. Da bo staranje kakovostno in da 
bodo starostniki vključeni v družbo, 
je treba povezati institucije in civilno 
družbo ter starejšim olajšati življenje 
z uporabo sodobne tehnologije. V Ško-
fji Loki so že lani v sodelovanju s Slo-
venskimi e-seniorji pripravili konfe-
renco o tej temi, letos pa mednarodni 
posvet, na katerem je sodelovalo okoli 
sedemdeset udeležencev iz Slovenije, 

Hrvaške, Avstrije, Italije, Madžarske, 
Irske, Francije, velike Britanije in Bel-
gije. Naslednji korak je kandidatura 
na mednarodni projekt o tej temi, kjer 
bi izvedli šest srečanj v različnih dr-
žavah, je dejal Miha Ješe, koordinator 
mednarodnih dejavnosti na Občini 
Škofja Loka. 
Tudi letos so pri organizaciji srečanja 
sodelovali Slovenski e-seniorji. Zaslu-
žni profesor Univerze v Mariboru dr. 
Jože Gričar je poudaril, da je demo-
grafska tematika danes v vsej Evro-
pi velik izziv, na starajočo se družbo 
nismo dovolj pripravljeni. Slovenski 
e-seniorji so prepričani, da tudi sta-
rejši ljudje lahko še veliko prispevajo k 
družbi, vendar jim je to treba omogoči-
ti, med drugim tudi z uporabo sodobne 
tehnologije. Če so odrinjeni od sodob-
nih povezav, so odrinjeni tudi od druž-
benega dogajanja, zato je pomemben 
sklop mednarodne konference zade-
val omrežja. Del razprav se je dotaknil 
tudi zdravja in načinov, kako z upora-
bo tehnologije pomagati zdravstvenim 
domovom, bolnišnicam, domovom 
upokojencev in drugih institucijam, ki 
se ukvarjajo z zdravjem. Pozornost pa 
so namenili tudi univerzi in njenim 
programom, povezanim s starajočo se 
družbo in tudi s "srebrno ekonomijo", 
ki bi jo morali v prihodnje bolj razvi-
jati. Predstavil je tudi knjižico Kažipot 
55+, nekakšen vodnik po instituci-
jah in dejavnostih, ki jih potrebujejo 
starejši ljudje, od zdravstvenih in so-
cialnih ustanov do programov vseži-
vljenjskega učenja. Takšen "register" bi 
potrebovali tudi v Škofji Loki, smo še 
slišali pred konferenco. 

Starejši z  
e-storitvami 
vključeni v 
družbo
V Škofji Loki je pred 
časom potekala 
mednarodna konferenca 
Zagotavljanje e-storitev 
za starejše.

Udeleženci mednarodne konference so si ogledali slikovito Škofjo Loko. / Foto: Tina Dokl

HAIBIKE XDURO AllMtn 3.0
BOSCH 500Wh 4.399 €

Vse cene so v € z vključenim 22% DDV-jem. Slike so simbolične. Ponudba velja do odprodaje 
zalog. A2U d.o.o., Poslovna cona A53, 4208 Šenčur, info@a2u.si, 04 29 27 200, www.a2u.si

        NAKUP
NA KREDIT 

POPUST 15%

na gotovinski
nakup kolesa

24 ali 36 mesečnih 
obrokov

A2U Šenčur 04 29 27 200
Ljubljana Vič  01 29 26 330

HAIBIKE SDURO TREKKING 4.0 
YAMAHA 500Wh  2.799 € 

WINORA Tria 8                                              
BOSCH 400Wh  2.299 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.0                 
YAMAHA 500Wh  2.699 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 3.0                 
YAMAHA 500Wh  2.399 €
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MAŠA LIKOSAR, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN 

Projekt Korak k sončku ima prvenstveno vzgojno noto, 
obenem tudi izobražuje. "Bistvo je spoznavati drugačnost, 
jo sprejeti in znati živeti v stiku s takšnimi osebami, jih 
spoštovati in jim na primeren način pomagati," je poja-
snila vodja projekta Marjanca Trilar. Učenci so obiskovali 
ustanove, kjer se osebe s posebnimi potrebami usposablja-
jo za življenje, se z njimi pogovarjali, spoznavali njihove 
pripomočke in način življenja. V Škofji Loki so obiskali 
Varstveno-delovni center in OŠ Jela Janežiča, v Kranju so 
bili v centru Sonček in v razvojnem vrtcu Mojca. Na do-
mači šoli pa so gostili zanimive goste: slikarja tetraplegika 

Benjamina Žnidaršiča in Vojka Gašperuta ter paraplegika 
Metoda Zakotnika. Obiskali so jih tudi člani društva AU-
RIS iz Kranja, paraplegiki gorenjskega društva in socialni 
delavec Marjan Kalamar iz Društva Korak, ki je skupaj s 
Sandijem Novakom, slepim olimpijskim maratonskim te-
kačem, predstavil posledice poškodb možganov.
Projekt so sredi aprila zaključili z javno prireditvijo na 
domači šoli, kjer so poleg vseh učencev četrtih razredov 
nastopile tudi osebe s posebnimi potrebami: Stanka Ku-
har, Patricija Raztresen, Eva Pirnat in učenci zavoda IRIS iz 
Ljubljane. "Učenci so doživeli veliko lepega in plemenitega. 
Srečanje s tovrstno drugačnostjo bodo nesli s sabo v življe-
nje za graditev strpnejših odnosov in sprejemanje teh oseb 
takih, kot so," je sklenila Marjanca Trilar.

Sklenili projekt Korak  
k sončku
Na Osnovni šoli Cvetka Golarja  
v Škofji Loki je že dvajseta generacija 
četrtošolcev spoznavala življenje oseb  
s posebnimi potrebami v okviru  
projekta Korak k sončku.

Stanka Kuhar, ki živi v bivalni skupnosti VDC-ja v Stari Loki, že 
 več let igra klaviature, zdaj pa se uči igrati še harmoniko, s katero 
je nastopila tudi na zaključni prireditvi projekta Korak s sončku. 

  IZLET // PETEK, 17. MAJA 2019

PTUJ, KURENTIJE, KONJENIŠKI PARK

Cena vključuje: prevoz, ogled izdelovanja kurentij, ogled Ptuja, kosilo,  
                                 prireditev Dan družin v konjiškem parku in DDV. 
Odhodi avtobusa:  z AP Radovljica ob 7.00, z AP Creina Kranj ob 7.25, 
 z AP Mercator Primskovo ob 7.35, z AP Škofja Loka ob 7.55
      Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 21. ure. 

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju  
ali pišite na narocnine@g-glas.si.  Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

DAN DRUŽINKURENTIJEPTUJ

Vabimo vas, da se nam pridružite na izletu na Ptuj in v njegovo okolico. Najprej si bomo ogledali, 
kako izdelujejo kurentije – znane maske iz okolice Ptuja. Nato si bomo ogledali Ptuj in spoznali 
njegovo zgodovino. V Salonu umetnosti si bomo ogledali zanimivo razstavo znane ptujske 
rodbine. Po kosilu v bližnji gostilni se bomo odpravili še v Konjeniški park Starošince, kjer bo 
prireditev Dan družin.  Na stojnicah bo veliko zanimivega.         Vabljeni!

Cena izleta je 32 EUR. w
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MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

NAVDIH JI JE ŽIVLJENJE

Štiriindvajsetletna Petra Javor je že kot 
otrok vedela, da bo nekoč pevka. Pri tri-
najstih letih se je samoiniciativno vpi-
sala v glasbeno šolo – in čeprav je bila 
za takšno šolanje že nekoliko prestara, 
so jo sprejeli, saj je imela izreden po-
sluh. Glasbeni potencial je kasneje nad-
grajevala pri svoji vzornici pevki Marti 
Zore, ki je bila nad širokim razponom 
njenega glasu navdušena. Petra Javor 
z uveljavljeno pevko še vedno sodeluje, 
beležita tudi skupne nastope. Poleg tega 
je nastopila na številnih rojstnodnev-
nih praznovanjih, Čipkarskih dnevih 
v Železnikih in gledaliških predstavah 
v Predosljah. Študira muzikologijo na 
Filozofski fakulteti, obenem je redno 
zaposlena v vrtcu. "Otroke sem pouče-
vala klavir in ob tem spoznala, da me 
delo z otroki veseli. Šla sem po stopi-
njah mame, ki je bila tudi vzgojiteljica, 
in tako sem združila dve veselji – glasbo 

in otroke, saj v vrtcu veliko pojemo in 
igramo kitaro." Petra, ki poje sopran, 
je ljubiteljica balad in nežnih pesmi z 
visokim glasom, blizu so ji predvsem 
pesmi Céline Dion in Whitney Houston. 
Lani se je prijavila na Melodije morja in 
sonca, a žal ni bila sprejeta. Je pa vztraj-

na in si uspeha na glasbenem področju 
neizmerno želi, zato že razmišlja o na-
stopu na Emi naslednje leto.
Petra piše tudi avtorsko glasbo, navdih 
črpa iz življenja in v pesmi izlije svo-
ja čustva. Do sedaj se lahko pohvali z 
dvema oziroma tremi pesmimi. "Moja 
prva skladba je v angleškem jeziku in 
nosi naslov Fly. Pripoveduje o življenju 
in pravi, da četudi se ti vse podre, ni-
koli ne smeš obupati, hkrati svetuje, 
da delaš predvsem tisto, kar si želiš. 
Pred dvema letoma sem jo predstavila 
na radiu in od tedaj se redno predvaja. 
Druga skladba z naslovom Noro nama 
je je ljubezensko obarvana. Prevedena 
je tudi v angleščino z naslovom Don't 
let me go." Petra, ki si nekoč želi so-
delovati s skupino ali ustanoviti svo-
jo, nam je zaupala še, da je v pripravi 
nova pesem, ponovno z ljubezensko 
vsebino, njen izid pa lahko pričakuje-
mo še letos.

GLASBA JE DEL NJEGOVE DNK

Žiga Jamnik, klaviaturist in spremlje-
valni vokalist, je glasbenik z nekoliko 
daljšo "kilometrino" kot Petra. Glasbi je 

Združil ju je Valentinov večer
Škofjeločana Petra Javor in Žiga Jamnik ubirata vsak svojo glasbeno pot. Ona je 
pevka, on klaviaturist. Združila sta se na letošnjem Valentinovem večeru na Brdu, 
kjer sta prvič – in doslej edinič – nastopila v duetu.

