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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

NOVO! NAKUPOVANJE PREK SPLETA  
Ostani doma, naroči domov            www.narocidomov.si

Odpiralni čas od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

VSE ZA PIKNIK  
NA ENEM MESTU:
  ponudba hrane, pijače,  
galanterijskih izdelkov in 
plina (CO2 in UNP)

  najem točilnih  
aparatov za pivo
  možnost dostave na 
lokacijo
  možnost vračila  
neporabljenega blaga
  po želji lahko pijačo  
tudi ohladimo

BRIKETI PREMIUM 
IZ AKTIVNEGA 

OGLJA, BREZDIMNI 
10 kg 

18,79 EUR

OGLJE LAIS  
10 kg

7,91 EUR

V knjigi so 
predstavljeni 
različni načini reje. 
Uvodna poglavja 
so osredotočena 
na izbiro ustrezne 
pasme oz. križanca 
ter ureditev in 
opremo hlevov za 
rejo posameznih 
vrst perutnine, 
osrednji del  pa 
je namenjen 
opisu tehnologij 
rej od valjenja, 
preko vzreje, reje 
za nesnost ter 
pitanja za meso 
do kakovosti mesa 
in jajc. Veliko 
pozornosti so 
avtorji namenili 
tudi prehrani.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

21256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm 

EUR 9    90
EUR

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

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

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

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

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

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

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

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

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

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

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite 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.
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Z všečki ne moreš plačati položnic
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Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

 Kako so razmere, v katerih smo se 
znašli ob epidemiji, vplivale na vaše 
delo?

Ta čas nimam nobenih konkret-
nih naročil, samo povpraševanja – 
ljudje tipajo, sprašujejo, ali že delam, 
kdaj bom začela ... Uradnih naro-
čil pa še ni. Glede na to, da sem si-
cer vezana predvsem na prireditve, 
koncerte, gledališke predstave in 
podobno, lahko samo upam, da se 
bo kakšna poročila. Izgubila sem na-
mreč tudi naročila za poroke, valete 
in maturantske plese.

 Brez dela ste ostali praktično čez 
noč. Kaj je to pomenilo za vas kot sa-
mozaposleno?

Dva dni pred karanteno sem 
imela še zadnje pomerjanje za neko 
skupino, katere koncert je bil nato 
odpovedan. Potem pa sediš doma in 
razmišljaš, kaj to pomeni. Ker je bil 
ravno konec tedna, se nisem pre-
tirano obremenjevala. Prepričana 
sem bila, da bom v ponedeljek pač 
nadaljevala delo. O tem sva po tele-
fonu govorili tudi z Valerijo Čarman 
– navajeni smo na od 12- do 16- urne 

delavnike, zato se na začetku sploh 
nisem znašla. Še vedno sem zgodaj 
vstajala, spila kavo, nato pa se je po-
javilo vprašanje: kaj zdaj? 

 Ravno z Valerijo Čarman je pove-
zana pozitivna zgodba iz tega ob-
dobja, saj ste se skupaj lotili šivanja 
zaščitnih mask za bolne otroke ...

Nobena od naju se ni mogla spri-
jazniti s tem, da bi kar naenkrat ostali 
brez dela. Zato je začela klicati okrog 
in tako sva prišli v stik z mamica-
mi iz društva Junaki 3. nadstropja. 
Takrat je bilo namreč veliko težav z 
zagotavljanjem zaščitnih mask, zato 
smo se dogovorili, da bomo izdelo-
vali pralne maske najprej za otroke 
v Splošni bolnišnici Jesenice in nato 
še v drugih bolnišnicah po Sloveni-
ji. Mamice junakov 3. nadstropja so 
priskočile na pomoč z materialom, 
saj je bilo vse zaprto, doma pa ga ni-
sem imela na zalogi, čeprav so bile 
maske namenjene manj bolnim ot-
rokom, kot so njihovi, ki potrebujejo 
prave kirurške maske.  

 Koliko mask je torej nastalo v tem 
času?

Okrog tisoč, šivala sem jih ves 
marec.

 Je potem znova nastopilo zatišje, 
kar zadeva vaše delo?

Nekaj časa sem se povsem za-
poslila s temi maskami; občutek, 
da delaš nekaj dobrega, te napolni s 
pozitivno energijo. Vsak teden sem 

dobivala zahvale ter fotografije ot-
rok iz bolnišnice z mojimi maskami 
in drobna darilca, ki so jih izdelali 
sami, kar se mi je zdelo več vredno 

Z všečki ne moreš plačati položnic

Modna oblikovalka Jasmina Gregurič iz Škofje Loke s svojimi kreacijami 
navdušuje ne samo v slovenskem medijskem prostoru, ampak ji je uspelo 
prodreti tudi čez mejo. Oblačila je britanskega pevca Karla Michaela, zaupata pa 
ji tudi vzhajajoči kazahstanski zvezdi iz dua Bastau Group.

Nekaj časa sem se povsem 
zaposlila s temi maskami; 
občutek, da delaš nekaj 
dobrega, te napolni s 
pozitivno energijo. Vsak 
teden sem dobivala zahvale 
ter fotografije otrok iz 
bolnišnice z mojimi 
maskami in drobna darilca, 
ki so jih izdelali sami, kar se 
mi je zdelo več vredno kot 
milijon evrov.
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kot milijon evrov. Zato sem se aprila lotila še izdelova-
nja klobučkov za otroke z rakavimi obolenji, saj mi je os-
talo nekaj materiala. Nastalo jih je okrog 25, zdaj pa se 
že dogovarjamo, da bi jim sešila še pižame s posebnim 
sistemom zapenjanja, ki bi ob vstavljenem katetru omo-
gočalo lažje slačenje in oblačenje. Z veseljem sprejmem 
vsako novo delo, saj se pri vsakem projektu naučiš kaj 
novega. 

 Svojo poklicno pot ste začeli v Kroju ter nadaljevali pri 
Nancy Aljančič in nato še v Odeji. Je tudi želja po usva-
janju novih znanj botrovala odločitvi, da se odpravite na 
samostojno pot modne oblikovalke?

Sem ščitnični bolnik in me je bolezen pripravila do 
tega, da sem sebe postavila na prvo mesto. V meni je ves 
čas tlela želja po ustvarjanju, za kar pa v rednih zapo-
slitvah nisem imela možnosti. Vedno sem bila šivilja za 
tekočim trakom, zato sem doma vse popoldneve kaj po-
čela – risala, barvala ... Služba je bila za preživetje, vse 
ostalo pa za dušo. Z leti sem pridobivala vse več strank 
in prepoznavnost, zato so mi svetovali, da bi bilo to smi-
selno unovčiti. 

 Pot tudi med znane slovenske medijske osebnosti ste 
si utrli s kostumi za igralce v Kulturno umetniškem dru-
štvu Oton Župančič Sora. Kako je prišlo do tega sodelo-
vanja?

Sodelavka je bila kolegica režiserja, ki je takrat prip-
ravljal premiero Malega princa. Vedel je, da šivam, zato 
me je vprašal, ali bi kaj naredila tudi zanje. Sicer so ime-
li kostumografinjo, a je kostume zgolj narisala, jaz pa 
sem bila zadolžena za njihovo izdelavo. Prek tega sem 
spoznala kulturnike, gledališčnike in druge ljudi iz teh 
krogov in tako sem počasi dobivala vse več naročil. A 
počasi sem imela toliko dela, toliko različnih stvari, da 
sem dobila občutek, da sem se v tem medijskem svetu 
že izgubila, zato sem se odločila, da se malo umaknem. 
Bolj so me poznali po tem, s kom se družim, kot po tem, 
kaj delam. 

 Tudi sami ste že opozarjali na »sponzorstvo« – ko vas v 
zameno za oglaševanje vaših oblačil prosijo za brezplač-
ne obleke. Je tega pri nas veliko?

Na začetku sem zagotovo polovico stvari naredila 
brezplačno. Tudi to je eden od razlogov, zakaj sem se že-
lela umakniti iz medijskega sveta, saj se je že razširilo, 
naj kar meni rečejo, ker jim bom naredila zastonj. Zara-
di tega izgubiš samozavest. Vedno poudarjam, da sem 
hvaležna za vsako objavo in vsak všeček, pohvalo na 
družabnih omrežjih, ampak s tem si ne morem plačati 
položnic. 

 Znani ste po tem, da še vedno sami tudi šivate in kroji-
te svoja oblačila. Zakaj se vam zdi to pomembno?

Mnogi imajo modne oblikovalce za malce »utrgane«, a sama se vedno obleče primerno letom in priložnosti, poudarja Jasmina Gregurič.
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Zato, da je izdelek resnično moj, 
od začetka do konca, kot moj »otrok«. 
Izdelek potem tudi lažje zagovarjam, 
če poznam celoten postopek. Raje ne 
spim, kot da bi komu drugemu dala 
kaj skrojiti ali zašiti, pa četudi bi mu 
popolnoma zaupala, saj se zavedam, 
da imajo »vsake oči svojega malar-
ja«. 

 S svojimi kreacijami ste navdušili 
tudi britanskega pevca Karla Micha-
ela, ki je nastopal v šovu The Voice, 
nekaj časa ste bili celo njegova oseb-
na stilistka. Kako je prišlo do tega 
sodelovanja?

Na Youtubu sem spremljala ome-
njeni šov in Karl Michael me je nav-
dušil s svojim glasom in življenjsko 
zgodbo. Med njegovimi objavami na 
Instagramu sem zasledila tudi foto-
grafijo plašča, ki ga je želel imeti, in 
moj prijatelj me je označil, da mu ga 
jaz lahko naredim. Takrat je bil že 
zelo slaven in niti pomislila nisem, 
da bi me lahko opazil. A sčasoma 
sem opazila, da všečka in komentira 
vse več mojih objav, kot bi iskal stik 
z mano. Potem sva se začela dogo-
varjati tudi po elektronski pošti, a 
dokler ga nisem videla v živo, sploh 
nisem verjela, da je resnično on, 
saj se mi je zdelo povsem nerealno. 
Naredila sem mu hlače iz džinsa in 
usnjeno jakno in sva se s fantom na-
mesto na dopust na morje odpravila 
v Anglijo, kjer je imel koncert. Na 
sestanek je zamujal tri ure, zato sem 
bila že prepričana, da iz tega ne bo 
nič, potem pa je klical in se opravi-
čil, ker je imel nujne zadeve. Oblačila 
so se mu povsem prilegala in še da-
nes ne vem, kako sem zadela njego-
ve mere. Sodelovanje z njim je nato 
trajalo pol leta, dokler se ni preselil 
v Ameriko.  

 Uspelo vam je prodreti celo v Ka-
zahstan, saj ste postali uradna sti-
listka popularnega dua Bastau Gro-
up. Kakšna zgodba pa je povezana s 
tem?

Zelo podobna. Ob spremljanju 
šova The Voice se mi je na ekranu 
ves čas pojavljala povezava do video 

posnetka nekega kitajskega pevca, 
kot sem mislila takrat. Kasneje sem 
ugotovila, da gre za kazahstanskega 
pevca s fascinantnim glasom Dima-
sha Kudaibergna, ki je nastopal v 
kitajski različici The Voice. Poslala 
sem sporočilo s ponudbo o sodelova-
nju njegovemu menedžerju Alpamy-
su Sharimovu, ki mi je odgovoril že 
naslednji dan. Potem pa dolgo ni bilo 
nobenega odziva, nakar sem le dobi-
la sporočilo Sharimova, da je končal 
sodelovanje z Dimashem, a je pod 
okrilje vzel duo Bastau in če bi bila 
pripravljena delati z njima. Po enem 
letu dogovarjanj me je povabil na 
azijski filmski festival v Kazahstan. 
V zahvalo za tri plašče in popolno-
ma nov imidž so mi krili vse stro-
ške poti. Tam imam zdaj celo svojo 
skupino oboževalcev, tako da komaj 
čakam, da se bom spet lahko vrnila 
v Kazahstan.

 Je moda Slovenkam pomembna 
oziroma kako bi ocenili modni slog 
Slovenk?

Mislim, da jim je zelo pomemb-
na. Po mojem prepričanju je mogoče 
tudi vpliv socialnih omrežij razjas-
nil pogled na modo. Kot oblikovalki 
pa mi je zanimivo, kako neka stvar 
postane modni hit, kot recimo ze-

lena jakna s puhom, ki ga je imela 
vsaka druga. Ali pa natikači z noga-
vicami. 

 Danes je vse preveč poudarka na 
tako imenovani hitri modi. Zakaj 
tako pogosto dajemo prednost koli-
čini pred kakovostjo?   

Zato, ker je poceni. Še vedno gre 
po moje v prvi vrsti za ekonomski 
vidik – če si kupiš tri majice za de-
set evrov namesto ene za dvajset, ti 
jih bo deset ostalo še za sadje, ki si 
ga drugače ne bi mogel privoščiti. 
Sama sicer tega nikoli ne bom pod-
pirala, ker se moramo zavedati, da je 
za poceni oblačili suženjsko in celo 
otroško delo, premalo se zavedamo 
tudi okoljske škode – sintetični ma-
terial se ne razgradi. Sama kupujem 
lokalne materiale, če je le mogoče.

 Katere kose oblačil bi morala imeti 
v svoji omari vsaka ženska?

Črno obleko, čeprav to reče vsak. 
Pa elegantne črne hlače, belo bluzo 
in plašč. To je možno kombinirati za 
vse priložnosti.

 Pa moški? 
Moško obleko, ki ni s poroke ali 

birme in ni enobarvna. Ob tem pa 
še dober džins, dobro srajco in dobro 
»leder« jakno. 

 Pravite, da vam moška moda pred-
stavlja večji izziv kot ženska. Zakaj?

Zato, ker imajo moški vedno tisti 
odnos do oblačil: pa saj je dobro. Zato 
jih je težje prepričati, da nujno pot-
rebujejo neko obleko, če želijo, da jih 
bodo resno jemali.

 Se torej strinjate s pregovorom, da 
obleka naredi človeka?

Vsekakor, že pri sebi opazim, da 
drugače gledajo name, ko se recimo 
uredim za sestanek, kot pa ko se 
zjutraj kam na hitro odpravim peš s 
slušalkami v ušesih. 

 Kako pa bi opisali vaš osebni slog?
Pogosto mi rečejo, da nisem vi-

deti kot oblikovalka. Velja namreč 
prepričanje, da so oblikovalci vedno 
malo »utrgani«. Sama se vedno oble-
čem primerno letom in priložnosti. 
In vedno kombiniram enostavne za-
deve z dobro jakno.

A počasi sem imela toliko 
dela, toliko različnih stvari, 
da sem dobila občutek, da 
sem se v tem medijskem 
svetu že izgubila, zato 
sem se odločila, da se 
malo umaknem. Bolj so 
me poznali po tem, s kom 
se družim, kot po tem, kaj 
delam.
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Jože Štukl

Mogočen Loški grad, ki so ga 
freisinški škofje dali posta-
viti na skalnem pomolu 

nad mestom, je edinstvena stavba 
kulturne dediščine s častitljivo sta-
rostjo, saj ga pisni viri omenjajo že 
v začetku 13. stoletja. Stoletje kasne-
je v začetku 14. stoletja je freisinško 
škofijo vodil škof Konrad III. V času 
svojega vladanja med letoma 1314 in 
1322 je trikrat obiskal Škofjo Loko in 
prebival na Loškem gradu. Vsakič, ko 

se je z obiska v Škofji Loki vračal na-
zaj domov v Freising, so popisovalci 
natančno zabeležili ves premični in-
ventar po posameznih grajskih pro-
storih, ki so se večinoma nahajali v 
osrednjem stolpu. Ti popisi, nastali v 
letih 1315, 1318 in 1321, pisani v latin-
skem jeziku s precejšnjim številom 
izrazov, vzetih iz nemškega govorne-
ga območja, so dragocen vir za pro-
učevanje srednjeveške materialne 
kulture. Poleg tega imajo neprecen-
ljivo zgodovinsko vrednost, saj pred-
stavljajo najstarejše ohranjene popi-
se grajskih inventarjev z današnjega 
slovenskega območja.

Popisi premičnega grajskega inventarja

Na Loškem gradu so v letih 1315, 1318 in 1321 nastali najstarejši ohranjeni popisi 
grajskih inventarjev z današnjega slovenskega območja.

Škofja Loka in Škofjeloški grad z osrednjim stolpom skozi objektiv fotografa Benedikta Lergetporerja, pred 1892

V popisih so našteti 
posamezni grajski prostori: 
škofova soba, oskrbnikova 
soba, spodnja soba, 
Lavrinova soba, kaplanova 
soba, Janezova soba, kapela, 
obednica, velika in manjša 
izba, kuhinja, shramba, 
soba poleg shrambe, soba na 
oboku stolpa ter klet.
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Pogled na dvorišče Loškega gradu z osrednjim stolpom, 
v katerem se je nekoč nahajala tudi škofova soba. Risba 
Ladislava Benescha iz leta 1891. Hrani Narodni muzej 
Slovenije. / Foto: Tomaž Lauko

Poskus rekonstrukcije  
bojne opreme škofa Konrada 
III. z začetka 14. stoletja

Načrt Loškega gradu arhitekta Viljema Trea z zabeleženim prvotnim stanjem pred 
nunskimi prezidavami in podrtjem osrednjega stolpa leta 1892. Hrani Loški muzej 
Škofja Loka.

V popisih so našteti posamezni graj-
ski prostori: škofova soba, oskrbnikova 
soba, spodnja soba, Lavrinova soba, ka-
planova soba, Janezova soba, kapela, 
obednica, velika in manjša izba, kuhinja, 
shramba, soba poleg shrambe, soba na 
oboku stolpa ter klet. Vseh prostorov in 
inventarja v njih na tem mestu ne mo-
remo predstaviti, pokukamo pa lahko v 
škofovo sobo. Vanjo se je vstopilo skozi 
lesena okovana vrata, na notranji strani 
opremljena z železnim zapahom. V sobi 
sta bili dve veliki postelji. Od posteljni-
ne se omenjata žimnica in slamnjača za 
pernato posteljo, odeja, dve pernati blazi-
ni ter blazini zelene in škrlatne barve. Od 
predmetov za osebno higieno so zabele-
žili umivalnik, britvi v škatli in dve nočni 
posodi. O pohištvu v sobi ne izvemo veli-
ko. Popis poleg »mize z nogami« omenja 
še dve zložljivi mizi – poslikani namizni 
plošči s kozama. K eni od njiju je spadal 
še lanen prt. Popisali so tudi dve pručki 
oziroma podnožnika pri sedenju. Raz-
vedrilu je bila namenjena igralna deska. 
Škof je imel v svoji sobi tudi pravo zbir-
ko najrazličnejšega pivskega posodja od 
poslikanih vrčev, steklenic, kozarcev ter 
lesenih in kositrnih čaš. Posebnost pred-
stavlja kozarec iz zelenega stekla v toku 

– osebna škofova čaša, ki jo je uporabljal 
na potovanjih. Med popisanim v sobi so 
bile tudi Tomaževe knjige o Janezovem 
evangeliju ter razni pravni spisi. Škof 
Konrad pa ni bil le plemič, izobraženec in 
visok cerkveni dostojanstvenik, ampak 
je bil vešč tudi v rokovanju z najrazlič-
nejšim orožjem. Posedoval je dragoceno 
bojno opremo po zadnji modi. Od zašči-
tne opreme se omenjajo: kotlasta avba 
s čopom, oklepni ovratnik, bojni jopič, 
verižni oklep, oklepni vezalki, podlak-
tna ščitnika, verižni rokavici, golenična 
ščitnika, ostroge in ščit. Med napadalno 
orožje je spadal meč. Škofu očitno ni bila 
tuja niti uporaba orožja za boj na daljavo. 
Na to kažeta dve vadbeni puščici, ki sta 
pripadali njegovemu samostrelu, imeno-
vanemu chramichel. V svojem prostem 
času se škof ni kratkočasil samo z lovom, 
ampak se je udeleževal celo viteških tur-
nirjev, o čemer pričata dve zabeleženi 
turnirski opremi. Kot zanimivost lahko 
povemo, da si je eno izmed njih že pred 
letom 1315 izposodil gospod Ch. vitez iz 
Velikovca. Očitno pa se mu z vračilom ni 
mudilo, saj jo je posedoval še v času na-
stanka tretjega inventarnega popisa leta 
1321, kjer je ponovno dodana opomba, da 
jo mora vrniti … 



Klavdija Škrbo Karabegović

Občina Škofja Loka želi z jav-
nim razpisom namreč prispe-
vati k manjši brezposelnosti 

na svojem območju. Samozaposli-
tev ali odpiranje novega delovnega 
mesta mora biti izvedena na obmo-
čju Občine Škofja Loka v času od 20. 
maja lansko leto do 30. junija letos. 

Sofinanciranje upravičenih stro-
škov je možno do sto odstotkov, ven-
dar največ do 2400 evrov na delovno 
mesto. Višina razpisanih sredstev za 
leto je 23 tisoč evrov, in sicer polo-
vica za sofinanciranje zaposlovanja 
novih delavcev, polovica pa za sofi-
nanciranje samozaposlovanja.

Subvencija za sofinanciranje na-
jemnin poslovnih prostorov je na-
menjena za najem pritličnih poslov-
nih prostorov v starem mestnem 

jedru od dneva opravljanja poslovne 
dejavnosti, to je od dneva, ko je po-
slovni prostor odprt za potrošnike in 
uporabnike storitev, do konca letoš-
njega leta. Najvišje možno sofinan-
ciranje najemnine je do petdeset od-
stotkov. Višina razpisanih sredstev 
za leto 2020 znaša 27 tisoč evrov. 
Najvišja dodeljena višina sredstev 
na posamezni poslovni prostor je 
štiri tisoč evrov. Javni razpis je odprt 
do konca tega meseca.

Sredstva za zaposlovanje in najemnine
Do konca meseca je objavljen javni razpis za dodelitev pomoči gospodarstvu, 
in sicer za odpiranje novih delovnih mest, samozaposlovanje in sofinanciranje 
najemnin v starem mestnem jedru.
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Klavdija Škrbo Karabegović

V razpisnem roku je Komisija 
za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja prejela 

enajst pobud za podelitev priznanj 
Občine Škofja Loka za leto 2020. Na 
slavnostni akademiji ob občinskem 
prazniku bo župan podelil sedem 
priznanj, katerih imenovanja je potr-
dil tudi občinski svet.

Naziv častnega občana je tako 
pripadel Ivanu Hafnerju za njegov 
strokovni prispevek pri razvoju lo-
škega gospodarstva, družbenih de-
javnosti in mestne prenove ter za 
njegovo dolgoletno aktivno in preda-
no delo na področju športa.

Zlati grb prejme Prostovoljno 
gasilsko društvo Stara Loka za pro-
fesionalno, požrtvovalno in nesebič-
no pomoč, aktivno strokovno delo 
z mladimi in dejavno sobivanje s 

skupnostjo v vseh dosedanjih 120 le-
tih delovanja.

Za pomemben prispevek h kul-
turnemu življenju kraja in skupnosti, 
predvsem pa za predano strokovno 
delo pri ohranjanju in ustvarjanju 
tamburaške glasbe v Retečah, ki je 
rateške tamburaške skupine uvrsti-
lo v sam vrh tovrstnega glasbenega 
ustvarjanja v Sloveniji, srebrni grb 
prejme Janez Krmelj. 

Prav tako srebrno priznanje prej-
meta zakonca Valerija in Ivo Čar-

man za izjemno plemenito, predano 
in srčno vseživljenjsko humanitar-
no delovanje in razdajanje, s poseb-
nim poudarkom na 20-letni akciji 
Miklavževega obiska in obdarovanja 
otrok s Hemato-onkološkega oddel-
ka Pediatrične klinike v Ljubljani.

Bronasti grbi so trije, in sicer 
enega prejme Klub škofjeloških štu-
dentov za vse svoje dejavnosti in 
aktivnosti, s katerimi že štirideset 
let ohranja naše starodavno mesto 
živahno, kreativno – in mlad(ostn)o. 

Nadalje Urška Kolenc za pogu-
mno in predano vodenje Društva 
Junaki 3. nadstropja, ki s pozitivno 
naravnanostjo in življenjskim opti-
mizmom opogumlja in bodri otroke, 
obolele za rakom.

Bronasti grb pa gre tudi v roke 
Bojani Beović za izjemno strokov-
no, pogumno in prizadevno vode-
nje strokovne skupine v vladnem 
kriznem štabu za boj proti epidemiji 
korona virusa.

Naziv častnega občana Ivanu Hafnerju
Za letošnje leto bo Občina Škofja Loka podelila naziv častnemu občanu, en zlati, 
dva srebrna in tri bronaste grbe.

Naziv častnega občana je 
pripadel Ivanu Hafnerju za 
njegov strokovni prispevek 
pri razvoju loškega 
gospodarstva, družbenih 
dejavnosti in mestne 
prenove.
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Klavdija Škrbo Karabegović

Z OPPN Kamp Forme se načrtu-
je ureditev kampa z recepcijo, 
sanitarijami, utrjenimi in od-

prtimi zelenimi površinami, ureditev 
gostinske ponudbe in ureditev igrišč. 
Območje je veliko dobrih pet tisoč 
kvadratnih metrov in se deloma na-
haja v naselju Crngrob, deloma pa v 

naselju Forme. Obravnavano obmo-
čje v naravi predstavlja zelene po-
vršine razgibanega terena, obdane 
z gozdom; območje je delno že pozi-
dano.

Sprejem OPPN Kamp Forme se 
vodi po postopku in v rokih, ki jih 
predpisuje Zakon o urejanju prostora. 
Po besedah župana Tineta Radinje 
bi tako v najbolj optimalnih pogojih 
OPPN lahko bil sprejet v roku enega 
leta. Šele nato lahko stečejo postopki 

za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
»Postopek smo začeli prejšnji mesec 
na osnovi pobude lastnika zemljišča. 
Verjamem, da bo prišel v prvi fazi ob 
koncu leta na občinski svet. Veliko 
je odvisno od tega, kako kakovostno 
je izdelana dokumentacija, ampak 
zagotovo se ga da zaključiti v enem 
letu. Tudi zato, ker ga ocenjujem kot 
zelo pozitiven prispevek k razvoju 
turistične ponudbe na področju naše 
občine,« je dejal Radinja.

V Formah načrtujejo ureditev kampa

Občina Škofja Loka je s strani investitorja prejela pobudo za pripravo Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Kamp Forme.

Kamp v Formah
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Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Epidemije je uradno konec. Kakšen je 
povzetek preteklih mesecev?

V preteklih mesecih smo se marsikaj 
naučili o ljudeh, službah, storitvah, organizaci-
jah, tudi o tem, na koga se zanesti v izrednih 
razmerah in na koga ne. Predvsem pa smo 
se po mojem mnenju naučili tega, kaj nam je 
v življenju res pomembno. In kako je možno 
marsikaj spremeniti, če postavimo zdravje, 
varnost, skupno blaginjo na prvo mesto. Ver-
jamem, da se bomo nekaterih lekcij tega izje-
mnega obdobja zapomnili. Zelo sem vesel tudi 
tega, da smo se zavedeli, koliko dobrih stvari, 
lokalnih virov in ne nazadnje ljudi imamo v 
Škofji Loki. Predvsem da imamo ljudi, podje-

Zelena oaza v zeleni oazi

Kot pravi župan Tine Radinja, je Škofja Loka skupaj s Selško in Poljansko dolino 
nekakšna zelena oaza v zeleni oazi Sloveniji in zato tudi idealna za domače 
goste. Skritih kotičkov je še veliko.

Tine Radinja

tja, organizacije, ki jim gre zaupati in na katere se lahko zanesemo, 
karkoli se zgodi.

 V času epidemije smo se imeli čas poglobiti v lepote našega mes-
ta in odkrivati njegove skrite kotičke. Mogoče bi kakšnega veljalo 
predstaviti širši javnosti. Kaj bi torej naše mesto lahko še bolj s po-
nosom pokazalo tudi drugim turistom, ne samo občanom?

Mogoče je bil ta čas tudi priložnost za to, da se zavemo, kako re-
lativno velika, kako raznolika in kako bogata z različnimi naravni-
mi in kulturnimi lepotami je naša občina. Prepričan sem, da ima-
mo še ogromno za pokazati. Imamo atrakcije, ki privabljajo večje 
število ljudi in obiskovalcev zato, ker so znane; na drugi strani je 
pa še ogromno skritih kotičkov, ki so res čudoviti. Dilema je, če jih 
razkrijemo, potem niso več skriti; pa vendarle, mogoče so manj-
ši, včasih bolj odmaknjeni, npr. soteska Sovpat je čudovita, imamo 
krasno Cerkev sv. Sobote na Bukovem vrhu, imamo Gabrško goro, 
ki je kot škofjeloška Pokljuka s sprehajalnimi potmi. Veliko je teh 
točk, ki so čudovite tako po naravni kot po kulturni krajini. 