Petra Javor / Foto: Tina Dokl
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posvetil že 25 let svojega življenja, od tega dvanajst let aktiv-
no nastopa. "Glasba mi pomeni hobi, a zelo širok in meni 
osebno zelo pomemben hobi, ki nedvomno že meji na posel 
in mi predstavlja primarni osebni zaslužek. Z mano je že to-
liko časa, da je postala nepogrešljiv del mojega življenja in se 
zapisala v mojo DNK." Z glasbenim udejstvovanjem je začel v 
lokalni skupini Gino & Band, kjer je pridobil ogromno znanja 
in obenem osnovo za nadaljevanje glasbene poti. Sodeloval 
je z Vilijem Resnikom, Kvatropirci, s katerimi so posneli pri-
redbo Bohemian Rhapsody skupne Queen, zadnja tri leta pa 
aktivno nastopa z Manco Špik. Leta 2014 je stal tudi na ve-
likem odru Kongresnega trga v Ljubljani, kjer je s skupino 
California nastopal na dobrodelnem koncertu za žrtve poplav 
v Srbiji. 
Pred kratkim se je odzval povabilu in pristopil k na novo obu-
jeni skupini Ritem planet, ki se na sceno vrača po 15 letih. 
"Idejo o ponovnem zagonu Ritem planeta je dal Jani Pavec. 
Gre za skupino, ki je bila nekoč zelo priljubljena, nedvomno 
vsi poznamo pesem Ustnice brez poljubov. Take skupine so 
večne in bodo vedno imele skupino poslušalcev," je povedal 
Žiga Jamnik in dodal: "Rdeča nit Ritem planeta ostaja ista. 
Zasedba se je nekoliko spremenila, prvotna člana sta le dva 
– Jani Pavec in Marko Pšeničnik. Pripravljamo nove skladbe, 
prvo z naslovom Pravo sem izbral smo predstavili marca, 
druga bo izšla konec maja. Večje koncerte in nastope pa na-
črtujemo prihodnje leto," je še povedal Žiga Jamnik.

NI ENOSTAVNO, A MORAŠ VZTRAJATI
Za slovenske glasbenike ni enostavno, pravita Petra Javor 
in Žiga Jamnik. "Veliko je trenutnih poskusov številnih iz-
vajalcev, ki se na dolgi rok ne obdržijo. A če želiš obstati, 
moraš vztrajati, imeti začrtano pot in vizijo ter slediti rdeči 
niti svojega glasbenega bistva," pravi Žiga in nadaljuje: "Ko 
se uveljaviš in od tega živiš, imaš kot glasbenik to srečo, da 
delaš tisto, kar te res veseli, in svoje delo opravljaš z dušo in 
srcem, česar pa za mnoge službe ne moremo reči." Škofje-

ločana menita, da mora biti glasbenik danes drugačen in 
po nečem izstopati, če želi uspeti. "Primer sta zmagovalca 
letošnje Eme Zala Kralj in Gašper Šantl. Bila sta popolnoma 
drugačna in tako posebna, da sta prepričala ljudi. Dokazala 
sta, da ni ključen videz, temveč je potreben celoten paket, 
saj le en dober atribut ni dovolj," pojasni Jamnik.
Petro in Žiga ločuje osem let, sta na različnih stopnjah glas-
bene uveljavljenosti, a glasbo vseeno razumeta in čutita po-
dobno. "V mladih letih sem imel več časa za vajo, tudi več 
energije. Lahko sem zdržal več zaporednih dolgih nočnih na-
stopov na teden, ne da bi imel zjutraj posledice. V teh letih pa 
konec decembra, po najbolj napornem mesecu, najraje po-
stavim instrument v kot za teden ali dva," pravi Žiga, Petra pa 
doda: "Pred sedmimi leti, ko sem bila še v fazi učenja, sem se 
pred nastopom ukvarjala predvsem s tem, kako bo izpadel, 
na odru mi je bilo nerodno. Danes se prepustim toku, prepla-
vijo me čustva in tako rekoč padem v pesem." Pred valenti-
novim koncertom na Brdu je Javorjevi dal nekaj nasvetov, ki 
ji bodo zagotovo koristili pri nadaljnji karieri. "Natančno pre-
beri besedilo, poglobi se vanj, saj je pomembno, da razumeš, 
o čem besedilo govori, da poznaš njegovo ozadje. Na nastopu 
pa to prilagodiš interpretaciji in vokalu," ji je svetoval. Za ko-
nec sta nam še zaupala, da naslednjega skupnega projekta 
ali nastopa še nimata v načrtu, a ju bomo nedvomno še vide-
li nastopati v duetu klavir-vokal. Če ne drugje, verjetno vsaj 
na poročnem obredu znanca – ali celo svojem.
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Odprto: 9–19 , sobota 8–13
T: 01 3612 114 / www.trgovina-bai.si
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Vabljeni v vašo trgovino s čevlji

BAI Medvode
Pritličje BC Mercator Medvode

Velika izbira  
Ara in Tamaris sandalov

Žiga Jamnik / Foto: Tina Dokl
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MATEJA RANT, FOTO: KATARINA SEKIRNIK

Kreativni center Kreativnice so vzpostavili pred dobrim 
letom dni v okviru projekta InduCult 2.0, ki ga izvaja re-
gionalna razvojna agencija BSC Kranj in se ukvarja z in-
dustrijsko kulturo. V kreativnem izzivu, ki je potekal v 
Kreativnicah, so tako glede na bogato dediščino tekstilne 
industrije v tem prostoru povezali Gorenjsko predilnico, ki 
proizvaja bombažno jersey pletivo, in posamezne ustvar-
jalke in oblikovalke, ki ročno izdelujejo unikatne tekstilne 
izdelke, je pojasnila svetovalka za regionalni razvoj in ra-
zvoj turizma v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka Ka-
tarina Sekirnik. Oblikovalske rešitve kreativnega izziva so 
v marcu in aprilu predstavili na razstavi v Rokodelskem 
centru DUO. 
Za izhodišče kreativnega izziva so izbrali bombažno pleti-
vo džersi, ki ga izdelujejo v Gorenjski predilnici. V podjetju 
so jim v sodelovanju s Tatjano Rihtaršič omogočili obisk 

Za izziv vzeli bombažno pletivo
V kreativnem centru Kreativnice je v zadnjih mesecih preteklega leta in v začetku 
letošnjega leta potekal kreativni izziv, pri katerem so povezali industrijo ter 
kreativno skupnost oziroma oblikovalce in ustvarjalce iz lokalnega okolja.

V okviru kreativnega izziva so nastali lepi in obenem funkcionalni 
izdelki.
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tovarne in ogled proizvodnje, priskr-
beli pa so jim tudi material, iz katere-
ga so potem nastali izdelki, ki lahko 
v vsakem domu ustvarijo toplino in 
udobje bivanja, je pojasnila Katarina 
Sekirnik. "Zgodbo o razvoju izdelkov 
z visoko dodano vrednostjo lokalne 
proizvodnje so ustvarjali Luka Zajc 
kot koordinator projekta ter Lili Panj-
tar, Anja Musek, Darja Rant, Ladka Pe-
neš, Mojca Pretnar in Nives Lunder." 
Tako so nastale oblikovalske rešitve 
za izdelke, ki jim je skupna visoka 
funkcionalna in estetska vrednost ter 
lokalna izdelava. "Oblikovani izdelki 
ustvarjajo prostor udobja in varno za-
vetje za prijetno preživljanje prostega 
časa z družino." Po besedah Katarine 
Sekirnik so jih izdelali do faze proto-
tipov, imajo pa potencial za nadaljnjo 
izdelavo oziroma proizvodnjo. "Na ža-
lost nam na koncu pri trženju vedno 
zmanjka znanja in razvoja, se pa te 
pomanjkljivosti zavedamo in želimo 
vsebine razvijati v smeri, da to spre-
menimo," je ob tem še poudarila Ka-
tarina Sekirnik. 

V okviru kreativnega izziva je Lili Pa-
njtar izdelala modularno sedalo in 
svetilo, Anja Musek je ustvarila več-
namensko viseče ležišče, ki se lahko 
spremeni tudi v sedišče ali gugalnico, 
Ladka Peneš je izdelala klekljan tekač, 

Darja Rant igralno gugalnico in Moj-
ca Pretnar tabure. Oblikovani sta bili 
še dve ideji, ki pa nista bili izvedeni, 
in sicer krožna sedežna garnitura in 
samostoječe svetilo Darje Rant, je še 
pojasnila Katarina Sekirnik.

Ustvarjalke, ki so sodelovale pri kreativnem izzivu

 

ELEKTRIČNA KOLESA  
SCOTT, CUBE IN DEMA 

testiranje in  

strokovno svetovanje  

pred nakupom
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Cesta na Brdo 52, 4000 Kranj

 T: 04 2045 00 7,  www.valy.si,  
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(akcija velja do 15. junija 2019,  
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: ARHIV ŠD KOLOKA

V ŠD Koloka niso le športno aktivni, 
temveč so tudi dobrodelni. Na pobu-
do Škofjeločanke Nevenke Bertoncelj 
so organizirali dobrodelno akcijo Naj 
zmaga življenje, v kateri so zbirali 
sredstva za postavitev avtomatskega 
eksternega defibrilatorja (AED) v Bre-
znici pod Lubnikom, ob cesti, ki je ko-
lesarsko in pohodniško zelo obljudena. 
Akcija je zaključena, kako uspešna je 
bila, je pojasnila Hermina Jelovčan, 
predsednica ŠD Koloka: "Akcija je bila 
zelo uspešna, nad odzivom smo pre-
senečeni. Zbrali smo več, kot smo pri-
čakovali, tako da bomo lahko namesto 
predvidenega enaga kupili tri defibrila-

torje. Prvi bo še ta mesec nameščen ob 
cesti v vasi Breznica pod Lubnikom. Na 
dan njegove predaje v uporabo bo pri 
Okrepčevalnici Nace potekal tudi prikaz 
oživljanja in uporabe defibrilatorja, ki ga 
bo nato prevzela KS Zminec. Ostala dva 
bosta prav tako nameščena na območju 
občine Škofja Loka, na lokacijah, kjer je 
veliko kolesarjev in do katerih reševalci 
potrebujejo dlje časa. V imenu ŠD Kolo-
ka in pobudnice akcije se najlepše za-
hvaljujem vsem, ki so se nanjo odzvali 
in prispevali za defibrilator. Naj zmaga 
življenje!" 
Hermina Jelovčan je nova predsedni-
ca ŠD Koloka in prva ženska v tej vlogi. 
Izvoljena je bila na letošnjem občnem 
zboru. "Klub je letos dopolnil deset let in 
želim, da se vse, kar smo v tem času do-

segli, nadaljuje in gradi naprej. Za mano 
stoji ekipa, ki ji lahko zaupam. Posebnih 
sprememb ne želim uvajati, saj smo v 
desetih letih dokazali, da gremo v pravo 
smer. Vsako leto se nam pridruži kakšen 
nov član. Naši osrednji dogodki so me-
sečni GP-ji, kjer tekmujemo za končnega 
zmagovalca. Je pa to zdravo tekmovanje 
v prijateljskem duhu," je povedala. 
V ŠD Koloka je nekaj več kot osemde-
set članov, od tega približno četrtina 
žensk. Za njimi so že tradicionalne 
spomladanske kolesarske priprave 
v Novigradu, ki so nekakšen uvod v 
sezono, in osmi Extreme tour, na ka-
terega so se podali 9. maja in v treh 
dneh prekolesarili traso po Istri in 
Kvarnerju, dolgo 530 kilometrov s 6631 
višinskimi metri.