 Glede na to, da bo veliko število državljanov počitnikovalo v Slo-
veniji, povejte, kako bi jih prepričali, da pridejo v Škofjo Loko?

Letošnja turistična sezona bo vsekakor posebna in mislim, da 
lahko na Škofjeloškem to izkoristimo. Razvojna agencija Sora, Tu-
rizem Škofja Loka, je lansirala posebno kampanjo Doma je najlepše, 
kjer v kratkih, ampak res atraktivnih video posnetkih promovirajo 
tako Škofjo Loko kot obe dolini, in sicer kot zeleno oazo v zeleni oazi 
Sloveniji. 

Želim si tudi, da epidemija ne bi pustila prevelikih posledic pri 
tistih, ki so končno začeli dvigati turistični utrip v naši občini. Ve-
liko ljudi se je odločilo za investicije v turizem, s čimer bi prišli do 
še več postelj v mestu in upam, da se bo poletna sezona obrnila 
podobno, kot so bili trendi zadnjih let, in da vsem uspe.

 Junij je v Škofji Loki tradicionalno bogat s prireditvami. Zdaj 
smo še vsi nekoliko oprezni, čeprav veliko občanov pogreša dru-
ženje in predvsem kulturni utrip. Koliko in na kakšen način bomo 
praznovali letos?

Že v juniju se obeta serija manjših prireditev. Morda bolj takih 
za sladokusce, zunaj, na različnih kotičkih Škofje Loke, ampak toli-
ko da dvignemo pulz kulturnega dogajanja v mestu. In proti koncu 
junija se pripravljamo na nekaj javnih prireditev. To seveda ne bodo 
velike javne prireditve, kot smo jih bili navajeni. Junija, žal, ne bo 
Teka štirih mostov in Historiala, se pa zato trudimo, da bi to nado-
mestili s takimi prireditvami, ki bodo takrat mogoče.

 Kako pa se je utrip vrnil v občinsko upravo? Katere projekte izva-
jate? S čim se ukvarjate?
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Občinska uprava je v času epidemije 
delovala zelo različno. Nekateri so bili na 
izjemno visokih obratih in so skrbeli za 
nemoteno delovanje vseh servisov, jav-
nih funkcij, Civilne zaščite ter bili podpo-
ra tistim javnim zavodom, ki so delovali. 
Nekateri sodelavci so delali od doma, ne-
kateri so bili na čakanju, ko ni bilo dela. 
Sedaj pa se vračamo v normalne tirnice. 
Tudi v vmesnem času smo se trudili, da 
smo na vse vloge, ki so prišle po telefonu 
ali elektronski pošti, redno odgovarjali in 
jih reševali. S prvim junijem smo prešli 
na običajno obratovanje. Izkušnja z delom 
med epidemijo je lahko tudi spodbuda 
tako zaposlenim na občini kot našim ob-
čanom, da so elektronske poti tudi varne, 
udobne in vsem pri roki ter da se z njihovo 
pomočjo marsikaj da še hitreje rešiti. 

Že v času epidemije smo pripravljali 
projekte, ki naj bi stekli po koncu epide-
mije, zato da bi zdaj čim prej prešli v po-
letni cikel investicij. In teh investicij je 
zdaj res veliko. Mislim, da bomo imeli čez 
poletje odprtih kar 13 gradbišč, kjer bomo 
prenavljali infrastrukturo, gradili kanali-
zacijo, obnavljali vodovode, gradili in ob-
navljali ceste.

 Kako potekajo priprave na Škofjeloški 
pasijon?

Škofjeloški pasijon leta 2021 sedaj ob 
koncu epidemije, upamo, ni ogrožen in 

bomo lahko čez dobrih devet mesecev 
pozdravili obiskovalke in obiskovalce z 
vsega sveta. Delamo vse, kot da bo to tako. 
Zdaj, v vmesnem času, so sodelavke in so-
delavci, ki delajo na projektu Škofjeloške-
ga pasijona, lansirali novo spletno stran, 
začeli promocijo in prodajo vstopnic, tako 
da si lahko vsi že danes zagotovijo vsto-
pnico.

Organizacijsko pa tako vodja projekta, 
ki dela odlično, kot režiser nemoteno na-
daljujeta priprave in verjamem, da bo zdaj 
po koncu epidemije zopet vzpostavljen bolj 
oseben stik z vodji skupin, nastopajočimi, 
prostovoljci in se bo tudi priprava na Ško-
fjeloški pasijon vrnila v normalne tirnice.

 Kdaj boste urejali Partizansko cesto in 
tudi celotno območje Kamnitnika (špor-
tni park, peš povezava na Kamnitnik, pro-
metna povezava na Partizansko cesto)?

Na Partizanski cesti že letos načrtu-
jemo več posegov, ker želimo celoten po-
tek Partizanske ceste prilagoditi pešcem 
in kolesarjem ter narediti tam promet in 
prehajanje še bolj varno. Tako da se zdaj 
intenzivno načrtujejo, projektirajo in 
usklajujejo različni vidiki in verjamem, 
da bo to letos tudi izvedeno.

Za urejanje celotnega območja Kam
nitnika pa so v pripravi izhodišča pro-
gramske vsebine v povezavi tako z vo-
jašnico kot navezavo na Šolsko ulico. Tu 
gre za bolj celosten pristop k vsebinam in 
redu v prostoru. K sodelovanju smo pova-
bili tudi prebivalce in društva, ki delujejo 
na tem področju, in še v tem mesecu na-
črtujemo delavnico za vse zainteresirane 
o vsebinah, ki bi jih radi videli na tem po-
dročju.

Poleg področja vojašnice in navezave 
Partizanska cesta–Šolska ulica pa name-
ravamo urediti tudi parkovno področje na 
Kamnitniku, kjer želimo omogočiti lažje 
prehajanje, dostop, sprehajanje in aktiv-
nosti. Tudi to bo tema omenjene delavni-
ce. Na tem vzhodnem delu vojašnice je že 
ogromno stvari umeščenih in potrebu-
jemo bolj celostno urejanje. Tam imamo 
kolesarski park, skejt park, pitnik, telo-
vadnico v naravi … ogromno je še nekih 
pobud, kaj še bi tja lahko umestili, in vse 
te pobude bi radi razvrstili, mogoče zdru-
žili in naredili kar se da prijetno območje.

Na občini nameravajo celostno urediti območje nekdanje vojašnice z zaledjem 
Kamnitnika.

Izkušnja z delom 
med epidemijo je 
lahko tudi spodbuda 
tako zaposlenim na 
občini kot našim 
občanom, da so 
elektronske poti tudi 
varne, udobne in 
vsem pri roki ter da 
se z njihovo pomočjo 
marsikaj da še 
hitreje rešiti.
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Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: arhiv občine

Slovenska filantropija je škofjelo-
ški občini ponovno podelila naziv 
Prostovoljstvu prijazno mesto. 

Slavnostno prireditve sicer zaradi koro-
nakrize ni bilo, a so se laskavega naziva 
na občini kljub vsemu izredno razvese-
lili. »Občina Škofja Loka je prvič prejela 
laskavi naziv leta 2014; od takrat dalje 
ga uspešno ohranjamo. Področje prosto-
voljstva pri nas temelji na prepričanju, 
da imajo člani skupnosti odgovornost 

Prostovoljstvu  
prijazno mesto

Škofja Loka je tudi letos 
prejela naziv Prostovoljstvu 
prijazno mesto.

Laskavi naziv Prostovoljstvu prijazno mesto v rokah župana Tineta Radinje in Sabine 
Gabrijel, ki je vlogo pripravila.

Klavdija Škrbo Karabegović

Program bo vse do oktobra 2022 sofinanciran s stra-
ni Ministrstva za zdravje. Njegov namen bo izgra-
dnja lokalnega preventivnega sistema, in sicer v 

partnerstvu z lokalnimi skupnostmi: Škofja Loka, Radlje 
ob Dravi, Borovnica, Ankaran, Tolmin in Krško. Vlaganje 
v skupnostni pristop v preventivi spada namreč med pri-
oritete na evropski ravni.

Občine imajo različne potrebe za izvajanje preventiv-
nih programov. Ker se želijo uspešno, trajnostno narav-
nano in dolgoročno lotiti izgradnje lokalnega preventiv-

nega sistema, bodo najprej raziskali lokalne potrebe in 
preverili obstoječe kapacitete. 

»Izobraževanje in usposabljanje preko Inštituta Utrip 
bo pripomoglo, da bomo znali pripraviti dobro oceno 
stanja, potreb in resursov, razviti akcijski načrt, določi-
ti finančne okvirje, izvedbene roke, nosilce in izvajalce 
programov in aktivnosti, določiti kriterije, izbrati in iz-
vajati primerne preventivne programe ter jih na koncu 
tudi ovrednotiti. Le vse to lahko privede do učinkovitega 
preventivnega sistema, s katerim bomo zadovoljni vsi,« 
so pojasnili na škofjeloškem LAS-u, kjer izvajajo nekaj 
izredno odmevnih projektov. Med njimi velja v ospredje 
postaviti družinsko rekreacijo, šolo za starše, Veter v la-
seh in še in še.

Preventivna platforma

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti (LAS) se je pridružila 
programu Preventivna platforma, ki ga je oblikoval Inštitut za raziskave in razvoj 
Utrip.

drug do drugega in da je prosto-
voljstvo potrebno za ustvarjanje 
zadovoljne skupnosti. Ob letošnji 
potrditvi naziva Prostovoljstvu 
prijazno mesto gre zahvala prav 

vsakemu posamezniku, vsem dru-
štvom in organiziranim skupinam, 
ki širijo prostovoljski duh in s tem 
delajo naše mesto lepše,« so sporo-
čili s škofjeloške občine.



Klavdija Škrbo Karabegović

Lipo prijateljstva so posadili v parku Charlotte Ma-
saryk, ki se nahaja v mestnem okrožju Praga 6. Ta 
park je bil posebej izbran, ker ima velik simbolen 

pomen za oba prijateljska slovanska naroda, saj je bila 
Charlotte Masaryk soproga prvega češkega predsednika 
Tomáša Masaryka. Ta je dejal, da so Čehom poleg Slova-
kov najbližji prav Slovenci. Masaryk je bil tudi velik pri-
jatelj slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika, ki je prav v 
Pragi pustil velik pečat.

Na svetovni dan čebel, torej 20. maja, sta že 58. lipo 
češko-slovenskega prijateljstva posadila podžupan 

mestnega okrožja Praga 6 Jakub Stárek in veleposlanica 
Republike Slovenije na Češkem Tanja Strniša. Prva lipa 
prijateljstva je bila posajena leta 2000 v pobratenem če-
škem mestu Tabor, ena pa raste tudi pred Osnovno šolo 
Škofja Loka-Mesto. Kot so sporočili s slovenskega vele-
poslaništva, je prireditev – kljub temu da ni bila javna in 
je potekala v skromnem obsegu – lepo uspela. Pobudnik 
in organizator lip prijateljstva Jan Jelšik, veliki prijatelj 
Slovenije in Škofje Loke, se zaradi ukrepov proti korona-
virusu tokratne prireditve ni mogel udeležiti, a ob prvi 
priložnosti bo lipo obiskal, obljublja.

Še ena lipa 
prijateljstva

Na Češkem, natančneje v Pragi,  
so posadili že 58. lipo  
češko-slovenskega prijateljstva.

V parku Charlotte Masaryk v Pragi stoji že 58. lipa  
češko-slovenskega prijateljstva.

Razvojna agencija Sora v okvi-
ru projekta Spodbujanje pod-
jetništva na Loškem vabi na 
brezplačno delavnico z naslo-
vom Prodaja v času nestabilnih 
razmer oziroma Prilagodimo 
naše poslovanje na nove raz-
mere in izkoristimo priložnost 
za rast in razvoj.

Delavnica bo potekala 22. juni-
ja, prijava je obvezna. Preda-
vateljica Mateja Milost bo med 
drugim spregovorila o tem, 
kako trenutno situacijo obrniti 
sebi v prid; kako iziti iz krize kot 
zmagovalci; kako so se spre-
menili pričakovanja in potrebe 
strank; o vlogi zaposlenih v novi 
situaciji itd.

Prodaja v času 
nestabilnih razmer

Klavdija Škrbo Karabegović

V Podlubniku bodo obnovili vo-
dovod od hišne številke 190 
do 208. Predvidena dela, ki 

bodo potekala do konca junija, bodo 
obsegala obnovo dotrajanega vodo-
voda v dolžini sto metrov in obnovo 
zgornjega ustroja ceste z vgradnjo 
nosilne in obrabne plasti asfalta. V 
tem času je predvidena popolna eta-
pna zapora prometa. 

Dela pa so začeli tudi v naselju 
Pod Plevno, kjer bodo zgradili nov 
vodovod v dolžini 311 metrov ter 
rekonstruirali vozišče, vključno z 
menjavo robnikov in ureditvijo od-
vodnjavanja. Dela bodo predvidoma 
zaključena do sredine avgusta. Tudi 
na tem območju bo veljala popolna 
etapna zapora, z začetkom gradbe-
nih del na severni strani naselja.

Za dostop do stanovanjskih 
objektov se bodo stanovalci lahko 
dogovarjali z izvajalcem gradbenih 
del, obvoz ne bo posebej označen.

Obnova in izgradnja 
vodovoda

V Podlubniku in Pod Plevno obnavljajo vodovod, 
zaradi česar bo veljala etapna zapora cest.
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Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Gorazd Kavčič

Seznam podjetij, ki so vir obremenjevanja okolja na 
območju občine Škofja Loka in so dolžna v skladu 
z zakonodajo izvajati obratovalni monitoring emi-

sij snovi v zrak in vode, je sestavljen na osnovi podatkov 
Agencije RS za okolje. Seznam zavezancev za izvajanje 
meritev hrupa je pripravila Občina Škofja Loka glede na 
zakonodajne obveznosti in poznavanje območja svoje 
občine. Na osnovi teh seznamov je nato pozvala vire one-
snaževanja, da ji pošljejo poročila o obratovalnem moni-
toringu za leto 2019.

Podatke so vnesli v Kataster onesnaževalcev, ki je do-
stopen na spletni strani občine in prostorsko prikazuje 
lokacijo posameznih izpustov snovi v okolje pri posame-
znem povzročitelju emisij ter podatke o tem, ali je posa-
mezen izpust snovi v okolje skladen z zakonodajo ali ne.

Ugotovljenega sicer ni bilo nobenega čezmernega obre-
menjevanja emisij snovi v zrak, vendar so količine določe-
nih onesnaževal višje, določenih pa nižje kot v letu poprej.

Prav tako niso zaznali preseganja onesnaževanja 
emisij snovi v vode in javno kanalizacijo ter emisij hrupa 
v okolju, pri čemer pa velja poudariti, da določena podje-
tja kljub pozivom občine ne pošiljajo svojih poročil.

Meritve kakovosti zunanjega zraka se na območju 
Škofje Loke izvajajo na petih merilnih postajah. Te so 
postavljene na avtobusni postaji Škofja Loka, Trati, v Vir-
mašah, Frankovem naselju in na Godešiču. 

Meritve za leto 2019 so pokazale, da zrak v občini Ško-
fja Loka ni čezmerno onesnažen. Izmerjeni parametri 
PM10 in PM2,5 ne dosegajo niti polovice mejne vrednos-
ti, medtem ko parametri CO, NO3 in O3 ne dosegajo niti 
desetine mejne vrednosti. Če primerjamo merilna mes-
ta med seboj, lahko opazimo, da so na merilnem mestu 
Frankovo naselje bile izmerjene najvišje koncentracije 
PM10, PM2,5 in CO. Najvišje vrednosti NO2 in O3 pa so bile 
izmerjene na merilnem mestu Godešič.

Občina je v letu 2019 naročila tudi mikroskopsko in 
kemijsko analizo prašnih delcev z namenom ugotavlja-

nja njihovega izvora. Analizo je izvedel Zavod za grad-
beništvo Slovenije, Laboratorij za kamen, agregat in re-
ciklirane materiale. Ker je en vzorec pokazal visok delež 
kamene volne in kamenih vlaken v prašnih delcih, na 
škofjeloški občini menijo, da bi bilo smiselno naredi-
ti več analiz, na podlagi katerih bi dobili konkretnejše 
zaključke.

Izvajanje ukrepov 
varstva okolja

Na občinskem svetu so predstavili 
poročilo o izvajanju ukrepov varstva  
okolja v občini Škofja Loka za leto 2019.

Meritve kakovosti zunanjega zraka na merilni postaji

V Škofji Loki bodo 24. junija ob 20. uri na vrtu Sokol-
skega doma obeležili dan državnosti. Slavnostni gov-
ornik bo Marko Pogačnik, poslanec v Državnem zbo-
ru Republike Slovenije. V primeru dežja bo prireditev 
potekala v Sokolskem domu Škofja Loka.

Dan državnosti

Župan Občine Škofja Loka Tine Radinja vljudno vabi 
na Slavnostno akademijo ob občinskem prazniku s 
podelitvijo priznanj Občine Škofja Loka za leto 2020, 
ki bo 26. junija ob 20. uri na Loškem gradu. V kultur-
nem programu bo nastopil Tomaž Hostnik s sprem-
ljevalno skupino (Matic Plemenitaš, Jaka Krušič, 
Gregor Hrovat in Luka Vinko). V primeru dežja bo 
prireditev potekala v Sokolskem domu Škofja Loka.

Slavnostna akademija
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CIRIL PETERNEL
NSi

IGOR SADAR
SDS

Rojen sem 20. 9. 1954 v Dragi. Sem kmet upokojenec, 
ki nima nobenega prostega časa.

Po osnovni šoli sem šel v kmetijsko šolo v Šentjurju. 
Ker so mi blizu krščanske vrednote, sem tudi član Nove 
Slovenije – krščanskih demokratov.

Kot tak spoštujem vse sogovornike ne glede na nji-
hovo politično prepričanje. Držim se načela 'več glav več 
ve'. Sem oče dvema hčerkama in sinu, pa tudi stari oče 
enemu vnuku in petim vnukinjam. Vsi so mi v veliko ve-
selje. 

V občinski svet sem bil izvoljen v prvi volilni enoti. 
Predvsem pa je moj interes v naši Krajevni skupnosti 
Trata zastopati vasi na levem bregu reke Sore, to so Dra-
ga, Gosteče, Pungert in Hosta. Močno upam, da bo v čim 
krajšem času zgrajen pločnik v vasi Draga, saj med naš-
tetimi edino Draga nima pločnika. Tako morajo otroci 
hoditi med avtomobili po cesti do sredine vasi, kjer gredo 
potem na šolski avtobus. Že v prejšnjem mandatu sem 
podal predlog, da se na relaciji Sora–Hosta prepove vo-
žnja vlačilcem, kar je tudi narejeno s postavitvijo znakov 
za prepoved.

Kar pa se tiče sodelovanja v občinskem svetu, je to 
dobro, kajti vsi se zavedamo, da delamo za ljudi naše ob-
čine, ki so nas tudi izvolili.

Sedaj smo ravno v tem času, ko se je med nas prikra-
del koronavirus, tako da smo se manj družili, pa vendar 
vse kaže, da se življenje počasi vrača na stari tir. Močno 
si želim, da bo gospodarstvo čim manj prizadeto, da ne 
bo odpuščanj v podjetjih.

Obenem pa bi rekel hvala lepa vsem, ki ste v tem času 
skrbeli, da je naše življenje teklo normalno naprej.

Naj omenim, da je sodelovanje z županom dobro, saj 
zna prisluhniti vsakemu posamezniku, seveda pa je želja 
vedno več, kot je denarja. Zatorej moramo biti vsi razu-
mni in se zavedati, da porabiš lahko le toliko, kot imaš.

Prav vsi zaposleni na občini in svetniki pa moramo 
delati za naše občane, tako da bo v naši občini življenje 
lepo in prijazno. Naj se povsod sliši glas: rad imam Škofjo 
Loko. Ostanimo zdravi. Srečno.

Sem novinec v tem mandatu z enoletnim stažem 
med občinskimi svetniki, član odbora za gospodarske 
javne službe in tudi član Krajevne skupnosti Trata.

Svoje svetniško mnenje bi razdelil na dve temi, in si-
cer na epidemijo covid-19 in problematiko čistega zraka 
v občini Škofja Loka.

Dnevno spremljam situacijo v zvezi s to epidemijo in 
trenutna ocena je, da se je vlada, ki jo vodi g. Janez Janša, 
s kriznim štabom RS, z zdravstvenim osebjem v bolni-
šnicah, predstavniki Civilne zaščite in vodstvom občin 
ter drugimi izkazala za eno izmed najboljših med drža-
vami na svetu, ki so se dobro odrezale v borbi proti koro-
navirusu. V tej krizi so po zaslugi te vlade dobili pomoč 
prebivalci Slovenije, in ne banke – kot ob krizi 2009, ko 
so pomoč dobile banke za zavožene tajkunske projekte.

Drugo mnenje se nanaša na problematiko čistega 
zraka v naši občini. Vsak občan ve, kje je najvišji di-
mnik, koliko se kadi in kako oteženo je včasih dihanje. 
Leta in leta se nekateri občinski svetniki trudijo, da bi se 
na tem področju kaj spremenilo, zgodi se pa skoraj nič. 
Ker stanujem v bližini, dnevno opazujem in spremljam 
izpuste  zdravju strupenih snovi, ki jih je vsak dan več 
in ki po ohlajanju sedajo na naše vrtnine, travnike, sa-
dovnjake ...  

Svoje delo bom v prihodnje posvetil predvsem temu 
problemu, saj želim, da občanke in občani dihamo čist 
zrak.

Lastnikom podjetja Knauf Insulation pa priporočam, 
da si na Dunaju ogledajo, kako ob ustreznih filtrih gnez-
dijo ptiči na dimniku na dunajski sežigalnici.
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Mateja Rant, foto: Tina Dokl

Rezultate tekmovanja, ki je 
letos potekalo na spletu, so 
razglasili v začetku maja. 

Podjetje Recolor, ki so ga ustanovili 
dijaki tretjega letnika Srednje šole 
za strojništvo Janez Poklukar, Ja-
kob Kalan in Martin Fajfar, je osvo-
jilo prvo mesto v glavni kategoriji 
tekmovanja. Poleg glavne nagrade 
so dosegli tudi dve drugi mesti, in 
sicer po izboru mentorjev programa 
in za oglasni film, ter tretje mesto v 
kategoriji inovativnost, je na uspeh 
dijakov ponosna njihova mentorica 
Zvonka Erce.

Projekt poteka pod licenco Junior 
Achievement (JA), v kateri sodeluje 
na milijone mladih po vsem svetu, ki 

jih zanima podjetništvo, je pojasnila 
Zvonka Erce. Srednja šola za stroj-
ništvo je na tekmovanju sodelovala 
s kar štirimi podjetji, poleg že ome-
njenega podjetja Recolor še s podjetji 
Sloboni, Protecar in Sesalko. Dijaki 
so morali prek spleta oddati poslov-
no poročilo, fotografijo izdelka, logo-
tip podjetja in kratek opis podjetja. 
»Najbolj ambiciozni so posneli tudi 
film,« je razložila Zvonka Erce. Dija-
ki iz zmagovalnega podjetja Reco-
lor so razvili razpršilo za večkratno 
uporabo, ki ga lahko uporabnik sam 
napolni z barvo, pri njegovi izdelavi 
pa so uporabili reciklirane materi-
ale. »Dijaki so komisijo prepričali 
s svojo inovativnostjo, iskrenostjo 
in pristnostjo,« je ponosna Zvonka 
Erce. V juliju bodo Slovenijo zasto-
pali tudi na evropskem tekmovanju 
Junior Achievement.

Z zanimivimi idejami so navdušili 
tudi dijaki ostalih treh podjetij Srednje 
šole za strojništvo. V okviru podjetja 
Sloboni, ki so ga ustanovili dijaki dru-
gega letnika Aljaž Koglar, Matija Zavrl 
in Mark Pavlin, so oblikovali izdelek, 
ki bi ga uporabili za promocijo Slove-
nije – bombone z okusi značilnih jedi 
oziroma pijač posameznih sloven-
skih pokrajin. Tretješolci Nejc Gar-
tner, Aljaž Bertoncelj in Jakob Kern iz 
podjetja Protecar so predstavili idejo 
o izdelavi zaščite za vetrobransko 
steklo tako pozimi kot poleti. Podjetje 
Sesalko, ki so ga pod mentorstvom 
Tadeja Debelaka ustanovili dijaki če-
trtega letnika Nejc Abram, Gal Debe-
ljak, Jaka Pogačnik in Martin Mezek, 
pa je v kategoriji EIT – krožno gospo-
darstvo doseglo tretje mesto.

Po nagradah so posegla tudi pod-
jetja Srednje šole za lesarstvo. Podje-
tje Xilo, ki izdeluje lesena stojala za 
računalniške monitorje, je osvojilo 
skupno drugo mesto v glavni kate-
goriji podjetje leta in prvo mesto po 
izboru komisije alumni JA Slovenija. 
»Največje število nagrad je pobralo 
dijaško podjetje Lamp'ca, ki je doseg-
lo drugo mesto v kategoriji inovativ-
nost, drugo mesto v kategoriji izviren 
slovenski izdelek in tretje mesto v 
kategoriji najboljši film,« je še razlo-
žila Zvonka Erce in dodala, da je us-
peh dijakov Srednje šole za lesarstvo 
s tretjim mestom v kategoriji izviren 
slovenski izdelek dopolnilo podjetje 
Ekolant. Kot poudarja Zvonka Erce, 
pa si – kljub temu da nagrade niso 
prejeli – pohvalo za izvirno rešitev 
za sušenje športne opreme zasluži 
tudi podjetje Soaker, ki je bilo nomi-
nirano v kategoriji inovativnost.

Recolor dijaško podjetje leta

Na 7. državnem tekmovanju dijaških podjetij, ki ga vsako leto pripravlja Zavod 
za spodbujane podjetnosti mladih, je bilo podjetje treh dijakov Srednje šole za 
strojništvo Šolskega centra Škofja Loka izbrano za najboljše podjetje leta.

Janez Poklukar, Jakob Kalan in Martin Fajfar z mentorico Zvonko Erce
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Želite pridobiti nova
znanja in kompetence?

SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE

Pri izbiri brezplačnega računalniškega ali jezikovnega   
izobraževalnega programa, ki bo ustrezal 
vašim potrebam in predznanju, vam bodo pomagali 
svetovalci Ljudske univerze Škofja Loka.  

Informacije: 04 506 13 80, info@lu-skofjaloka.si

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

Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

Letos se je k spomladanskemu izpitnemu roku splo-
šne mature prvič prijavilo 6078 kandidatov (lani 
6343) s 84 šol, ki bodo maturo opravljali iz 35 različ-

nih predmetov, so sporočili iz Državnega izpitnega cen-
tra. Priprave na maturo je letos zaznamovala epidemija 
novega koronavirusa, saj je dva meseca pouk potekal na 
daljavo, dijaki zaključnih letnikov so se v šole vrnili šele 
18. maja. Na Gimnaziji Škofja Loka je 25. maja srednješol-
sko izobraževanje zaključilo 148 maturantov. Po pisnem 

izpitu iz angleščine jih je 1. junija čakalo pisanje eseja iz 
materinščine, ki bi ga sicer po prvotnem maturitetnem 
koledarju morali pisati že 5. maja. Pisni izpit iz matema-
tike so opravljali 6. junija, pisni izpiti iz drugih predmetov 
izbirnega dela splošne mature pa se bodo odvijali do 17. 
junija. Tudi vse ustne izpite bodo maturanti opravljali v 
prvotno predvidenih rokih, to je od 15. do 23. junija. Z us-
pehom na splošni maturi bodo dijake v šolah seznanili 
13. julija. 

Matura v času 
koronavirusa
S pisnim izpitom iz angleščine sta se 
konec maja začeli splošna in poklicna 
matura, srednje šole pa so svoja vrata 
maturantom odprle že sredi maja.

Maturanti Gimnazije Škofja Loka med pripravami na maturo



20 KULTURA  

Igor Kavčič 
Foto: arhiv Urbana Megušarja

Razstava Glina v prostoru in 
času, ki jo bodo v sredo, 17. ju-
nija, odprli v Galeriji Loškega 

gradu, je del obsežnega projekta raz-
iskovanja slovenske lončarske tra-
dicije, pri katerem sodelujejo Urban 
Magušar, Loški muzej Škofja Loka in 
Rokodelski center DUO Škofja Loka. V 
zadnjem so že v aprilu pripravili sple-
tno razstavo, saj si te zaradi pandemi-
je v živo ni bilo mogoče ogledati, pri-
hodnji teden pa se skupni projekt seli 
na grad, ki bo obiskovalcem na voljo 
in na ogled vse do konca oktobra.