Dobrodelna akcija Športnega društva Koloka
Zbrali so denar za tri avtomatske eksterne defibrilatorje. Prvi bo v Breznici  
pod Lubnikom.

Člani ŠD Koloka na kolesarskih pripravah v Novigradu

MAJA BERTONCELJ

Društvo Never Give Up prireja huma-
nitarni projekt 10 krogov za 10 nasme-
hov, ki bo potekal od 31. maja do 9. 
junija. Tekli ali hodili bodo v desetih 
različnih mestih v Sloveniji, za deset 
pomoči potrebnih družin ali posame-

znikov; vse za dober namen. Ustavili 
se bodo tudi v Škofji Loki, in sicer v po-
nedeljek, 3. junija, na atletskem stadi-
onu za OŠ Škofja Loka-Mesto. Dogajalo 
se bo marsikaj zanimivega.
Projekt bo potekal od 16. do 20. ure. V 
tem času se lahko pridružite kadarkoli 
in pretečete, prehodite ali kako druga-

če obkrožite poljubno število krogov. 
Lokalni tekači, ki tečejo 105 krogov ali 
42 km, bodo veseli vaše družbe. Prav 
tako pa tudi lokalna družina, za kate-
ro letos zbirajo sredstva. Prispevek (5 
evrov za otroke in 10 evrov za odrasle) 
bo šel v skupni sklad, ki ga bodo razde-
lili med deset družin po celi Sloveniji.

Deset krogov za deset nasmehov
V Škofji Loki boste lahko tekli tretjega junija.
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AC 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

www.aclovse.siCorolla
Touring Sports
POPOLNA BREZSKRBNOST

NOVI

100% SUV. 100% HIBRIDNA MOČ.

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO EKO SUBVENCIJA

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO

EKO SUBVENCIJA

VILMA STANOVNIK, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Sredi prejšnjega meseca je v dvorani na Podnu potekalo za-
ključno dejanje letošnjega državnega prvenstva v floorballu. 
Tribune že dolgo niso bile tako polne kot na medsosedskem 
obračunu, saj sta se letos za naslov državnega prvaka po-
merili ekipi domačega Insporta in Polanske bande. Ekipa 
Insporta, ki je na lestvici vodila tudi po rednem delu tek-
movanja, je prej v polfinalu dvakrat premagala ljubljansko 
Olimpijo, ekipa Polanske bande pa je v polfinalu ugnala mo-
štvo Borovnice, ki je naslov prvakov osvojilo lani.
Letos pa so se na koncu finalne tekme zmage in najve-
čjega pokala razveselili Ločani, ki so bili v strelih na gol 

uspešnejši in nasprotnike s poljanske doline ugnali s 3 : 
0. »Tekma je bila po pričakovanjih težka, saj je bilo veliko 
igre na telo, veliko je bilo prekrškov. Zagotovo so navijači 
prišli na svoj račun, tekma pa je bila res vredna finala, saj 
smo se v obeh ekipah borili do konca. Mi smo imeli v golu 
najboljšega vratarja, kar jih je v Sloveniji, saj je Jure Krži-
šnik branil brez napake,« je povedal kapetan Insporta Anže 
Burnik, ki je po pokalu prvakov v mednarodni ligi tako za-
služeno dvignil še pokal za najboljšo ekipo v Sloveniji. 

Ločani so se veselili  
naslova najboljših 
Ekipa škofjeloškega Insporta je po 
zmagi v mednarodni ligi zasluženo 
osvojila tudi naslov državnih prvakov v 
floorballu.

Igralci Insporta so se ob koncu finalne tekme zasluženo veselili 
naslova državnih prvakov v floorballu.
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SUZANA P. KOVAČIČ

Nasvet za ogrevanje manjšega stanovanja (garsonjere, eno-
sobnega stanovanja) je odvisen od več okoliščin, pravi Beno 
Potočnik, energetski svetovalec mreže ENSVET. Ali ima to-
rej objekt že centralni sistem ogrevanja, ki je priključen na 
skupno kotlovnico ali na daljinski toplovodni sistem? Kako 
je s pripravo tople vode? Ali so na voljo ustrezne dimovodne 
naprave? "Če ima objekt, v katerem je stanovanje, na voljo 
skupno ogrevanje, ga je smiselno uporabljati. Manjše stano-
vanje potrebuje manj toplote kot veliko, kar kljub nekoliko 
višji ceni kilovatne ure toplote ne predstavlja velikega stro-
ška." Kot pojasni sogovornik, pa investicija v lasten ogrevalni 
sistem precej dvigne ceno lastne proizvedene toplote.
Pogosto se omenja tudi talno ogrevanje. "Odločitev za tal-
no gretje je odvisna od več dejavnikov, zato je treba najprej 

Razmislimo zdaj, kaj nas bo grelo pozimi
Kakšno ogrevanje je najbolj optimalno z vidika energetske učinkovitosti in 
prihranka? Za primer smo izbrali ogrevanje v manjšem stanovanju, morda se 
ravno zdaj selite vanj ali ga prenavljate in je razmislek o načinu ogrevanja še 
kako pomemben. Svetuje energetski svetovalec Beno Potočnik iz mreže ENSVET.

razjasniti, s kakšnim virom bomo ogrevali stanovanje, 
ali nameravamo menjati talne obloge in tlake, ali pod 
talnim ogrevanjem lahko namestimo dovolj toplotne izo-
lacije. Naknadna izvedba talnega gretja podraži prenovo, 
pojavi se vprašanje smiselnosti. V primeru, da bi stano-
vanje ogrevali s toplotno črpalko ali s kondenzacijskim 
kotlom na zemeljski plin, bi bila izvedba talnega gretja 
smiselna. Pri ostalih virih toplote pa precej manj," svetuje 
Potočnik.
Da toplota stanovanja ne bo uhajala skozi stene, je po-
membna tudi dobra izolacija. Če objekt ni ustrezno izoli-
ran, je seveda prvo priporočilo, da se celotni ovoj stavbe 
toplotno zaščiti z zunanje strani.
"Izolacije zunanjih sten z notranje strani zaradi zahtev-
nosti kvalitetne izvedbe ne priporočamo, razen v izje-
mnih primerih, ko z zunanje strani ni možno namestiti 
toplotne izolacije (na primer zaradi spomeniškega var-
stva ...). Toplotna zaščita z notranje strani mora biti tudi 
strokovno načrtovana z analizo vseh toplotnih mostov, 
ki pri tem nastanejo. Rešeni morajo biti vsi detajli v skla-
du z gradbeno fiziko. Najbolje bi bilo naročiti projekt za 
izvedbo, sama izvedba pa naj bo strokovna in natančna.
V nasprotnem primeru dobimo od tega več škode (plesen, 
propadanje konstrukcije, odpadanje ometa) kot koristi. 
Celo v sosednjih stanovanjih se lahko pojavi plesen v vo-
galih zunanjih in skupnih notranjih sten. Treba je tudi 
vedeti, da če v notranjosti namestimo 16 centimetrov to-
plotne izolacije, s tem že občutno zmanjšamo volumen 
manjšega stanovanja."
Beno Potočnik svetuje, naj občani pred energetsko preno-
vo stanovanja pridejo po nasvet v energetsko svetovalno 
pisarno. ENSVET energetsko svetovanje je brezplačno in 
poteka vsak torek od 16. ure do 17.30 na Kidričevi cesti 1a v 
Škofji Loki. Za obisk pisarne je potrebna predhodna najava 
na telefonski številki Razvojne agencije Sora 04/50 60 220.

Občani lahko pred energetsko prenovo 
stanovanja pridejo po nasvet v energetsko 
svetovalno pisarno. ENSVET energetsko 
svetovanje je brezplačno in poteka vsak torek 
od 16. ure do 17.30 na Kidričevi cesti 1a v Škofji 
Loki. Za obisk pisarne je potrebna predhodna 
najava na telefonski številki Razvojne 
agencije Sora 04/50 60 220.
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Salon Prevc ŽABNICA, 
Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

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

www.prevc.si

10% 
jubilejni popust na vse pohištvo 

do 20.5.

Opremljamo 
s srcem. 

Že 25 let.

Popust velja ob plačilu z gotovino.

www.gorenjskiglas.si

Pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) priporočajo enostaven pre-
izkus, ali je posoda primerna za mikrovalovno pečico: prazno 
posodo položite skupaj s kozarcem vode v pečico za eno minuto 
pri najvišji moči. Če je voda vroča, posoda pa ne, pomeni, da je 
primerna za uporabo v mikrovalovni pečici. Neprimerna posoda 
bi se namreč segrela. In pozor: v poškodovano, rahlo počeno 
posodo ali v utrujen material z razpokanim zaščitnim slojem 
zaide voda, kar povzroči eksplozijo. Ustrezna posoda mora biti 
narejena iz materialov, ki prepuščajo mikrovalove, da lahko pri-
dejo v stik z živili, hkrati pa mora biti obstojna na temperaturo, 
ki nastaja v njej in živilih. V uporabi so, kot navajajo pri ZPS, 
steklo, porcelan, keramika, steklokeramika, plastična folija ... in 
tudi plastika, ki je odporna proti toploti. Kovine ne smete upora-
bljati, ker odbija mikrovalove in preprečuje dostop do živil. Tudi 
leseni krožniki in sklede niso primerni za uporabo v mikrovalov-
ni pečici, ker se les v njej izsuši in poči. Steklo in steklokeramika 
sodita med najbolj hvaležne materiale, ne smete pa uporabljati 
kristalnega stekla, ker vsebuje svinec, opozarjajo pri ZPS. Med 
toplotno obdelavo naj bo posoda pokrita s pokrovom, ki je 
lahko iz plastike, stekla ali porcelana, ne sme pa biti kovinski. 
Hrana se bo hitreje segrela oziroma skuhala (prihranek energi-
je), ne bo izsušena, pečica pa bo ostala čista, še svetujejo. Še 
več koristnih informacij o tem je na spletni strani ZPS, tudi test 
mikrovalovnih pečic; na voljo so rezultati za 260 pečic v cenov-
nem razponu od približno 80 pa do 1300 evrov.  S. K. 

Posode za mikrovalovne pečice
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Ob 10. obletnici podjetja vam 
podarimo dodatni 10% popust 
na okna, vrata in storitev. 

Akcija je podaljšana 
do 31. 5. 2019.

BREZPLAČNA IZMERA

SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: TINA DOKL

"Najbolj zasijem, ko vidim, da ima hiša velika vrata iz jedil-
nice, ki bodo vodila do še večje terase. Terasa zares ni nikoli 
prevelika! Tukaj, obdana s sadilnim koritom, pa je postala 
pravi podaljšek hiše – dnevna soba na prostem! Zelenjavni 
vrt smo umestili v dvignjeno korito kot podaljšek okrasnega 
korita ob terasi. Tako je tudi zelenjava enakopravna članica 
vrta. V najbolj sončen del vrta smo umestili kotiček, ki mu 
lastnika pravita kar plaža, saj se v poletnih mesecih rada 
nastavljata soncu, ob večerih pa spijeta kozarec vina." Ta-
kole navdušeno Sara Peternel, krajinska arhitektka iz Ško-
fje Loke, opiše t. i. dnevno sobo na prostem v okolici Kra-
nja, enega od prvih vrtov, za katerega je pripravila idejno 
zasnovo. Od nekdaj ima tudi sama rada naravo. Doma je 
iz kranjske družine, po maturi na Škofijski klasični gimna-

ziji je diplomirala na Biotehniški fakulteti, smer Krajinska 
arhitektura, kjer je bila izbrana za najboljšo študentko v 
svojem letniku. Med študijem se je dodatno izobraževala v 
slikarskem in tehničnem risanju, del študija pa je opravila 
v Združenih državah Amerike na univerzi Utah State Uni-
versity, kjer je za svoje delo prejela priporočila profesorice, 
kanadske krajinske arhitektke Caroline Lavoie. Delovne iz-
kušnje je pridobivala že kot študentka, sodelovala z več pod-
jetji, po diplomi pa je stopila na samostojno pot.

PROSTOR JE TREBA ZAČUTITI

O načrtovanju vrta pove: "Glavni je občutek, ki mi ga da pro-
stor. Prostor je treba začutiti, po vrtu se moram sprehodi-
ti, videti, kakšne so smeri neba, kako se odpirajo pogledi 
... Ljudje imamo radi, kot rečemo, varovan hrbet in pogled 
na odprto obzorje, kar lahko na vrtu dosežemo tudi s kotič-

Naj ima vsak vrt svoj karakter
Krajinska arhitektka Sara Peternel je v oddaji Ambienti predstavila ureditev vrta 
družini v Idriji, kar je bil zahteven izziv že zaradi velikega naklona zemljišča. 
Družina je bila z njeno idejno zasnovo zelo zadovoljna, saj je ustvarila ravninske 
terase, ki so prej neizkoriščen breg naredile uporaben in lep.
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Sara Peternel

ki z rastlinami. Dobro zasnovan vrt je 
lahko lep v vseh letnih časih. Vrt je res 
treba pripraviti na zimo, vendar pa ni 
potrebe, da se zato vse rastline povsem 
poreže. Meni je všeč, da so pozimi na 
vrtu suhe trave, suhe veje, saj imajo 
kakšne rastline prav čudovite zimske 
poudarke; dren ima rdeče veje, bre-
ze bela vertikalna stebla, ki jih lahko 
čudovito kombiniramo z zimzelenimi 
šaši."
Dobra priprava je polovica izvedbe, 
svetuje Sara Peternel. Že pred izved-
bo je treba pomisliti na to, kako se bo 
vrtni prostor uporabljal, kaj na vrtu 
potrebujemo in kako se bodo posa-
mezni programi med seboj povezo-
vali. Ko svetuje, zelo rada vidi, da sta 
poleg tako lastnik in lastnica vrta, ker 
so moški običajno bolj tehnični in jim 
je pomembnejša funkcionalnost vrta, 
ženske bolj vizualne, estetske; mora 
biti pa oboje. "Pod vrt razumem zele-
njavni vrt, ki mu velikokrat rečemo 
gospodarski del vrta (zelenjavni vrt, 
sadna drevesa in sadne grmovnice), 
pa okrasni vrt (okrasne rastline, bi-

valna terasa, kotički), vrt je tudi do-
voz, nadstrešek, ograja ..." Vedno je 
treba okolico pogledati kot celoto in jo 
smiselno povezati, poudari sogovorni-
ca. "Pomembna je izbira materialov, 

umestitev komunikacijskih poti, pre-
tehtana uporaba prostora – kje bo na 
primer lopa in kaj vse bo v njej, kje bo 
skrit kompostnik, kako se bo stekala 
voda ..." Med njenimi projekti so vrt z 
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Trgovina in servis Stik R & U  
Kidričeva cesta 75, Škofja Loka 

Telefon: 04 51 54 300 
Elektronska pošta: info@stik-ru.si

Z dolgoletnimi izkušnjami vam pomagamo pri najboljši izbiri vašega novega aparata.

Nov aparat vam dostavimo in priklopimo, starega odpeljemo.

V primeru okvare vam naši usposobljeni serviserji hitro in strokovno odpravijo napako.

Opravimo tudi manjša vodovodna in mizarska dela.

Storitve opravljamo po celotni Gorenjski!

R & U d.o.o.

bazenom, podeželski vrt, majhen vrt – velik karakter, zača-
ran paviljon, vrt za staro in mlado ...

NEKATERE RASTLINE IMAJO SPECIFIČNE POTREBE

Po Sarinih izkušnjah, teh je doma in v tujini nabrala že ve-
liko, večina ljudi želi, da je na vrtu vse lepo in enostavno za 
vzdrževanje. "A dejstvo je, da so vrtovi lepi in urejeni tedaj, 
ko se jim ljudje posvetijo. Z zelenjavnim vrtom je nekaj več 
dela, z okrasnimi rastlinami niti ne; enkrat na leto jih je 
treba pognojiti, enkrat porezati. Je pa res, da imajo nekatere 
rastline specifične potrebe, kot so na primer rododendro-
ni. Ljudje jih kupijo, presadijo iz lončka na prosto in upajo, 
da bodo uspevali. V resnici pa je dobra priprava, kot sem 
že poudarila, polovica uspešnega končnega rezultata. Rodo-
dendron je rastlina, ki ima izrazito rada kislo zemljo, šoto, 
dobro se počuti v družbi iglavcev, rada ima senco." Kar po-
meni, da je potrebnega tudi kar nekaj znanja.
Delček narave v svoj dom, če ne živimo v hiši z velikim vr-
tom, lahko prinesemo tudi na teraso, balkon. Sara Peternel 
rada poudari, da se da te prostorčke prav prijetno urediti. 
Tudi sama se je morala znajti drugače, saj stanuje v starem 
mestnem jedru v stari meščanski hiši, ki nima vrta. "Pred 
dobrimi tremi smo televizijo umaknili iz dnevne sobe in 
sem tja postavila večji akvarij. V njem imam svoje rastline 
in jih obdelujem," je smeje pojasnila.

EN VRT, TRI TERASE

Saro Peternel so povabili k sodelovanju v televizijski oddaji 
Ambienti, v prispevku je prikazala, kako je uredila vrt druži-
ni v Idriji. Kot je dejala, je bil ta projekt zahteven tudi zaradi 
izrednega naklona zemljišča pred hišo; ustvarila je en vrt in 
tri terase. In še drobna zanimivost: "V baroku denimo niso 
poznali termina okrasne rastline. Tam, kjer so bili baročni 
parterji (striženi, pušpan, živice), so vmes posadili zelnjate 
glave, solate. Tak primer je še danes grajski vrt Villandry 
ob Loari v Franciji. Bilo je obdobje, ko je bil zelenjavni vrt 
strogo ločen od ostalega, zdaj pa se spet več kombinira in 
med zelenjavo posadimo tudi kakšno cvetočo rožo, sama pa 
rada dam med gredice stopalne plošče, v prod zraven letne 
kuhinje zelišča, da so pri roki ..."
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Navadnim smrtnikom je za 79.962 evrov verjetno predrag, 
vendar je odličen avto, ki je marca že na ženevskem avto-
mobilskem salonu prejel naziv evropski avto leta 2019. Ja-
guar I-Pace, popolnoma električni kompaktni SUV, je mesec 
dni kasneje v New Yorku osvojil še naziv svetovni avto leta, 
in sicer kar v treh kategorijah: absolutno kot svetovni avto 
leta 2019, kot zeleni avto leta in za najboljši dizajn leta 2019. 
Med nominiranci so bili še avtomobili: Alpine A110, Citroën 
C5 Aircross, Ford Focus, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-clas in 
Peugeot 508.
Žirija je ob razglasitvi sicer priznala slabost zmagovalca, ki 
se odraža v razmeroma visoki ceni in trenutno še v nezado-
stni mreži polnilnic, vendar so jo prepričale inovativnost, 
dobre zmogljivosti, izpopolnjenost in ničelnost emisij. Jagu-
ar I Pace je pokazal, kaj električni avto danes resnično zmo-
re. Nizko težišče in močni elektromotorji omogočajo, da ga 
je možno voziti bolje od večine tradicionalnih avtomobilov.
Žirija s 60 člani iz 23 evropskih držav je visoko, z enakim 
številom točk, ocenila tudi francoski športni avto Alpine 

A110, blizu zmage in le s tremi točkami zaostanka pa se 
je uvrstil novi model Kia Ceed. Podobna razvrstitev je bila 
tudi ob glasovanju za evropski avto leta. Svetovni luksuzni 
avto leta 2019 je postal Audi A7, športni avto leta McLaren 
720S in svetovni mestni avto leta Suzuki Jimny.