Osrednji pobudnik projekta, lon-
čar in industrijski oblikovalec Urban 
Magušar, ki ima svojo lončarsko de-
lavnico v Radovljici, v Katalogu slo-
venskih glin predstavlja raznolikost 
gline pri nas, številčnost lokalnih 
nahajališč in njihov pomen za slo-
vensko lončarsko tradicijo. 

Urban Magušar je pred 25 leti obi-
skal in spoznal vse slovenske tradici-
onalne lončarje. »Takrat jih je bilo še 
25, danes so še trije. Žlahtni tradicio-
nalci. Ugotovil sem, da prav nihče od 
njih ni čisto 'gladek', saj se je vsak naš 
pogovor začel in končal pri glini,« v 
povabilu k razstavi v duhovitem tonu 
razmišlja Megušar: »Ni čudno, saj se 
je tradicionalno lončarstvo razvilo v 
bližini glinokopov, po navadi na od-
daljenosti največ deset kilometrov.« 
V projektu Katalog slovenskih glin, 
za katerega avtor pravi, da bi se prav-
zaprav moral imenovati 'zatreskani 
v glino', so nabrali in testirali skoraj 
sto različnih slovenskih glin, in ker 
so bile tako čudovite, iz njih naredili 
razstavo. 

Na tokratni razstavi projekt raz-
širjajo in povezujejo z izborom pred-
metov iz gline iz obdobja srednjega 
in novega veka, ki so jih prebivalci 
Škofje Loke in okolice uporabljali v 
vsakdanjem življenju in so jim omo-
gočali lažje, kvalitetnejše pa tudi 
lepše življenje. Izbor predmetov je 
pripravil arheolog in kustos Loškega 
muzeja Jože Štukl. 

Glina je bila v srednjem in novem 
veku še vedno cenovno najugodnejši 
in široko uporaben material, zato so 
bili vsaj osnovni keramični izdelki 
dostopni tudi ekonomsko šibkejšim 
slojem prebivalstva. Najširše upo-
rabljano je bilo kuhinjsko oziroma 
ognjiščno posodje, ki ga bodo na 
razstavi predstavili z izborom lonca, 
pokrovke, krožnika, čaše in kozice, 
kot primer razkošnega namiznega 
posodja za serviranje hrane, s ka-
terim so bili založeni posvetna in 
cerkvena gospoda ter bogatejši me-
ščani, pa bodo na ogled postavili lo-
ško slikano meščansko keramiko. 

Razstavili bodo tudi kombinirano 
skledasto svetilko in dve lojenki, s 
katerima so v srednjem veku prega-
njali temo, ter lončasti pečnici z lon-
čenih peči, s katerimi so si prostore 
ogrevali predvsem premožnejši sloji. 
Na ogled bo tudi dvodelna glinena 
retorta, kakršne so pri idrijskem ru-
dniku uporabljali za pridobivanje 
živega srebra. Razstavo bodo dopol-
nili še s sklopom sanitarne keramike 
– to bodo glinene vodovodne cevi iz 
grobe gline, izdelane na lončarskem 
vretenu. 

Kot so zapisali v Loškem muzeju, 
z razširjenim razstavnim projektom 
predstavljajo tesno povezavo med 
materialom, tehniko oblikovanja in 
tudi okrasom lončevine ter poudarja-
jo povezanost prav teh tradicionalnih 
izhodišč s sodobnimi smernicami. 

Odprtje razstave bo sicer poteka-
lo na grajskem dvorišču, v uvodu pa 
bo pogovor z Urbanom Megušarjem 
vodila Katarina Sekirnik iz Roko-
delskega centra DUO.

Prostor in čas za slovensko glino
V Galeriji Loškega gradu pripravljajo veliko razstavo Glina v prostoru in času.  
Na ogled je tako srednjeveška in novoveška kot tudi sodobna keramika.

Prihodnjo sredo bo odprtje razstave Glina v prostoru in času. 
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Igor Kavčič, foto: Tina Dokl
 

Pandemija je v zadnjih treh mesecih močno zare-
zala tudi v polje kulture in umetnosti. Ukrep ka-
rantene in fizične distance je še posebej vplival na 

ustvarjalce na področjih, ki so povezana s prisotnostjo 
občinstva, kot so na primer uprizoritvene umetnosti in 
glasbeni koncerti. Njihova ustvarjalnost se je tako na raz-
lične načine selila na splet, posnetke smo si lahko ogle-
dovali s pomočjo elektronskih medijev – naj tu spomni-
mo na koncert, ki so ga na domiseln način v Sokolskem 
domu izvedli Ana Julija Mlejnik, Luka Železnik in Miloš 
Mlejnik.

Tako kot že drugje po Sloveniji smo prepričani, da se 
bodo v prihodnjih dneh in čez poletje odprla tudi škofje-
loška koncertna prizorišča v že omenjenem Sokolskem 
domu, v vedno bolj popularnem lokalu Pr' Pepet in še 
kje, tudi na prostem. Mogoče bomo med nastopajočimi, 
s katerim od njegovih sestavov srečali tudi mladega vi-
olončelista Urbana Megušarja, ki sicer izhaja iz Dolenje 
vasi, svojo glasbeno pot pa je začel v škofjeloški glasbeni 
šoli. Ta čas študent violončela na Univerzi za glasbo in 

upodabljajočo umetnost v avstrijskem Gradcu igra tudi v 
dveh zanimivih komornih sestavih. V zasedbi Trio Tem-
pestoso igra z akordeonistko Sanjo Mlinarič in klarine-
tistom Andražem Golobom, v Folk triu Lumi pa muzicira 
skupaj z dekletom Saimi Kortelainen (violina in vokal) 
ter Oskarjem Longyko (violina). Igrajo ljudsko glasbo, 
predvsem iz skandinavskih in baltskih dežel, njihov re-
pertoar se širi tudi na slovensko ljudsko glasbo. Urbana 
smo oni dan srečali v Škofji Loki in obljubil nam je, da se 
bo z enim od triov kmalu predstavil tudi domači publiki.

Za živo muziko

Violončelist Urban Megušar obožuje žive nastope. 

Igor Kavčič

 

Pandemija, ki jo je povzročil 
covid-19, je za dva meseca in 
pol za javnost zaprla tudi vra-

ta Loškega odra. Odpovedali ali pre-
stavili so več kot dvajset prireditev, 
ki bi jih obiskalo približno štiri tisoč 
ljudi. »Prekiniti smo morali študij 
predstave, odpovedati vse prireditve 
doma in gostovanja. Tudi vsa sreča-
nja, tekmovanja in izobraževanja v 
organizaciji JSKD – na našem odru 
bi v marcu gostili območno sreča-
nje otroških gledaliških skupin –, ki 
se jih redno udeležujemo, so presta-
vljena za nedoločen čas. Odpovedan 

je Historial 2020, pomladni koncert 
Mestnega pihalnega orkestra Škofja 
Loka, nastop baletnega oddelka Glas-
bene šole … « pojasnjuje vodja Loške-
ga odra Ana Babnik in dodaja: »Če-
tudi je epidemija uradno preklicana, 
trenutne razmere še ne dopuščajo, 
da bi lahko vsaj delno realizirali zas-
tavljeni program sezone 2019/2020.«

Tako bodo premiero Antigone v 
New Yorku v režiji Matjaža Šmalca, 
ki je bila načrtovana za konec mar-
ca, uvrstili v naslednjo sezono. Na je-
sen so predstavili tudi večino gostu-
jočih predstav, ki so bile napovedane 
in obljubljene z nakupom abonma-
jev. Vpis abonmajev za novo sezono 
bodo začeli sredi septembra, ko bodo 
imeli več informacij za zagotavljane 

varnih pogojev za ogled predstav. 
Kljub temu pa na Loškem odru svoja 
vrata obiskovalcem odpirajo 20. ju-
nija, ko bodo gostili skupino KUKUC. 

Kot je povedala Babnikova, pa je 
gledališki ansambel Loškega odra v 
tem času v izrazito ustvarjalnem ob-
dobju. »V teku so priprave na jesensko 
premiero, ki bo tokrat še posebej slo-
vesna, saj bo z njo Bojan Trampuš 
slavil 30 let umetniškega ustvarja-
nja. Jeseni bo mladinska sekcija pod 
vodstvom Blaža Veharja začela študij 
komedije Dušana Jovanoviča: Pode-
želski plejboji po drugi svetovni vojni. 
V novi sezoni pa bodo na svoj račun 
prišli tudi najmlajši, saj zanje priprav-
ljamo kar dve premieri, Rezijanske 
pravljice ter Pekarno Mišmaš.«

Z mislimi na novo sezono
Na Loškem odru z optimizmom in novimi predstavami zrejo v naslednjo sezono.
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Danica Zavrl Žlebir 
Foto: Tina Dokl, arhiv GG

Škofjeloški pasijon je prvo dram-
sko besedilo v slovenskem jezi-
ku. Predstavlja zgodbo Kristu-

sovega življenja in je uprizorjen kot 
procesija po ulicah starega mestnega 
jedra na premičnih odrih, vozovih 
in konjih. Leta 1721 je pasijon v ško-
fjeloškem kapucinskem samostanu 
zapisal Lovrenc Marušič, pater Ro-
muald. V igro je vključil tudi lokalno 
prebivalstvo, meščane, člane raznih 
cehov oziroma obrtniških združenj in 
vaško prebivalstvo iz Škofje Loke in 
okolice, kar je povezalo različne slo-
je prebivalstva. Izvirni rokopis hrani 
Kapucinska knjižnica v Škofji Loki. 
Pasijon je bil v času baroka odigran 
le nekajkrat, po dvesto letih pa so ga 
leta 1999 ponovno uprizorili. Od tak-

rat je bil pasijon uprizorjen še trikrat, 
naslednja uprizoritev bo leta 2021, ob 
tristoti obletnici nastanka besedi-
la. Škofjeloški pasijon je najstarejše 
ohranjeno dramsko besedilo v slo-
venskem jeziku in najstarejša režij-
ska knjiga v Evropi. Leta 2016 je bil 
zaradi svoje edinstvenosti vpisan na 
Unescov reprezentativni seznam ne-
snovne kulturne dediščine človeštva. 
Edinstven je tudi zato, ker v predstavi 
sodeluje blizu tisoč prostovoljcev. 

Škofjeloški pasijon uprizarjajo 
vsakih šest let, v vmesnem času pa 
z različnimi pasijonskimi dogod-
ki ohranjajo »pasijonsko kondicijo«. 
Pasijonskim dnevom je namenjen 
postno-velikonočni čas, dnevi v mar-
cu in aprilu. Tudi letos bi moralo biti 
tako, vendar je pasijonsko dogajanje 
v zadnjem letu pred vnovično uprizo-
ritvijo preprečila epidemija. Odpadlo 
je vseh 18 napovedanih dogodkov. 
Pred izbruhom epidemije covida-19 

pa je izšla mednarodna publikacija 
Pasijonski almanah, ki so jo javno 
predstavili v Sokolskem domu, kjer 
sta občinstvu o njej spregovorila ure-
dnika Jože Štukl in Franc Križnar. 
Tretji večjezični almanah prinaša 
zapise o pasijonih v Sloveniji in na 
tujem. Sicer je vsebina almanaha 
vsakokrat mednarodno obarvana, 
objavlja pa znanstvene, strokovne 
in poljudne prispevke na temo pa-
sijonske dediščine ter umeščanja 
slovenske pasijonske tradicije vanj. 
Tokrat prikaže oblike pasijonskega 
praznovanja na Portugalskem, v Špa-
niji, južni Italiji, Franciji, Belgiji in na 
Hrvaškem. Marca je izšla še ena pu-
blikacija, Pasijonski doneski, že 15. 
po vrsti. Javne predstavitve, ki je bila 
predvidena kot eden od dogodkov le-
tošnjih Dnevov Škofjeloškega pasijo-
na, sicer zaradi ukrepov ni dočakala, 
so pa Doneski, ki jih izdajata Muzej-
sko društvo Škofja Loka in Kulturno-
-zgodovinsko društvo Lonka Stara 
Loka, že leto dni prej kot običajno do-
stopni na portalu Digitalne knjižnice 
Slovenije. V postno-velikonočnem 
času je bil aktiven tudi Pasijonski ve-
ter, gibanje, ki združuje pasijonce iz 
slovenskih krajev, kjer uprizarjajo pa-
sijone. Pripravil je video vsebine, med 
njimi tudi pogovor z dvema režiser-
jema Škofjeloškega pasijona: prvim, 
Marjanom Kokaljem, ki je pasijon re-
žiral v letih 1999 in 2000, in Borutom 
Gartnerjem, režiserjem iz leta 2009, 
ki bo režiral tudi Škofjeloški pasijon 
2021. 

Bi bila uprizoritev Škofjeloškega 
pasijona lahko ogrožena, smo rav-
no sredi epidemije vprašali vodjo 
projekta Škofjeloški pasijon 2021 

Pripravljajo se na Škofjeloški pasijon 2021
Prihodnje leto, ob tristoti obletnici njegovega nastanka, bo znova uprizorjen 
Škofjeloški pasijon. Letošnje priprave nanj je ogrozilo širjenje koronavirusa, 
zaradi česar so odpadle pasijonske prireditve, nekateri dogodki so se preselili v 
virtualni svet. Vodja pasijona in režiser sta glede uprizoritve optimistična.

Škofjeloški pasijon poteka v procesiji in na premičnih odrih po mestu. 



Skrivnostni sprevod na Kamnitem mostu 

Jakoba Vrhovca. Bil je optimističen, 
skrbelo ga je le zaradi morebitnih 
sponzorjev, ki so se v času koronavi-
rusa znašli v nezavidljivem položaju 
in bi se njihov gospodarski položaj 
tudi za naprej lahko poslabšal. Na-
povedal pa je, da se bo maja začela 
prodaja vstopnic za Škofjeloški pasi-
jon 2021, in res na spletnih prodajnih 
mestih lahko zasledimo, da se to že 
dogaja. Napovedane so tudi predsta-
ve, ki bodo v jubilejnem letu potekale 
med 20. marcem in 11. aprilom. 

Tudi konkretne priprave na pa-
sijon že potekajo, pod režiserje-
vim vodstvom pa nastaja igralski 

ansambel. To je veliko delo, saj so 
vključene številne igralske skupine 
za posamezne prizore pasijona, ki 
jih režiser zbira od Selške in Poljan-
ske doline do Škofje Loke z okolico, 
v krajih, kjer se je nekdaj raztezalo 
Freisinško gospostvo. Tudi nanj smo 
v času epidemije naslovili vprašanje, 
kako to poteka v času, ko je druže-
nje med ljudmi omejeno s strogimi 
ukrepi. S pasijonci se je »družil« po 
telefonu in računalniku. »Tudi vaje 
z igralci že potekajo, saj nam av-
dio in video posnetki to omogočajo. 
Pri meni doma se srečujem s posa-
mezniki in se z njimi posamično 

pogovarjam o izbrani tematiki. Og-
ledujem si prostore za delo, prever-
jam, v kakšnem stanju so vozovi, kje 
bomo namestili konjenike in veliko 
množico nastopajočih, kje hranili 
prenosne odre, da bi olajšali delo no-
sačem,« je dejal režiser. Glede uprizo-
ritve prihodnje leto je optimističen, 
čeprav obenem razmišlja tudi o tem, 
kako organizirati priprave in vaje, če 
pride do drugega in tretjega vala epi-
demije. Pravi, da se je pripravljen pri-
lagajati na vsakodnevno situacijo in 
pri tem strogo upoštevati varnostna 
zdravstvena navodila, saj sta prva 
človek in zdravje. 

 

ELEKTRIČNA KOLESA  
SCOTT, CUBE IN DEMA
testiranje in strokovno svetovanje  

pred nakupom
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10  0 €
OB NAKUPU ELEKTRIČNEGA KOLESA

(akcija velja do 15. julija 2020,  

popusti se med seboj ne seštevajo)

                       Kolesarski center Valy-Žagar

                  Cesta na Brdo 52, 4000 Kranj

          T: 04 2045 00 7,  www.valy.si, trgovina@valy.si
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                     ŽE OD 999 € DALJE
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zdravila brez recepta
prehranska dopolnila
čaje in čajne mešanice
eterična olja
ekološko hrano
bio začimbe
izdelke brez glutena
naravno kozmetiko
naravne barve za lase
medicinsko obutev
širok izbor sončnih
kremic in repelentov proti
klopom in komarjemwww.trgovinasivka

www.facebook.com/trgovinasivka

Nudimo:

Vsak petek in soboto strankam nudimo
10% gotovinski popust
10% popust za upokojence
(prve tri delovne dni v mesecu)

10% popust s kartico Vzajemnost

 
 

  

Nudimo vam tudi 
maske - zaščitne, pralne, 

otroške in razkužila za roke
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• blago za vrtne garniture • senčila • navtiko  
• avtodome • sedežne garniture • kuhinjske kote

Več najdete na www.fin-tex.si

Ul. Mirka Vadnova 19 v Kranju  
(Primskovo, poleg Hobby Arta)

Kontakt: 041 752 020, 030 654 333, fintex@siol.net    

Delovni čas: torek 8.–17. ure, petek 8.–14. ure   

Maja Bertoncelj,  foto: osebni arhiv

Evropska gimnastična zveza je 
pretekli teden objavila nove 
datume prvenstev stare celine, 

ki jih je spomladi odnesla pandemija 
koronavirusa. Evropsko prvenstvo 
v športni gimnastiki bo decembra. 
Tega se je razveselil tudi najboljši 
slovenski telovadec Sašo Bertoncelj, 
s katerim smo se pogovarjali po ob-
javi novice.

 Kdaj ste imeli zadnjo tekmo?
Letos sem imel dve tekmi sve-

tovnega pokala: prvo konec febru-
arja, drugo pa v prvi polovici marca. 

Zadnja, potekala je v Bakuju v Azer-
bajdžanu, zaradi koronavirusa ni 
bila izpeljana do konca. Izvedene so 
bile kvalifikacije, finale pa so odpo-
vedali. 

 Kako ste preživljali tedne, ko so 
bile dvorane zaprte?

Uživali smo družinsko življe-
nje in mirno preživeli to obdobje. 
Seveda bi raje videl, da bi vse teklo 
po običajnih tirnicah, da ne bi bilo 
omejitev. Treniral sem v domačem 
okolju. Kot športnik sem v fazi, ko 
moram le vzdrževati svojo priprav-
ljenost, zato si lahko privoščim tudi 
kakšen daljši premor, če vem, da se 
bom lahko potem hitro vrnil nazaj 
in imel dovolj časa za priprave na 

tekmovanja. Kakorkoli, meni je ta 
premor prišel prav za regeneracijo 
in da sem tudi doma naredil kaj, za 
kar prej ni bilo časa.

 Kako je z motivacijo, ko se ni ve-
delo, kdaj bodo tekme, sploh bodo ...?

Ne glede na to, da tekma zago-
tovo je motivacija in mora biti, sem 
mnenja, da če želiš biti toliko let na 
takšnem nivoju, kot sem jaz, mora 
biti motivacija vedno notranja. Da 
se tekme zamaknejo, ne smejo biti 
razlog, da ne bi imel več motivaci-
je ali zato končal kariero, razen če 
imaš seveda druge razloge. Seveda 
pa je dobro imeti cilj, na katerega 
potem osredotočaš priprave. Cilj je 
sedaj jasen. 

Glavni cilj evropsko prvenstvo
Najboljši slovenski telovadec Sašo Bertoncelj bo jeseni tekmoval v nemški ligi, 
vrhunec sezone pa ga čaka decembra, ko je v programu evropsko prvenstvo.
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 Cilj je evropsko prvenstvo, ki bo decembra.
Tako je, če le ne bo kaj drugače, da bi se pandemija po-

novila. Evropsko prvenstvo je glavni cilj letošnjega leta. 
Ustreza mi tudi termin na koncu leta. Pomembno je tako 

za nas, športnike, kot za Gimnastično zvezo Slovenije in 
tudi za naše sponzorje, da imamo tudi letos veliko tek-
mo. Hvaležen sem osebnemu sponzorju, da mi tudi v teh 
časih stoji trdno ob strani.

 Kako bo s tekmovanji pred evropskim prvenstvom?
Pred tem bom tekmoval v nemški ligi. Danes smo bili 

v stiku in so rekli, da bodo prihodnji teden sporočili, ali 
ostanejo vsi predvideni datumi ali bo kaj sprememb. Če 
vse ostane, kot je, računam, da bi v začetku oktobra začel 
nastope v nemški ligi. Verjetno bodo tudi še druge tek-
me. Zaradi zahtevne finančne situacije smo se skupaj z 
Gimnastično zvezo Slovenije odločili, da bomo športniki 
kakšno tudi izpustili. Če bodo tekme svetovnega pokala, 
se jih bomo udeležili le toliko, da dobimo potrebno tek-
movalno rutino zaradi evropskega prvenstva, sicer pa 
bomo morali vsi skupaj zategniti pasove, da bomo lažje 
preživeli te čase.

 Kako trenutno potekajo priprave?
Ta mesec sem znova začel resneje trenirati, da po-

časi pridem nazaj v ta ritem. Za nastope v nemški ligi 
mi ni treba biti na nivoju kot za evropsko prvenstvo. S 
tega pogleda se mi ne mudi, saj je evropsko prvenstvo 
šele decembra. V juniju bom počasi stopnjeval treninge, 
v prvi polovici junija bom šel verjetno z družino malo na 
dopust, potem pa s polno paro naprej.

Sašo Bertoncelj za jesen načrtuje nastope v nemški ligi, konec leta 
pa na evropskem prvenstvu. 
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Mateja Rant 
Foto: Zgodovinski arhiv Ljubljana

Mnogi se v tem času spo-
minjajo zlasti pandemije 
španske gripe po prvi sve-

tovni vojni, ki velja za eno od največ-
jih katastrof v človeški zgodovini. 
»Nevarnega plesa nalezljivih bolez-
ni« se je v katalogu, ki je nastal ob 
razstavi Slovenci, začenjajo se novi 
časi ... (1918–1920), dotaknila tudi 
Judita Šega iz škofjeloške enote Zgo-
dovinskega arhiva Ljubljana. Razsta-
vo in katalog je leta 2018 pripravil 
Zgodovinski arhiv Ljubljana in z njo 
januarja lani gostoval tudi v Sokol-
skem domu v Škofji Loki, je pojasnila 
Judita Šega.

Zdravstvene razmere na sloven-
skih tleh so bile ob koncu prve sve-
tovne vojne skrb vzbujajoče, pojasnju-
je Judita Šega. »Rodnost je strahovito 
padla, umrljivost močno narasla, zelo 
se je povečalo število tuberkuloznih 
bolnikov, razsajale so španska gripa, 
griža, legar (trebušni tifus), pegavica 
(pegasti tifus), koze, davica, škrla-
tinka in spolno prenosljive bolezni.« 
Posledice nečloveškega trpljenja, psi-
hičnih pritiskov, lakote in vsesploš-
nega pomanjkanja med vojno so se 
namreč po njenih besedah globoko 
zajedle v telesa izčrpanih vojakov, 
ujetnikov in civilistov ter jih naredi-
le ranljive in neodporne na bolezni. 
»Med snovalci takratne zdravstvene 
politike v Sloveniji je zato upravičeno 
zavladal strah pred boleznimi, ki so 
imele vse možnosti, da se iz posamič-
nih primerov razširijo v množične 
epidemije,« je opozorila Judita Šega 
in dodala, da so to nevarnost dodat-

no povečevale množične migracije 
vojakov, beguncev in ujetnikov, ki 
so se vračali domov ter z nekdanjih 
bojišč in ujetništva v Rusiji in Italiji 
prinašali nevarne nalezljive bolezni. 
Na celotnem ozemlju, ki je ob koncu 
leta 1918 spadalo pod Deželno vlado 
za Slovenijo, je vsak deseti preminu-
li umrl zaradi tuberkuloze oziroma 
jetike, vsak četrti pa zaradi španske 
gripe, ki je razsajala v zadnji četrtini 
leta. »Močno se je povečalo tudi šte-
vilo umrlih za pljučnico, ki se je v ve-
čini primerov pojavljala kot zaplet po 
španski gripi.«

Poskušali ustaviti širjenje bolezni
Poverjeništvo za zdravstvo je 

zato že v prvi polovici novembra 1918 
izdalo dve pomembni uredbi, s kate-
rima je skušalo preprečiti prenos na-
lezljivih bolezni z vojakov na civilno 
prebivalstvo, je razložila Judita Šega. 
Posebej so opozorili, da je treba takoj 

poskrbeti za umrle in ranjence, ki so 
jih ob vračanju vojaških transportov 
puščali na železniških postajah ali 
celo kar ob progi, obenem pa so do-
ločili, da noben vojak ne sme domov 
prej, preden je zdravniško pregle-
dan. »Kljub preventivnim ukrepom 
so se nalezljive bolezni pojavljale 
ves čas. Največ je bilo trebušnega 
tifusa in griže, z vračajočimi vojaki 
in povratniki iz ujetništva pa se je v 
naše kraje zanesel tudi precej hujši 
pegasti tifus.« Pegasti tifus je zaradi 
velike smrtnosti sodil med najne-
varnejše in najtežje kužne bolezni. 
Zato so vse občine na Slovenskem 
dobile natančna navodila, kako se 
obvarovati tifusa in griže. 

Zdravstveni svet za Slovenijo in 
Istro, glavarstva in županstva so v 
boju z nalezljivimi boleznimi dolo-
čali različne preventivne ukrepe ter 
z občasnimi letaki in časopisnimi 
članki informativne narave sez-

Tudi v preteklosti razsajale nalezljive bolezni 
V času, ko se spopadamo s pandemijo novega koronavirusa, je še bolj živ 
spomin na nekatere pandemije nalezljivih bolezni, ki so v preteklosti prav tako 
zaznamovale tudi naše kraje.

Navodila škofjeloškega župana, kako ukrepati v primerih španske gripe
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nanjali prebivalstvo o nevarnostih 
bolezni, njihovih simptomih in na-
činih zdravljenja. »Za odpravo bo-
lezni so na prvem mestu priporočali 
zadostno skrb za osebno in stano-
vanjsko higieno, obvezno zračenje 
prostorov, redno čiščenje dvorišč in 
uporabo zdrave pitne vode,« je raz-
ložila Judita Šega. V primerih, ko se 
je bolezen že pojavila, so morali bol-
nika najprej izolirati od zdravih oseb 
oziroma ga čim prej prepeljati v bol-
nišnico. »Na kužnega bolnika v hiši 
je opozarjal svarilni listek na hišnih 
vratih, ki je obveščal o vrsti bolezni 
in prepovedoval obiske.«

Največja epidemija 20. stoletja
Za največjo epidemijo 20. stoletja 

pa velja španska gripa, saj je zahte-
vala mnogo več življenj kot štiriletno 
vojskovanje na vseh svetovnih bo-
jiščih, je poudarila Judita Šega. »Po 

ocenah strokovnjakov je pomorila 
od dvajset do sto milijonov ljudi, ki 
so bili zaradi izčrpanosti in nedoh-
ranjenosti lahek plen smrtonosnega 
virusa, strelski jarki in množični pre-
miki vojaštva ter civilistov pa idealni 
pogoji za njeno širjenje. Z ameriški-
mi vojaki se je zanesla na vse konce 
sveta, tudi v Evropo.« Obe vojskujoči 
se strani sta skrbno varovali podatke 
o množični obolelosti med vojaki, da 
ne bi druga drugi razkrili, kako priza-
deti sta, je ob tem še navedla Judita 
Šega in dodala, da je bila nevtralna 
Španija takrat edina država, ki si je 
upala na glas spregovoriti o razse-
žnostih bolezni, zato se je bolezni 
neupravičeno oprijelo ime španska 
gripa. »Sprva je namreč zaradi tega 
veljalo zmotno prepričanje, da je tam 
začela morilski pohod.« V slovenskih 
krajih se je španska gripa začela po-
samično pojavljati julija 1918 in je že 

takrat veljala za zelo nalezljivo, a ne 
smrtno nevarno. Razsežnosti epide-
mije je dobila šele v jesenskem času. 
»Ponekod so obležale cele družine in 
primeri, ko so v enem mesecu izgu-
bile dva, nekatere celo tri družinske 
člane, niso bili redki.« Proti koncu 
leta 1918 je španska gripa začela po-
časi pojenjevati in se končala v prvih 
mesecih leta 1919, čeprav jo ljubljan-
ska zdravstvena statistika omenja 
še februarja 1920, ko so po drugih 
okrajih govorili le o običajni gripi, je 
razložila Judita Šega in dodala, da 
ni znano, koliko ljudi je priklenila 
na bolniško posteljo, znani so le po-
datki o smrtnih žrtvah. »Na sloven-
skih tleh je leta 1918 zahtevala 6306 
življenj, naslednje leto pa 649, toda k 
tem številkam je treba prišteti še ve-
čino od 3866 žrtev pljučnice, ki se je 
zelo pogosto pojavljala kot zaplet po 
španski gripi.« 

Mateja Rant, foto: arhiv društva

S premišljenim načrtovanjem košnje lahko neupora-
bljene zelene površine v mestih postanejo cvetoči 
otoki obilja hrane za čebele in druge opraševalce,« 

poudarja Monika Koprivnikar iz društva Žverca in doda-
ja, da so lahko taki otoki v mestu, če načrtno posejemo 
še medonosne rastline, življenjskega pomena za mnoge 
živali. Zato so v sodelovanju z Občino Škofja Loka na trav-
niku ob loški obvoznici, ki je sicer v državni lasti, posejali 
medonosne rastline, košnja pa bo prilagojena. »Tako bodo 
rastline lahko odcvetele, žuželke pa bodo imele travnik 
na voljo do konca sezone.« 

Pred jesenjo se bo na omenjenem travniku tako kosi-
lo le tam, kjer je to nujno zaradi bližine ceste, je razložila 
Monika Koprivnikar. »Cvetoči otok bo obogatil Loko, po-
magal žuželkam do hrane, upamo pa tudi, da bo imel dol-
goročni učinek na zavedanje o pomenu ohranjanja nara-
ve.« Medonosni otok lahko ustvarimo kjerkoli, ob tem še 
poudarja Monika Koprivnikar. Zato želijo spodbuditi tudi 

druge, da ne kosijo vsega in tako pogosto, vsaj tam ne, 
kjer se ne kosi za krmo živali. 