Svetovni avto leta 2019
... je električni avto Jaguar I-Pace

Jaguar I Pace – pospešek 4,8 sekunde/100 km/h, moč 400 KM,  
doseg 470 km

  Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 ACTIVE 1,2 PureTech 83 STT; sive hurricane barve- mesečno odplačevanje; maloprodajna 
cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.740 EUR; mesečni obrok je 107 EUR pri pologu v višini 30% in 
ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 24.04.2019 znaša 8,48% in se spremeni, 
če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,0%; financirana vrednost 6.818 EUR; skupni znesek za plačilo 11.636 EUR; stranka v primeru 
Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire 
zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Vse slike so simbolične. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,8 do 5,1 l/100 km. Izpuh CO2: od 100 do 116 g/km. Emisijska stopnja: 
EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0477 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00062 do 0,00097 g/km. Število delcev: od 0,04 do 4,24. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

P E U G E OT

peugeot.si

KLIMATSKA NAPRAVA
TEMPOMAT
ZASLON NA DOTIK

PEUGEOT 208
IZREDNA CENA

9.740 €

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si
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"V današnjih časih težko najdemo nov avtomobil, ki izzove takšno nav-
dušenje med ljudmi. Nemogoče je, da se ob vožnji izven utrjenih povr-
šin ne zanašamo nanj. Jimny ponuja uporabnikom sicer nekoliko okr-
njene, a pravilne in povsem kredibilne spretnosti 4x4, zavite v zabavno 
in popolno obliko. AVto ni samo videti fantastično, ampak je resnično 
odličen terenski sopotnik, predstavlja pa tudi izjemno ugoden nakup." 
To je le nekaj komentarjev navdušenja. Jimny je bolj robato oblikovan 
in bolj podoben samuraju. Z oglato oblikovanimi izrezi pod blatniki 
spominja na trenutne Jeepove modele. Novi jimny ima vse lastnosti 
pravega terenskega vozila, zato lahko pričakujemo, da bo ohranil vr-
hunske terenske zmogljivosti. Po prvih napovedih in slikah sodeč nas 
bodo nova podoba in vozne lastnosti bolj navdušile kot pri doseda-
njem modelu. Jimny je s prenovljeno podobo postal koristen delovni 
pripomoček za gozdarje, lovce, oskrbnike in druge delavce na terenu.

VLEČNE KLJUKE

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel.: 01 362 10 11

Kvalitetna in

hitra
 montaža

Hernec d.o.o., Spodnje Pirniče 53 c
1211 Ljubljana Šmartno

Ob nakupu vlečne kljuke vam nudimo 
»gratis vpis v homologacijo«.

Kupon velja do 31.7.2019.

KUPONKUPONKUPON

Suzuki Jimny, svetovni urbani  
avto leta 2019

peugeot.si

BREZPLAČNA
TEL. ŠT.
080 26 24

ZAPELJITE  
V SMERI 
BREZSKRBNIH 
POTI!

Vse pod kontrolo, na vsakem kilometru. Poskrbite  
za brezskrbno vožnjo, izkoristite ugodno vzdrževanje  
vozil in ob tem prihranite tudi DO 35 % NA IZBRANE 
ORIGINALNE NADOMESTNE DELE. 

-35 %
DO

POPUST NA IZBRANE 
ORIGINALNE NADOMESTNE DELE

Sl
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AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300
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Agencija za varnost prometa je objavila poročilo o stanju 
varnosti v cestnem prometu v letu 2018 in ugotovila, da je 
bilo leto 2018 z vidika števila umrlih in poškodovanih ude-
ležencev v prometnih nesrečah najboljše v zadnjih letih. 
Skupaj je v preteklem letu umrlo 91 udeležencev cestnega 
prometa, kar je v primerjavi z letom poprej 13 manj. Največ 
umrlih udeležencev v letu 2018 je bilo v prometnih nesre-
čah, ki so jih povzročili vozniki osebnih vozil, pri čemer sta 
bila glavna krivca alkohol in neprilagojena hitrost.
Agencija je aprila Ministrstvu za infrastrukturo predlagala 
spremembe zakonodaje za strožjo obravnavo voznikov, ki 
vozijo pod vplivom alkohola, in kot vmesni korak do ničelne 
tolerance predlagala:
a) da se z zakonom zgornja dovoljena meja alkohola za voz-
nike zniža z dozdajšnjih 0,5 na 0,2 promila, 
b) pozivajo k strožji zakonski obravnavi voznikov, ki jim bodo 
izmerili več kot 1,1 promila, tudi če ne povzročijo nesreče. 
Vnovič naj se uvede obvezno pridržanje do streznitve za vse 
voznike, pri katerih je ugotovljena prisotnost alkohola nad 

1,1 promila, tudi če niso povzročili prometne nesreče, ampak 
so jim tolikšno alkoholiziranost izmerili med preventivnim 
pregledom. 
Na agenciji namreč menijo, da bi vozniki postali previ-
dnejši, če bi vedeli, da tvegajo pridržanje do streznitve, in 
bi morda morali to odsotnost pojasnjevati v službi. To, da 
komu v cestnem prometu izmerijo več kot 1,1 promila al-
kohola, bi moralo biti po oceni AVP kaznivo dejanje, saj so 
takšni vozniki poosebljena smrt na štirih kolesih. 
Slovenska zakonodaja namreč določa, da je kaznivo deja-
nje, kadar ti vozniki ogrožajo druge, v praksi pa je ogroža-
nje težko dokazati, če (še) ne pride do nesreče. »Na agenciji 
menimo, da je po nesreči že prepozno in da bi morali ta-
kšne voznike že prej odstraniti iz cestnega prometa. Ko se 
kdo za volan usede močno vinjen, se mora jasno zavedati, 
kaj tvega,« je dejal direktor agencije Igor Velov. Po predlogu 
agencije bi tak voznik po novem tvegal policijsko pridrža-
nje do streznitve in obravnavo za kaznivo dejanje povzro-
čanja splošne nevarnosti.

Ničelna toleranca do alkohola v prometu
Največ življenj na cesti izgubimo zaradi povzročiteljev, ki imajo v krvi alkohol.  
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SYM CROX
37 € / mesec

Prihajajo  
vroči         dnevi

TORI
27 € / mesec

NIDANI
Samo doodprodaje zalog!

NI obresti

NI pologa

popust 2.400 € DA

obvezno zavarovanje DA

kasko zavarovanje DA

registracija DA

vinjeta DA

poln tank goriva DA

D O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE

Komb. porabe goriva: 4,2 – 8,3 l/100km, emisije CO2: 94 – 194 g/km, emisijska stopnja: EURO 6b, emisije NOX: 0,008 - 0,046 g/km. Akcijske ugodnosti obvezno in kasko zavarovanje, registracija, vinjeta ter poln tank goriva se obračunajo po 
ceni 1 EUR za vsako ugodnost in veljajo za obdobje enega leta ob nakupu vozil Stonic ali Sportage. Registracija vozila za 1 EUR velja za registracijo pri partnerjih: AMZS, Avto Krka d.o.o., Avtohiša Pan-Jan d.o.o. in Avtotrade d.o.o. 
Obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR velja za zavarovanje sklenjeno pri Sava zavarovalnici d.d. Ponudba vključuje osnovni kasko paket, ki zadovoljuje potrebe leasinga. Popust 2.400 EUR lahko izkoristite ob nakupu z gotovino ali s 
financiranjem. *Reprezentativni primer izračuna za akcijo Brez pologa, brez obresti za vozilo Kia Sportage 1.6 Gdi LX Active: vrsta financiranja - finančni leasing; predračunska vrednost predmeta financiranja – 22.790,00 EUR (redna 
cena redna cena 25.190 EUR z že odštetim akcijskim popustom 2.400 EUR); lastna udeležba (polog) - 0 % (0 EUR); znesek financiranja – 22.790 EUR, število obrokov - 84; mesečno plačevanje – 271,30 EUR; stroški odobritve: 
0,0 EUR; letna obrestna mera - 0 %; efektivna obrestna mera - 0 % (nespremenljiva) na dan 9.11.2018. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

KIA - Največ avta za vaš denar
Kia center Ljubljana, Leskoškova 2, 01 584 33 33 / Kia center Maribor, Zagrebška 38, 02 292 78 50
Blejska Dobrava: Junik-M, 04 581 00 02 / Brežice: Kolmanič & CO., 07 499 23 13 / Celje: Škorjanec, 03 426 08 72 / Domžale: Veit Team, 01 724 65 55 / Ivančna Gorica: PAN - JAN, 01 320 47 07 
/ Izola: Jereb, 05 616  80 11 / Kočevje: Randelj, 01 893 11 36 / Koper: Kia Benčič, 05 915 06 00 / Kranj: Nasmeh, 04 235 17 77 / Medvode: Črešnik, 01 361 22 50 / Murska Sobota: Lepoša, 02 
536 17 70 / Nova Gorica: MAS Avto, 05 333 03 03 / Novo mesto: Avtohiša Križman, 07 393 36 80 / Rogaška Slatina: Avto Alka 03 818 25 50 / Slovenska Bistrica: Avto Stegne, 02 81 85 140 / 
Šentjanž pri Dravogradu: AC Koroška, 02 878 58 50 / Trebnje: PAN - JAN, 07 34 60 718 / Vrhnika: Avtotrade, 01 750 51 99

KIA – Največ avta za vaš denarD O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE
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EU je sprejela predpis, po katerem naj 
bi do leta 2022 vsi novi avtomobili ime-
li serijsko vgrajene aktivne sisteme za 
varnost, med katerimi bo v prvi vrsti 
pomemben omejevalnik hitrosti (ISA), 
samodejno zaviranje v sili (AEB), sis-
tem za ohranjanje vozila na voznem 
pasu v kritični situaciji (ELK), pripomo-
ček za namestitev blokirne naprave v 
primeru uživanja alkohola ipd. Od leta 
2024 naprej pa naj bi varnostne siste-
me morala imeti vsa vozila v prometu.
Avtomobilska industrija vlaga velik del 
sredstev v raziskave in razvoj varno-
stnih sistemov. Te lahko razdelimo na 

pasivne in aktivne. Med pasivne sodi-
jo prednapeti varnostni pasovi, zračne 
blazine in deformacijska območja ka-
roserije, ki absorbirajo energijo trka. 
Pasivna varnost lahko le lajša posle-
dice trka, medtem ko aktivna varnost 
lahko v celoti prepreči nesrečo ali po-
maga vozniku vsaj delno zmanjšati 
posledico. Protiblokirni zavorni sistem 
(ABS) in elektronski nadzor stabilnosti 
(ESC) sta danes že kar serijska oprema 
avtomobilov. Marsikatero vozilo ima 
serijsko vgrajen sistem za nadzor tlaka 
v pnevmatikah. Na novo se uveljavlja-
jo: sistem AEB – avtonomno zaviranje 

v sili za vozečim avtomobilom, sistem 
LDW – ohranjanje voznega pasu in še 
naprednejši sistem, ki v primeru, da 
vozilo skrene z označenega cestišča, 
aktivno upravlja volan in zavoro. Sis-
tem za opozarjanje na hitrost (SLI) pre-
ko kamer za prepoznavanje prometnih 
znakov ali preko navigacije obvešča vo-
znika o dovoljenih hitrostih, medtem 
ko inteligentna pomoč (ISA) vozniku 
aktivno enostavno prepreči voziti hi-
treje, kot je dovoljeno. Sistem zaspano-
sti in zaznavanja pozornosti je narejen 
tako, da ta spremlja voznika, njegovo 
upravljanje z volanom voznika, način 
vožnje ipd. In ne čisto nazadnje (teh-
nika se bo gotovo domislila še novih 
oblik varnosti in pomoči) – obstajajo 
sistemi za varnost po nesreči. E-Call 
na primer samodejno obvesti službe za 
nujno pomoč v primeru resne prome-
tne nesreče. Ta sistem zmanjša odziv-
ni čas reševalnih služb za do štirideset 
oziroma petdeset odstotkov, s čimer se 
vsako leto reši stotine življenj.

Kako varni bodo naši  
avtomobili?
Od leta 2022 bodo imeli vsi novi avtomobili večino 
varnostnih sistemov vgrajenih serijsko.
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Poraba pri mešanem ciklu: 5,221–8,507 l/100 km. Emisija CO2: 137–192 g/km. Emisijska stopnja: EURO6C in EURO6Dtemp. Emisija NOx: 0,0161–0,0402 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018–0,00222 
g/km. Število delcev (x1011): 0,01–0,27. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

*Ob nakupu vozila preko Dacia financiranja prejmete podaljšano jamstvo za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvi 2 leti ter redno vzdrževanje 
vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej. 

že za 13.440 €
2 LETI
BREZPLAČNEGA 
OSNOVNEGA 
KASKO ZAVAROVANJA*

JAMSTVA*
5 LET

VZDRŽEVANJA*
3 LETA

Dacia. Zanesljiv partner GRZS. www.dacia.si

Dacia Duster

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com 
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE  REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, 
Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, Damir 041 789 758.  
Delovni čas: pon – pet: 8.00 – 18.00, sobota: 9.00 – 12.00. 

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si
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 V postnem času njega dni na mizi ni bilo mesa, pa so se 
morali ljudje znajti drugače. Če ne drugega, so iz posušenih 
repnih olupkov skuhali alelujo ali repice napolnili s kašo in 
jih zapekli v loške smojke. Teknili sta tudi medla in loška 
mešanica. Te stare postne jedi so ob letošnjih pasijonskih 
delavnicah na Mestnem trgu v Škofji Loki znova ponudili 
člani in članice Prosvetnega društva Sotočje. Tako dobro jih 
znajo pripraviti, da so jih mimoidoči okušali kot poslastico in 
ne kot postno jed. / D. Ž., foto: D. Ž.

 Slikovita srednjeveška Škofja Loka je od pomladi naprej polna 
turistov. Obiskovalci na fotografiji, ki so se ustavili ob maketi starega 
mestnega jedra, pa niso kateri koli turisti. V Škofji Loki se je namreč 
aprila mudilo okoli sedemdeset udeležencev mednarodne konference 
e-seniorjev iz Slovenije in še osmih evropskih držav. Upamo, da je 
Škofja Loka nanje naredila vtis in se bodo v mesto še vrnili in dober 
glas o njej razširili tudi med rojake. / D. Ž., foto: Tina Dokl

 Škofjeloški pasijon (Processio 
locopolitana) je v 18. stoletju 

nastal v Kapucinskem samostanu 
v Škofji Loki, napisal ga je loški 
kapucin pater Lovrenc Marušič, 

oče Romuald. Škofjeloški pasijon 
je najstarejše ohranjeno dramsko 

delo v slovenščini in najstarejša 
ohranjena evropska režijska knjiga, 

edina iz baročnega obdobja. Tudi 
o tem so lahko od predstojnika 

samostana Jožka Smukavca veliko 
slišali obiskovalci, ki so se ob 

nedavnem Romualdovem dnevu 
odzvali povabilu na dan odprtih vrat 

samostana. / D. Ž., foto: Tina Dokl 

 Aprila se je v Sloveniji mudil ameriški 
kongresnik slovenskega rodu Paul 
Antony Gosar iz Arizone, sicer odločen 
zaveznik predsednika Donalda Trumpa. 
Njegovi predniki po očetovi strani izvirajo 
iz Škofje Loke, natančneje iz Veštra. 
Ob svojem uradnem obisku se je zato 
neuradno ustavil tudi v Škofji Loki, kjer 
so mu razkazali kraje njegovih prednikov. 
Rodoslovec Peter Hawlina je izdelal tudi 
njegovo rodovno drevo, ki so ga mu 
podarili ob tej priložnosti. Na fotografiji 
je skupaj z ženo Maude in prejšnjim 
škofjeloškim županom Miho Ješetom, zdaj 
zadolženim za mednarodno dejavnost.  
/ D. Ž., foto: Primož Pičulin

 Škofjeločana Johana Purgar in 
Peter Kovač sta par, tako v zasebnem 
življenju kot na glasbenem področju. 
Nastopata pod imenom Duo Poročni 
trenutek in ime nedvomno nakazuje, 
da so poroke tiste, kjer ju lahko 
največkrat zasledimo in slišimo. Pevca 
in kitarista sta se predstavila tudi na 
otvoritvenem koncertu v Crngrobu, 
kjer so v domači cerkvi pripravili 
serijo majskih glasbenih dogodkov 
z namenom zbiranja prostovoljnih 
sredstev za obnovo orgel. Zapela sta 
tri pesmi – Srečna nevesta skupine 
Ognjeni muzikanti, priredbo Aleluja 
glasbenika Leonarda Cohena in Boš 
znal naprej me ljubiti, ki jo v originalu 
prepevata Tjaša Hrovat in Uroš 
Steklasa. / M. L., foto: Tina Dokl
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 6. 5.–13. 6.  • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka

LIKOVNA RAZSTAVA: GOZD KOT GA VIDIJO MOJE OČI
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

 16. 5., 23. 5. in 30. 5.   • MKC Pri Rdeči Ostrigi, Zavod O, 17.00–19.00

OTROŠKE USTVARJALNE DELAVNICE

Informacije: Apolonija Kandus, 040 477 640 (od ponedeljka do petka 
10.00–14.00), apolonija@zavodo.org

 16. 5., 23. 5. in 30. 5.   • Martinova hiša, Mestni trg 26, 17.00–19.00

LIKOVNA ŠOLA V MARTINOVI HIŠI

Informacije: Anja Fabiani, 040 673 381, fabianianja@yahoo.com

 14. 5.   • Partizanska cesta 1, Škofja Loka, 10.00–12.00

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA – DAN ODPRTIH VRAT Z  
RAZSTAVAMA ČIPK IN KERAMIKE TER DELAVNICO UPORABE  
PAMETNIH TELEFONOV

Informacije: Borjana Koželj, 064 233 535, loka3univerza@gmail.com, 
3univerza-loka.splet.arnes.si

  14. 5.  • MDC Blok, Frankovo naselje 68, 14.00

USTVARJALNA DELAVNICA - MALO DRUGAČE O MODI

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

  14. 5.   • Dnevni center za otroke in mladostnike, Partizanska  
cesta 1d, 16.00–18.00

TVU 2019: PISANE KLOPCE POD SONCEM, USTVARJALNA DELAVNICA

Informacije: Vesna Čebulj, 051 363 107, dcm.podlubnik@gmail.com, 
www.csd-skofjaloka.si

 14. 5.   • Kapela Puštalskega gradu, 18.00

GLASBENI VRTILJAK – JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE 
ŠKOFJA LOKA
Informacije: Luka Železnik, 031 633 076, pomocnik@gsskofjaloka.si

16. 5.  • Ljudska univerza Škofja Loka, Partizanska cesta 1, 9.00–10.30

TVU 2019: PAMETNO O PAMETNIH TELEFONIH (OBVEZNE  
PREDHODNE PRIJAVE)

Informacije: Nina Triller Albreht, nina.triller-albreht@guest.arnes.si

 16. 5.   • PUM-O, Mestni trg 39, Škofja Loka, 12.00

TVU 2019: PREDSTAVITEV TERAPEVTSKEGA DELA S POSAMEZNIKI, 
DRUŽINAMI IN PARI

Informacije: dr. Martina Guzelj, 040 379 983, nina@familija.eu

 16. 5.  • Galerija Ivana Groharja, 19.00

ODPRTJE RAZSTAVE SANELE JAHIĆ: THE LABOUR OF MAKING 
LABOUR DISAPPEAR
Informacije: pr@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

 16. 5.   • Galerija Franceta Miheliča v Kašči, 19.00

BLAZNIKOV VEČER – JOSIP ŽONTAR IN PAVLE BLAZNIK, ISKRENA  
PRIJATELJA IN SODELAVCA, OD USTANAVLJANJA MUZEJSKEGA  
DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA DO ZAČETKA OSEMDESETIH LET PRETEKLEGA 

STOLETJA. PREDAVA DR. MATEVŽ KOŠIR
Informacije: Biljana Ristić, biljana.ristic@loski-muzej.si in Aleksander 
Igličar, aleksander.iglicar@mdloka.si

   16. 5.   • Kavarna Vahtnca, 20.00

VAHTNŠKI STAND UP

Informacije: Nika Orač, 040 519 475 in Nataša Banfi, 041 267 972

 17. 5.   • Mestni trg 38, Škofja Loka, 9.30–11.00

TVU 2019: SOCIALNE VEŠČINE IN ZAVEDANJE SAMEGA SEBE

Informacije: Špela Podobnik, 04 518 37 30, spela.podobnik@dc.sent.si

 17. 5.   • Ljudska univerza Škofja Loka, Partizanska cesta 1,  
10.00–11.30

TVU 2019: FOTO KNJIGA (OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE)
Informacije: Nina Triller Albreht, 04 506 13 30,  
nina.triller-albreht@guest.arnes.si