Na območju Medenega mesta, kot so poimenova-
li travnik nasproti Mačjega dola, so postavili tudi tablo, 
ki mimoidoče seznanja s krajem, kjer se bo sčasoma 
vzpostavila kakovostna rastlinska združba. »To bo iz-
črpanim živalim omogočilo pribežališče in okrepčilo ob 
preletavanju zanje revnih mestnih površin.«

Pozivajo k premišljeni košnji
Na pobudo društva za pomoč živalim Žverca so na travniku nasproti mačjega 
zavetišča Mačji dol ustvarili tako imenovani medonosni otok.

Tabla, ki označuje tako imenovani medonosni otok
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AJM praznuje!
Naših 30 let izkušenj, razvoja in inovacij z okni in vrati 
pretvarjamo v vaših 30 % popusta na okna in vrata.

Akcija traja samo od 8. do 13. junija! Več na www.ajm.si

Prodajni saloni: AJM Kranj, Cesta Staneta Žagarja 53 in AJM Ljubljana, Šmartinska cesta 105.

30
LET

30 %
POPUSTA

= 

Maša Likosar, foto: Petra Sodja

Vsak od nas ima sklenjeno 
vsaj eno naročnino, morda za 
dnevni časopis, za telefon, za 

dostavo sveže zelenjave. »In prav to 
je bila pobuda. Zakaj pa ne naročnine 
na šopek. Zakaj ne bi ljudem, ki si po-
gosto radi kupijo sveže cvetje za svoj 
dom, prikrajšali časa,« je pojasnila 
Metka Sporiš in dodala: »Namesto 
da po službi hitijo v najbližjo cvetli-
čarno ali tržnico, pohitijo raje domov 
in jih doma čaka sveži šopek rož.« 

Sogovornica pravi, da je v tujini na-
ročnina za šopek stalna praksa, sko-
raj vsaka cvetličarna ima možnost 
sklenitve naročnine. V Sloveniji je 
Sanjski šopek prvi ponudil tovrstno 
naročnino. »Nekdo mora orati ledi-
no. Bomo videli, ali se bo naročnina 
razširila tudi med druge cvetličarne. 
Vsekakor si želimo, da se, saj si ce-
lotna ekipa Sanjskega šopka želi, da 
bi se vsesplošni nivo cvetličarstva v 
Sloveniji dvignil na višji nivo.« 

Trenutno je pri njih moč naročiti 
mešani šopek presenečenja. »Naroč-
nik vsako dostavo šopka prejme dru-
gačno vrsto, barve in kombinacije cve-

tja. Obenem lahko določi datum in dan 
prejema šopka in veliko se jih odloči 
za prejemanje šopka ob koncu tedna, 
da jim šopek takrat lepša dneve. Na-
ročnina pa se lahko sklene za določe-
no obdobje ali do preklica,« je povedala 
Sporiševa in nadaljevala: »Šopki, krei-
rani v Sanjskem šopku, so posebni po 
obliki, izbranih vrstah cvetja, barvnih 
kombinacijah in kakovosti cvetja. 
Cvetje prejemamo od kakovostnih go-
jiteljev iz nizozemske borze in je cvetje 
res sveže. Šopek si upamo oblikovati 
nekoliko drugače, izven okvirjev in 
navad, ki so tako močno ukoreninje-
ne med mnogimi cvetličarji.«

Imate naročnino za časopis, kaj pa za šopek
Zgodbo Sanjskega šopka, ki je stara skoraj deset let, ustvarjata partnerja Metka 
Sporiš in Uroš Čefarin. Lani decembra sta v Škofji Loki odprla cvetličarno, 
postavila novo poročno spletno stran in spletno cvetličarno, kjer ponujata tudi 
naročnino za šopek.
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Metka Sporiš si je od nekdaj želela izdelovati cvetlične dekoracije in 
šopke za poroke. 

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

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  
prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic 
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Zaposlimo:   polagalec keramike 
  gradbeni tehnik 
  delavec pomočnik

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%

Cvetlične delavnice
V Sanjskem šopku vsako leto pred prazničnim de-

cembrom pripravijo delavnice izdelovanja venčkov in 
dekoracij, prav tako ponudijo spomladanske tematske 
delavnice izdelovanja preprostih šopkov v vazi, dekoracij 
za na mizo in velikonočnih dekoracij. »Letošnja situacija 
z epidemijo je vse to preprečila. Čez poletje običajno ni-
mamo delavnic, saj ves čas posvečamo porokam, v jese-
ni pa upam, da spet kaj pripravimo,« je dejala Metka in še 
zaupala, da so cvetlične delavnice za tiste, ki radi ustvar-
jajo, manj zahtevne. »Cilj teh delavnic je, da jim pokažem 
male trike in rešitve, ki jih lahko uporabljajo tudi doma 
pri ustvarjanju. Prvotni namen pa je, da si udeleženec 
vzame čas zase, za ustvarjanje, sprostitev in druženje.« 
Letos spomladi je Metka Sporiš razpisala tudi delavnice 
za cvetličarje, a žal ni bilo odziva. »Želela sem si, da bi 
se na tovrsten način začeli družiti, si izmenjali prime-
re dobre prakse, pomagali en drugemu z nasveti in delili 
znanje med sabo,« je dejala. 

Podjetje Sanjski šopek je bilo vedno naklonjeno so-
delovanju. »Majhna slovenska podjetja smo skupaj moč-
nejša in vedno, ko navežemo sodelovanje, se rodijo nove 

ideje in načrti. Vsekakor nas to krepi, nam daje novih 
moči in energije za naprej. V Sloveniji je toliko uspešnih, 
sposobnih in prijetnih malih podjetji in ustvarjalcev, 
da bomo to prakso povezovanja zagotovo ohranjali tudi 
naprej,« je povedala Sporiševa. Pred kratkim so se v Sanj-
skem šopku povezali s slaščičarko Petro Zorman, ki de-
luje pod znamko Petrascakes, in skupaj sestavili paket, 
ki vsebuje šopek in šest krofov. Pred tem so sodelovali že 
s podjetjem Cuckoo Cups, trenutno pa se za sodelovanje 
dogovarjajo z Emo iz Emazing creations.

Večni šopki
Za konec je Metka Sporiš pojasnila še aktualne cvet-

lične trende. »Trendi so umirjene, zemeljske barve cve-
tja. Nobenih živo rumenih, rdečih, vijoličnih ali rožna-
tih. Evkaliptus obožujejo vsi. Prav tako prihaja vse bolj 
v ospredje suho cvetje. Kombinacija suhega in svežega 
cvetja v šopku pa je trenutno najboljši hit, trend. V tren-
de prihajajo tudi cvetlice, ki jih lahko v šopku kupite še 
sveže in se nato brez večjega truda v vazi posušijo in le-
pšajo stanovanje še dolgo časa. Take šopke sama imenu-
jem kar večni šopki,« je zaupala sogovornica in sklenila: 
»Šopki rož so vsekakor magični in so drobna pozornost, 
ki jo namenimo sebi ali drugim, a pomeni ogromno. V 
Sanjskem šopku verjamejo, da je svet s šopki rož lepši.« 
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Šuceva 23, Kranj
dolnov@dolnov.si
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   SALON KOPALNIC

   PLOŠČICE

   SANITARNA KERAMIKA

   SANITARNE ARMATURE

   NOTRANJA VRATA

   TUŠ KABINE IN KADI

   KOPALNIŠKO POHIŠTVO

   PRENOVA

w w w.dolnov.si

Nova velika  zaloga ploščic in 
granitogresa iz Italije in Španije.

Veliko znižanje ek sponatov

Suzana P. Kovačič

Skupnost občin Slovenije je z 
Ministrstvom za okolje in pros-
tor (MOP) v okviru svoje redne 

letne skupščine na začetku junija 
slavnostno podelila plakete občinam 
brez plastike za enkratno uporabo na 
dogodkih. Skupnosti občin Slovenije 
je z MOP novembra lani podpisala 
sporazum o spodbujanju zmanjšanja 
uporabe plastičnega pribora v slo-
venskih občinah. K dogovoru, ki je 
prostovoljen, lahko kadarkoli pristopi 
občina, ki v okviru svojih aktivnosti 
organizira različne oblike prireditev 
in sestankov, kjer ne nudijo plastič-

nih slamic, krožnikov, lon čkov ali je-
dilnega pribora. K sporazumu je pris-
topila tudi Občina Škofja Loka. 

Ob podelitvi priznanj je predstav-
nica MOP mag. Tanja Bolte pozvala 
k združitvu v boju proti enemu od 
velikih okoljskih izzivov našega 
časa: »Vsak izmed nas je povabljen 
k razmisleku, kako spremeniti svoje 
vsakdanje navade, da bi zmanjšali 
težko breme onesnaževanja s pla-
stiko za okolje, prostoživeče živalske 
in rastlinske vrste – in svoje lastno 
zdravje. Čeprav ima plastika veliko 
koristnih načinov uporabe, se preveč 
zanašamo na njeno rabo za izdelke 
za enkratno uporabo, in to s hudimi 
posledicami za okolje. Oseminštiri-
deset občin, ki so pristopile k spora-
zumu, se tega že zaveda in s svojimi 
dejanji pozitivno vpliva na okolje, 
zdravje in gospodarstvo.«

Občinski dogodki brez plastičnih kozarčkov
Prizadevanjem za zmanjševanje plastike se je pridružilo že oseminštirideset 
občin, med njimi tudi Občina Škofja Loka. 

K dogovoru, ki je prostovoljen, lahko 
kadarkoli pristopi občina, ki v okviru svojih 
aktivnosti organizira različne oblike javnih 
ali internih prireditev in sestankov, kjer 
ne nudijo plastičnih slamic, plastičnih 
krožnikov, plastičnih lončkov, plastičnega 
jedilnega pribora ...
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Nagrajenci križanke Gorenjskega 
glasa z geslom: www.gorenjskiglas.
si ki je bila objavljena v LOČANKI, 12. 
maja 2020 so: 1. nagrado –  darilno 
kartico želja v vrednosti 15 EUR prej-
me Ingrid Stenovec, Škofja Loka; 2. in 
3. nagrado – knjigo Zdravje in Jaz – 
Prijatelja pa prejmeta Ignac Pfajfar, 
Železniki in Janez Karun, Cerklje. 
Nagrajencem čestitamo!

Suzana P. Kovačič

V ozračju sta dve plasti z večjo 
koncentracijo ozona. Ozon v 
ozračju na višini okoli dvajset 

kilometrov nad tlemi je stratosferski 
ozon (ali »koristen« ozon), ki nastaja 
naravno in absorbira večino škodlji-
vih ultravijoličnih žarkov v sončni 
svetlobi; s tem ščiti vso živo naravo, 
vključno s človekom. Ozon v plasti 
ozračja od tal do višine nekaj kilome-
trov nad površjem zemlje je tropos-
ferski ozon (ali »škodljiv« ozon). Ta je 
posledica emisij onesnaževal v zrak 
in je v preveliki koncentraciji škodljiv 
za zdravje ljudi in okolja.

Na Nacionalnem inštitutu za jav-
no zdravje (NIJZ) svetujejo zračenje 
prostorov v jutranjih urah in delu 
dopoldneva. Tudi aktivnosti na pros-
tem izvajajmo v jutranjih urah, ko so 
koncentracije ozona praviloma nižje. 
Koncentracije ozona so v dnevu sicer 
najvišje med 12. in 16. uro, na Primor-
skem in ob Obali pa med 12. in 18. uro. 
Redno spremljajmo napovedi Agenci-
je RS za okolje, ki objavlja maksimal-
ne urne vrednosti ozona in njihov 
vpliv na počutje ljudi. Posebej so ran-
ljivi otroci, starejši, ljudje z astmo, kro-
nično obstruktivno pljučno boleznijo 

(KOPB), bolniki z drugimi kroničnimi 
pljučnimi boleznimi in z boleznimi 
srca. Pa tudi vsi, ki so fizično aktivni 
na prostem (delavci v gradbeništvu, 
gozdarji, rekreativni športniki ...) in 
nekateri bolj občutljivi zdravi posa-
mezniki, opozarjajo na NIJZ.

Slovenija spada med območja z 
visokimi vrednostmi koncentracij 
ozona v zunanjem zraku; po visokih 
koncentracijah odstopata leti 2003 
in 2006 zaradi več sončnega vre-
mena in visokih temperatur zraka. 
Lani je bilo v Sloveniji 34 preseganj 

opozorilnih vrednosti, največ na na 
Primorskem. V obdobju 2007–2019 
je bilo največ preseganj opozorilnih 
vrednosti na merilnih mestih Otli-
ca (142), Nova Gorica (82), Koper (72) 
in Krvavec (50). Preseganj alarmne 
vrednosti v letu 2019 ni bilo in tudi 
sicer je bila v zadnjem desetletju ta v 
Sloveniji dosežena oziroma preseže-
na le izjemoma. Opozorilna vrednost 
znaša 180 μg/m3 in je postavljena z 
namenom zaščiti prebivalstvo pred 
kratkotrajno izpostavljenostjo viso-
kim koncentracijam ozona.