  17. 5.   • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 18.00

NA POTEP Z VLAKOM – PO ŽELEZNI CESTI OD RETEČ DO ŠANGHAJA
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

 18. 5.   • Cankarjev trg, 9.3011.30

»IZMENJEVALNICA U EKOLOK«
Informacije: Anja Fabiani, 040 673 381, fabianianja@yahoo.com

 18. 5.   • Loški muzej, okrogli stolp, 10.00

ODPRTJE RAZSTAVE GORA VELIKANOV LUBNIK
Informacije: pr@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

 18. 5.   • zbirna točka Loški grad, 10.30

PO POTI LUBNIŠKIH VELIKANOV, POHOD NA LUBNIK

Informacije: pr@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

 18. 5.   • Bar Freising, Škofjeloški grad, 16.00–24.00

KARAVANA DOMAČIH PIVOVARN NA ŠKOFJELOŠKEM GRADU

Informacije: Davor Gantar, 051 640 949

18. 5.   • Sokolski dom Škofja Loka, 19.00

SLAVNOSTNI KONCERT OB 40-LETNICI ZBORA

Informacije: Matija Oblak, matija.obl@gmail.com

 19. 5.   • Loški oder Škofja Loka, 19.30

ŠOLSKA PREDSTAVA MAMA MIA V POLJANSKEM NAREČJU

Informacije: Neža Erznožnik, neza.erznoznik@os-ivantavcar.si

 20. 5.   • Mestni trg, Škofja Loka, 12.00

MATURANTSKA ČETVORKA NA MESTNEM TRGU

Informacije: Ana Prevc Megušar, 041 959 667,  
ana.megusar1@guest.arnes.si

 20. 5.   • MDC Blok, Frankovo naselje 68, 15.00

TVU 2019: PREDSTAVITEV BREZPLAČNEGA PROGRAMA  
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MLADINSKEGA DNEVNEGA CENTRA BLOK (OBVEZNA  
PREDHODNA PRIJAVA)

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

 20. 5.   • Galerija Franceta Miheliča v Kašči, 19.00

POSVET: 4. INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA – IZZIV ZA MOJE PODJETJE

Informacije: 04 506 02 20, info@ra-sora.si, www.ra-sora.si in 04 506 
02 00, ooz.sk.loka@siol.net, www.ooz-skofjaloka.si

 20. 5.   • Kapela Puštalskega gradu, 19.00

KONCERT OB 170. OBLETNICI CHOPINOVE SMRTI: MAK MIHEVC, KLAVIR

Informacije: Luka Železnik, 031 633 076, pomocnik@gsskofjaloka.si

 21. 5.–29. 6.   • Rokodelski center DUO Škofja Loka, odprtje ob 19.00

ODPRTJE RAZSTAVE KOVAČIJA KRMELJ

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

  22. 5.   • Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, Razvoj-
na agencija Sora, Rokodelski center DUO Škofja Loka, Kreativni center 
KREATIVNICE, Kreativni center MIZARNICA, LOKOMOTIVA, Inkubator in 
coworking center, 9.00–17.00

ODPRTA VRATA PODPORNIH INŠTITUCIJ ZA PODJETNIŠTVO  
NA ŠKOFJELOŠKEM

Informacije: 04 506 02 20, info@ra-sora.si, www.ra-sora.si in 04 506 
02 00, ooz.sk.loka@siol.net, www.ooz-skofjaloka.si

  22. 5.   • Lokomotiva, Inkubator in coworking center,  
Mestni trg 38, 17.00

SVETOVANJE ZA BODOČE PODJETNIKE: GREMO MI NA SVOJE!

Informacije: 04 506 02 20, info@ra-sora.si, www.ra-sora.si in 04 506 
02 00, ooz.sk.loka@siol.net, www.ooz-skofjaloka.si

 22. 5.–3. 6.   • Sokolski dom Škofja Loka, odprtje razstav ob 18.00

TRADICIONALNI RAZSTAVI – RAZSTAVA IZDELKOV DIJAKOV IN ŠTU-
DENTOV ŠC ŠKOFJA LOKA IN FOTOGRAFSKA RAZSTAVA OBRTNIKOV 
IN PODJETNIKOV

Informacije: 04 506 02 20, info@ra-sora.si, www.ra-sora.si in 04 506 
02 00, ooz.sk.loka@siol.net, www.ooz-skofjaloka.si

 22. 5.   • Sokolski dom Škofja Loka, 18.15

PODELITEV NAGRAD OOZ ŠKOFJA LOKA

Informacije: 04 506 02 20, info@ra-sora.si, www.ra-sora.si in 04 506 
02 00, ooz.sk.loka@siol.net, www.ooz-skofjaloka.si

 22. 5.   • Loški muzej – muzejska dnevna soba, 19.00

PREDAVANJE: PA VI STE ZA V MUZEJ! O MUZEJSKEM DELU OD BLIZU

Informacije: pr@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

  23. 5.   • PUM-O, Mestni trg 39, Škofja Loka, 12.00

TVU 2019: PREDSTAVITEV TERAPEVTSKEGA DELA S POSAMEZNIKI, 
DRUŽINAMI IN PARI
Informacije: Dr. Martina Guzelj, 040 379 983, nina@familija.eu

 23. 5.   • Galerija Franceta Miheliča v Kašči, 13.00

SEMINAR: KLJUČNE DOLŽNOSTI PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU 
OSEBNIH PODATKOV

Informacije: 04 506 02 20, info@ra-sora.si, www.ra-sora.si in 04 506 
02 00, ooz.sk.loka@siol.net, www.ooz-skofjaloka.si

 23. 5.   • Velika sejna soba Upravne enote Škofja Loka, 18.00

DELAVNICA: PISANJE BESEDIL ZA SPLET (DOGODEK  
PODJETNIŠKO-KREATIVNEGA POVEZOVANJA)

Informacije: 04 506 02 20, info@ra-sora.si, www.ra-sora.si in 04 506 
02 00, ooz.sk.loka@siol.net, www.ooz-skofjaloka.si

 23. 5.   • Loški oder, 18.00

LETNI NASTOP BALETNEGA ODDELKA GLASBENE ŠOLE  
ŠKOFJA LOKA

Informacije: Luka Železnik, 031 633 076, pomocnik@gsskofjaloka.si

  23. 5.    • Kavarna Vahtnca, 20.00

KONCERT ZASEDBE TOMI PURICH TRIO

Informacije: Nika Orač, 040 519 475 in Nataša Banfi, 041 267 972

 24. 5.    • Kidričeva cesta 63a, Škofja Loka, 17.00

OBISK KMETIJSKO GOZDARSKE ZADRUGE ŠKOFJA LOKA

Informacije: 04 506 02 20, info@ra-sora.si, www.ra-sora.si in  
04 506 02 00, ooz.sk.loka@siol.net, www.ooz-skofjaloka.si

 24. 5.    • Škofjeloški grad, 20.00

NINA PUŠLAR

Informacije: agencijakoncerti@gmail.com

 27. 5.   • MDC Blok, Frankovo naselje 68, 15.00

TVU 2019: PREDSTAVITEV PROJEKTA POLETNI TABOR V DIVJINI

Informacije: Saša Košenina, 040 326 165, nina@familija.eu

 28. 5.   • Loški muzej – muzejska dnevna soba, 17.00

ŠTUDIJSKI KROŽEK LOČANKE

Informacije: pr@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

 29. 5.  • Loški oder, Škofja Loka, 18.00

LUTKOVNE MINIATURE

Informacije: Jasna Lajevec, 040 859 071

 30. 5.   • MKC Pri Rdeči Ostrigi, Zavod O, 10.00

PRVA POMOČ ZA STAREJŠE

Informacije: Apolonija Kandus, 040 477 640 (od ponedeljka do petka 
od 10.00 do 14.00), apolonija@zavodo.org

 30. 5.   • Pr’ Pepet, 19.00

MLADI LITERATI: VEČER POEZIJE S TOMOM VEBROM IN 
KAJO TERŽAN

Informacije: Anja Eržen, drustvograble@gmail.com
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Znali boste pravilno reagirati ob situa-
cijah, ko se vam bo zdelo primerno, da 
ukrepate. Tako si boste pri okolici pribo-
rili nekaj prednosti, obenem pa se boste 
tudi sami bolje počutili. Konec meseca 
bo kot naročen za poravnavo starih dol-
gov in lahko si obetate, da bo korist na 
vaši strani znatno večja. 

LEV 
23. 7.–23. 8.

Čas vam polzi skozi prste in skoraj ni 
dneva, ko ne bi razmišljali, kaj vse mora-
te še postoriti. Vzeli si boste nekaj časa 
zase in to bo vaša najboljša odločitev v 
zadnjem času. Kar je bilo prej težko, se 
bo zdaj zdelo veliko lažje. S svojimi zbra-
nimi mislimi boste celo presegli svoja 
pričakovanja. Pestro bo in zanimivo. 

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Neuspeh, ki ste ga doživeli, vas ne bo 
ustavil in še naprej se boste trudili za 
svoj cilj. Prijatelji, s katerimi ste obkrože-
ni, bi z vami radi preživeli več časa, kot 
si ga lahko vzamete zanje. Napočil je čas, 
da končno izprežete in naredite premor. 
Odlično se boste odrezali v nepričakova-
ni vlogi učitelja. Imate znanje.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Poglobljeno razmišljanje v naslednjem 
obdobju bo iz vas potegnilo pravo mo-
tivacijo. Česar koli se nameravate lotiti, 
vam bo uspelo, saj boste polni zanosa in 
težko vas bo ustaviti. Priložnosti za večji 
nakup nikar ne prezrite, a le glejte, da 
upoštevate tudi kakšen nasvet. Pričakuj-
te obiske in veliko dobre volje. 

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Izboljšanje na finančnem področju vam 
bo polepšalo začetek poletja. Na splošno 
se ne boste veliko obremenjevali, pač pa 
uživali, kolikor in kjer se bo le dalo. Na 
ljubezenskem področju se bodo pojavile 
prepreke in odločiti se boste morali, kaj 
storiti, da bi ugodili tudi nasprotni strani. 
Reši vas kompromis.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

V prihajajočem obdobju se boste srečali z 
marsikatero stvarjo, ki vam je bila prej še 
povsem neznana. Odprti boste za učenje 
in informacije bodo z lahkoto našle pot 
do vas. Zaposleni z novimi modrostmi pa 
si boste z veseljem vzeli čas tudi za dvo-
jino. Samski boste lažje zbrali pogum za 
pristop in se pustili zapeljevati.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Menjava različnih razpoloženj čez cel me-
sec bo več kot očitna, saj boste stopali iz 
ene vloge v drugo. Od vloge negovalca, 
svetovalca pa vse do tistega, ki bo sam 
potreboval nekaj pomoči in podpore. Ko-
nec meseca boste prijetno zaokrožili v rit-
mu ljubezni in se znali prijetno sprostiti. 
Obdarovani boste. 

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

Izkoristili boste svoje poglobljeno raz-
mišljanje in se prepustili umetniškemu 
ustvarjanju. Spoznali boste, da je bilo za 
slabo voljo krivo pretirano primerjanje z 
drugimi. Potrudili se boste biti najboljša 
različica sebe in ljudje bodo radi v vaši 
družbi. Napetosti v partnerstvu boste 
blažili s prilagajanji. Vse je enkrat prvič.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Nemir, ki ga nosite v sebi, se bo posto-
poma začel manjšati s tem, ko boste 
predčasno izvedeli za pozitivno novico. 
Olajšanje bo prineslo mnogo novih pri-
ložnosti. Zaradi nizkih pričakovanj do 
drugih boste toliko bolj presenečeni nad 
pomočjo, ki vam jo bodo pripravljeni na-
meniti v pravih trenutkih. Zanimivo.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Sprememba v vašem domu bo dobro vpli-
vala na vse družinske člane, vaša sreča 
pa je odvisna od tega, katero prednost 
boste najbolj izkoristili. Preverite vse 
vrednote. Premagani strah na čustvenem 
področju vam bo omogočil večji nadzor. 
Odločitev, ki jo nameravate sprejeti, pa 
bo morala še nekaj časa počakati. 

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

Za svoj trud boste nagrajeni, čeprav se 
sami ne boste počutili preveč olimpijsko. 
Misli, ki se vam vsiljujejo, vam ne delajo 
nobene usluge, saj se obremenjujete z 
malenkostmi, na katere tako ali tako ni-
mate vpliva. Na želeni cilj vas bo pripeljal 
vaš notranji občutek, le prisluhnite mu. 
Sledite sanjam in poiščite otroka v sebi.

RIBI
20. 2.–20. 3.

Dnevi bodo potekali po ustaljenih tirni-
cah in to vas ne bo nič motilo. Z odloči-
tvami na finančnem področju v tem času 
raje počakajte, saj bo podobnih priložno-
sti še dovolj. Nestrpno boste pričakovali 
konec meseca, da bi po svojem načrtu 
preživeli čas. Kritike na svoj račun ne bo-
ste dobro sprejeli. Ni kaj.



BREZ DOBRE VARNOSTI DRUGE DOBRINE  
NIMAJO VELIKE VREDNOSTI

RIVAL - VTS, d. o. o., Ljubljana
Ob železnici 18, 1000 Ljubljana
T: 01 520 71 50F: 01 520 71 68
info@rival-vts.si, www.rival-vts.si 

OE Gorenjska
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
branko.malesic@rival-vts.si 
T: 040 26 60 11
zoran.lakicevic@rival-vts.si 
T: 040 55 00 55

Naša osnovna naloga je omogočati vam varno 
in mirno življenje. Varujte se tudi sami in so
delujte s sosedi. Bodite pozorni na neznance, 
predvsem tiste, ki ne spadajo v vaše okolje. Ne 
odpirajte neznancem, še posebej otroci naj ni
koli ne odpirajo vhodnih vrat.

Vgradite protivlomno zaščito: čvrsto ograjo 
okoli posesti, vhodna vrata opremite s prečno 
zaporo oz. vgradite protivlomna vrata, na kletna 
okna namestite rešetke ali varnostne folije ipd. 
Fizično varovanje ljudi in premoženja s kakovos
tnimi varnostniki in intervencijskimi enotami, ki 
se odzivajo na sprožene alarme, na Gorenjskem 
zagotavljamo za proizvodna podjetja, izobra
ževalne ustanove, stavbe držav ne uprave in 
objekte posebnega pomena za državo. 
Varovanje javnih prireditev je dejavnost, ki jo z 
marljivimi sodelavci še vedno uspešno izvaja
mo. Vodilna ekipa jo intenzivno izvaja od leta 
1995. Poleg stotin koncertov in športnih prire
ditev smo bili tudi načrtovalci in jedro zaseb
nega varovanja pri obisku Garija Kasparova, 
Luciana Pavarottija in Billa Clintona v Ljubljani.
Varovanje prireditev v gostinskih lokalih izva
jamo s kulturnim in razumevajočim pristopom 
do obiskovalcev ter uspešno varujemo več 
nočnih lokalov, klubov, barov in drugih zaba
višč.
Izdelamo vso potrebno dokumentacijo iz 
veljav ne Uredbe o obveznem organiziranju 
službe varovanja na javnih prireditvah. 
Vgradite alarmne naprave: zaznava gibanja, 
loma stekla, tresenja vrat ali sten, panik tipka, 
magnetni kontakti na vratih in oknih in tudi 
požarni senzor (kuhinja, kurilnica). Alarmno 
centralo povežite z našim varnostnonadzor
nim centrom. Oboroženi intervencijski varnos
tniki so ves čas na terenu in na pomoč v prime
ru alarma pridejo v nekaj minutah. 

Nova generacija brezžičnih alarmnih sistemov AJAX z elementi pame
tnega doma ščiti vaš dom pred vlomom, požarom in poplavo. Mode
ren, estetski in enostaven je za uporabo, hkrati pa izpolnjuje vse zahte
ve profesionalnih varnostnih sistemov. 
Ključne značilnosti alarmnega sistema AJAX:
• enostavna namestitev in konfiguracija sistema;
•  nadzor nad sistemom od kjerkoli na svetu – upravljanje, konfiguri

ranje in obveščanje preko mobilnih (iOS/Android)/spletnih aplikacij;
•  moderna programska oprema – redno posodabljanje novih različic 

programske opreme;
•  varnost – naprave delujejo na baterije (življenjska doba baterij do se

dem let), zaradi česar motnje ne vplivajo na sistem; 
•  alarmna centrala AJAX uporablja dva kanala za povezavo s  strežni

kom – Ethernet in GPRS (GSM); zaščita je z izredno močnim šifriranjem 
– enkripcijo,

•  na alarmno centralo AJAX se lahko priključi do sto detektorjev in 
deset kamer; omogočena je povezava video signala z IPkamero in 
ogled trenutne slike preko aplikacije Ajax;

•  enostavno se vzpostavi povezava z varnostnim podjetjem RIVALVTS, 
d. o. o., Ljubljana – priključite se na varnostnonadzorni center s pro
tokolom ContactID.

Novo generacijo brezžičnih alarmnih sistemov si oglejte v salonu na 
naslovu Zoisova 1, Kranj (nasproti sodišča v Kranju) ali v spletni trgovi
ni: www.alarmsistemi.si.
Dodatne informacije: jure@alarmsistemi.si, facebook.com/AXSYSTEM
SADRIA, tel.: 040 773 055 

Branko Malešič, pomočnik direktorja
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Nagrade: 1. nagrada – vzglavnik Slovenska postelja, 2. in 3. nagrada – knjiga 

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 petka, 31. maja 2019,  
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na 
Nazorjevi ulici 1.

V volčjem brlogu 

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

352 strani, 135 x 200 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

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

                        + poštnina

13 99
EUR



Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani 
napačno navedeni. Akcijske cene veljajo od 11.5.2019 do 12.6. 2019 oziroma do odprodaje zalog. Popusti se med seboj ne seštevajo. Popusti veljajo za
označene artikle v trgovini in za artikle na zalogi. Cene so z 22% ddv-jem.

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

Les 3 plus VSE NA ENEM MESTU

 na sliki:
VINIL HRAST TREA (klik)

1280*192*4mm
Redna cena: € 36,87 eur/m2

Akcijska cena: € 23,90 eur/m2

MAJSKA AKCIJA
VINILI (klik) IN LAMINATI

od 15% do 30% popusta

MAJSKA AKCIJA
VINILI (klik) IN LAMINATI

od 15% do 30% popusta

Vinil hrast avis - klik
Vinil B2030 - klik
298,0 x 602,8 mm

33,90 eur/m2
-15%

Vinil B2056 - klik
145,6 x 907,6 mm

33,90 eur/m2
-15%

Vinil hrast varin - klik

36,87 eur/m2

-30%
36,87 eur/m2

-30%

-35,1%

Ostali dekorji KAINDL: 36,87 eur/m2 -30%



Bazen „Fast Set“  
Iz trpežne, proti vremenskim vplivom obstojne PVC-folije. S priročnim 
izpustnim ventilom. Mere: pribl. ⌀ 183 x v 51 cm. Št. art.: 1358431

19,99 

Velja samo v OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28
Ponudba velja do 31. 5. 2019 oz do razprodaje zalog. 

Cene so v EUR z vključenim DDV.

NA PROSTEM
UŽIVAJTE

NAJ ZADIŠI

Bazen „Steel Pro Frame Pool“  
Ogrodje iz jeklenih cevi za optimalno stabilnost. Trpežna, proti vremenskim 
vplivom obstojna PVC-folija. S priročnim ventilom za izpust vode. Vključno 
z lestvijo, pokrivalom, zaščito za tla, dozirnim plovcem in termometrom. 
Premer: pribl. 366 cm. Višina: 100 cm. Št. art.: 1167683

Top cena

269,99 
 

249,99  komplet

s črpalko in filtrirno kartušo

Kamin za 
prižiganje 
briketov  
Premer: pribl. 17 cm. Višina: 
27,5 cm. Št. art.: 2418267

9,99 
3Briketi za žar  

Dolg čas gorenja. Iz naravnih 
sestavin. Izdelano v Nemčiji. 
2,5 kg: Št. art.: 7830946  
2,49 € (1,- €/kg)
10 kg: Št. art.: 7830920  
8,99 € (0,90 €/kg)

2,49  od

2

primeren za začetnike

Žar s posodo za dimljenje 
Jamestown „Aldon“   
Za pečenje, posredno pečenje, pečenje na žaru, dimljenje in 
kuhanje. Žar z 2 posodama, na bukov les ali oglje, z nastavljivim 
dovodom zraka. Iz jekla, 3-delni. Debelina materiala: 0,7–0,8 mm. 
Teža: pribl. 24,6 kg. Mere: pribl. š 132 x v 118 x g 56 cm. Velikost 
rešetke: pribl. 58 x 37 cm. Št. art.: 4558565 

149,99 
1
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