Prostore zračimo v jutranjih urah 
Stopnja onesnaženosti zraka z ozonom ima lahko v poletnih mesecih 
pomembne vplive na zdravje ljudi. NIJZ je na začetku junija pripravil splošna 
priporočila, ki veljajo ob povišanih koncentracijah škodljivega ozona. 

Slovenija spada med območja z visokimi vrednostmi koncentracij ozona v zunanjem zraku, lani 
je bilo 34 preseganj opozorilnih vrednosti. Slika je simbolna. / Foto: Tina Dokl
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GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN

Avtomatska  
garažna vrata

od 850 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.272 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2020.

Dom je, kjer se počutimo varne

TZ-AZ-EP2020-183x94mm-SL-Hartman.indd   1 24/02/20   09:52
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Samo Lesjak, foto: Gorazd Kavčič

 Svoje prve glasbene korake ste na-
redili v Celju, kjer ste odraščali.

Ljubezen do glasbe sta mi priv-
zgojila starša, ki sta prav tako de-
lovala na področju glasbe – oba sta 
glasbena pedagoga, tako da je bila 
glasba v našem domu vedno priso-
tna. Oče ima lepo zbirko zanimivih 
LP-plošč, ki sva jih z bratom neumor-
no poslušala, mama pa je bila neu-
sahljiv vir še nepoznanih ljudskih in 
umetnih pesmi, ki smo jih vselej pre-
pevali na družinskih izletih. Že kot 
otrok sem bil neizmerno očaran nad 
južnoameriškimi piščalmi. Ko je pri-
šel čas za vpis v glasbeno šolo, sem 
ugotovil, da se teh inštrumentov tam 
žal ne bo dalo učiti. No, bil pa sem za-
ljubljen v sošolko, ki je igrala prečno 
flavto, zato sem se nemudoma tudi 
sam odločil za ta inštrument; sošol-
ka je glasbo čez kakšno leto ali dve 
sicer obesila na klin, sam pa sem os-
tal zvest zvoku flavte in končal kot 
profesionalni flavtist.

 Sicer pa je vaša izobraževalna pot 
razgibana, skozi Ljubljano vas je vo-
dila vse do Dunaja in Stuttgarta.

Na vsaki izmed številnih postaj 
moje glasbene poti sem pridobil 
veliko uporabnega znanja ter po-
membne glasbene izkušnje, ki mi 
jih je uspelo združiti v skladen glas-
beni mozaik. Vsekakor pa velja rek, 
da se učimo vse življenje, tako da še 
vedno ostajam odprt do novih znanj 
ter izzivov, ki jih prinaša življenje 
glasbenika. Nastopam po številnih 
odrih, tako doma kot po Evropi, pot 
me zanesla tudi na daljno Japonsko. 
Kot solist sem sodeloval z mnogimi 

orkestri, za seboj imam tudi precej 
samostojnih recitalov, z veseljem in 
predanostjo pa sodelujem tudi v raz-
ličnih komornih zasedbah. Tako sva 
s kitaristom Urošem Baričem zdru-
žila moči v zasedbi AirString Duo 
ter posnela ploščo Summer Skies, na 
kateri sva s šestnajstimi izvirnimi 
skladbami želela simbolično zajeti 
šestnajst ur dnevne svetlobe v pole-
tnem času.

 Pomembno prelomnico na vaši 
poti predstavlja selitev v Škofjo Loko, 
kjer živite in ustvarjate že drugo leto. 
Kako doživljate loško kulturno-druž-
beno ozračje?

Vabila na tukajšnjo prizna-
no glasbeno šolo sem se izjemno 
razveselil. Imamo res odlično eki-
po učiteljev in hvaležen sem, da 
lahko sodelujem v tako srčnem 
kolektivu, ki predano vzgaja nove 
glasbene generacije. Tudi učen-
ci na Glasbeni šoli Škofja Loka so 
čudoviti – njihovi izvrstni nastopi 
na tekmovanjih so nam vsem v ve-
liko veselje in v ponos. Po mnogih 
plateh sta mi loška regija in mesto 
blizu, tako glasbeno kot družabno. 
Ločani so me lepo sprejeli in v za-
dovoljstvo mi je poučevati ter na-
stopati tukaj. Celoten šolski kolek-
tiv je zelo aktiven, kar poleg rednih 
nastopov v kapeli Puštalskega gra-
du kažejo številni večji glasbeni 
dogodki, kot so na primer O’Glas-
bena Loka, Letni koncert ali dogo-
dek Puštuci u Lok, na katerem na-
stopimo v Sokolskem domu učitelji 
glasbene šole – skratka glasbeni 
dogodki, s katerimi živi vse mesto. 
Naši učenci pogosto nastopajo tudi 
na občinskih in drugih prireditvah 
v Loki in obeh dolinah, kjer ima 
naša šola tri oddelke.

 Pred kratkim ste s programom 
Med nebom in zemljo, katerega idej-
ni vodja ste, nastopili tudi v okviru 
Kristalnega abonmaja.

Res je. Veseli me, da smo lahko 
ljubiteljem klasične glasbe predsta-
vili ta zanimivi projekt, v katerem 
smo raziskovali skrivnost zname-
nite poslikave Celjski strop, obenem 
pa tudi baročno trio sonato kot obli-
ko. Gre za simbol samega življenja, 
saj stavki z različnimi razpoloženji 
predstavljajo obdobja, skozi kate-
ra potujemo – venomer v iskanju 
in raziskovanju človeškega oz. ze-
meljskega ter božanskega oz. ne-
beškega v nas samih. Zame je bila 
posebna čast nastopiti v okviru Kri-
stalnega abonmaja – morda je to še 
en korak bliže k temu, da se bom ne-
koč lahko predstavljal kot čisto pra-
vi Ločan, kakor je pomemben korak 
tudi nedavni projekt Koncert na da-
ljavo, kjer smo kot Trio Lontrg moči 
združili violonistka Ana Julija Mlej-
nik in njen oče, priznani čelist Miloš 
Mlejnik. 

 Mnogo zanimanja ter odobravanja 
je požel tudi projekt glasbeno-gastro-
nomskih večerov v priljubljeni loški 
gostilni Pr’ Pepet.

Kvartet Tamino, ki je ime dobil 
po glavnem moškem liku Mozarto-
ve Čarobne piščali, je nastal v želji 
po iskanju novih zvočnih razsežno-
sti klasične glasbe. V zasedbi že od 
vsega začetka sodelujeta že ome-
njena Ana Julija Mlejnik in klari-
netistka Urška Zupan, pred kratkim 
pa se nam je pridružila violončelist-
ka Katarina Kozjek. Pripravili smo 
koncert ob izjemnih akustičnih 
pogojih, ki jih nudi kletni prostor 
Pr’ Pepet, in našo glasbo v sodelo-
vanju z Janezom Ferlanom ponudili 

Mesto, ki utripa z glasbo
Flavtista Luka Železnika je razgibana glasbena pot čez mnoga evropska 
mesta pripeljala v Škofjo Loko, kjer je našel ravnovesje med ustvarjalnostjo, 
koncertnimi nastopi ter poučevanjem mladih na loški glasbeni šoli.
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v edinstveni kombinaciji s kulinaričnimi dobrotami in 
izbranimi vini.

 Aktivni ste tudi kot umetniški vodja festivala Prisluhi 
v Mestnem gozdu.

Festival tradicionalno poteka ob koncu junija v celj-
skem Mestnem gozdu, idiličnem in lično urejenem pro-
storu, kjer se prepletajo nastopi vrhunskih umetnikov z 
ozadjem petja gozdnih ptic. Na Prisluhih med drugim 
vsako leto izvajamo tudi glasbeno pravljico Jezero mod-
rosti. Pred nekaj leti sem jo napisal za vse mlade po srcu 
in se ukvarja z vrednotami, ki so zelo aktualne v času, v 
katerem živimo – zaključi se z besedami: »… pravijo pa 
tudi, da ima včasih na prvi pogled najbolj strašen zmaj – 
najbolj mehko srce.«

 Vsi ti projekti, koncertna sodelovanja, potovanja širom 
sveta so vam prinesli mnoge raznovrstne izkušnje. Kate-
ro pa je tisto najpomembnejše vodilo?

Glasbena – lahko rečem tudi kar življenjska pot – ni 
nikoli zgolj enosmerna cesta, temveč gre venomer za 
kakovost odnosov, ki jih doživljamo s posamezniki ali 
družbo okoli nas. Glasbenik mora tako znati vzpostaviti 
stik z občinstvom, če je treba, tega tudi na novo izumi-
ti. Zgolj izvajanje glasbe ne doseže svojega bistva, če se 
na neki svež, inovativen način ne dotakne poslušalcev. 
Pri vsem tem pa je temelj odprtost do vsega, to je zmo-

žnost, da na lastni poti samoraziskovanja ter oblikovanja 
osebnosti namenimo dovolj prostora in energije tudi me-
dosebnim odnosom. Prav glasba je pri tem tista kultur-
no-umetnostna temeljna vrednota, preko katere lahko 
– tako glasbeniki kot poslušalci – vzpostavimo na novo 
osmišljen pogled na realnost, v kateri živimo in jo tudi 
soustvarjamo. 

 Kje vas poslušalci lahko slišijo v bližnji prihodnosti?
Po O'glasbeni Loki, ki jo bomo skupaj z učenci izpeljali 

20. junija, bom že dan zatem v duu z Ano Julijo Mlejnik 
nastopil v Ljubljani na Prazniku glasbe. Dne 27. junija sle-
di prvi koncert letošnjih Prisluhov v Mestnem gozdu, ko 
bo tokrat v kvartetu flavt z Borisom Bizjakom nastopil 
Trio Loka – v tej zasedbi smo s flavtistkama Ano Kej-
žar in Evo Mittendorfer junija 2019 osvojili odlično tretje 
mesto na mednarodnem tekmovanju komornih skupin 
na Dunaju. Sledi spletni koncert v režiji 3. programa Ra-
dia Slovenija (Ars) s Triom Lontrg 9. julija, 10. julija glas-
beno-kulinarični večer Pr' Pepet s Kvartetom Tamino, s 
katerim dan zatem nastopimo še v Celju na Prisluhih. 
Muzikal Veronika Deseniška, pri katerem sodelujem, je 
za zdaj prestavljen. Verjamem, da se po kratkem zatišju 
kmalu ponovno odprejo glasbene dvorane in druga pri-
zorišča po Sloveniji – Loka bo v tem pogledu korak pred 
številnimi drugimi mesti.

Flavtist Luka Železnik v idiličnem okolju loške glasbene šole
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+ 5 let jamstva za vozila na zalogi**

 že za 
67 €
na mesec
z                          kreditom*

EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit po vnosu v rubriko:  hitri 
informativni izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje za vozilo v vrednosti. *Informativna mesečna anuiteta za model Sandero Essential 1.0 TCe 100 ECO-G v skupni vrednosti 9.990 € z DDV, 
s pologom v višini 2.475€ in financirano vrednostjo 7.425€ za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek Eko sklada 66,91€. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,3000 % letno. Vse 
informacije so zgolj informativne narave in temeljijo na informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete 
na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za 
informacije objavljene na spletnih straneh EKO SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO 
SKLADA. **Pet let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, prejme pa ga vsak kupec vozila Dacia iz zaloge. Poraba pri 
mešanem ciklu: 4,239–7,668 l/100 km. Emisije CO2 111–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dtemp. Emisija NOx: 0,0199–0,0338 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00067–0,00072 g/km. Število delcev 
(x1011): 0,04–0,5. 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.

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

dacia.siDacia priporoča   

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.

Dacia Sandero ECO-G
Na plinski pogon
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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

Leta 'debelih krav' za avtomobil-
sko industrijo so se končala že 
lani, saj so kupci po celem sve-

tu kupili približno 4,2 milijona manj 
novih avtomobilov kot v letu 2018 
(93,7 milijona prodanih novih vozil). 
Za ohlajanje proizvodnje je krivih 
več faktorjev, med katerimi sta prav 
zagotovo zaostrovanje emisijskih 
norm in usvajanje novih tehnologij. 
Temu botruje tudi nesigurnost kup-
cev, ker sploh ne vedo več, kakšen tip 
avtomobila naj si omislijo, da se bodo 
lahko v bližnji prihodnosti vozili raz-
meroma udobno in ugodno in da se 
izognejo morebitnim kaznim in 'pre-
povedim vožnje' po mestih. 

Sedaj je že jasno, da je globalna 
pandemija, poleg turističnega gospo-
darstva, najbolj prizadela avtomo-
bilsko industrijo, ki grozi z velikimi 
odpuščanji in po vseh evropskih dr-
žavah kliče po pomoči. Po podatkih 
združenja evropskih avtomobilskih 
proizvajalcev (ACEA) je število regi-
striranih novih avtomobilov v letoš-
njem letu (od januarja do aprila 2020) 
padlo za dobrih 38 odstotkov, največ 
seveda v marcu in aprilu (za 55 in 
71 odstotkov). V Sloveniji sitauacija 
ni nič kaj boljša. Po podatkih Trgo-
vinske zbornice Slovenije je v prvih 
štirih mesecih prodaja padla za 38,7 
odstotka, samo v aprilu za 71,3 od-

Močan upad prodaje novih avtomobilov

Zelo dobro se v Sloveniji drži renault clio.

Top pet prodanih avtomobilov  
v Sloveniji (januar–april 2020)

Vsa vozila:

model  število

Renault Clio 1.210

VW Tiguan 532

Škoda Octavia 530

VW Golf 419

Renault Captur 398

Vir.: Trgovinska zbornica Slovenije 
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NADALJUJTE VARNO 
Z IZBRANIM IZDELKOM

PEUGEOT STORITVE

Ponudba velja od 1. 5. 2020 do 30. 8. 2020. 

peugeot.si

NOSILCI ZA  
KOLO THULE

- 40 %
VČLANI SE!

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si
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stotka. Najbolje jo je v tej situaciji odnesel »slovenski« 
renault clio, najbolj prodajan avto letošnjega leta. Teh 
so prodali za sedem odstotkov manj kot v enakem 
obdobju lani, pa še vedno največ, skupaj 1210. Na dru-
gem in tretjem mestu sta VW tiguan in škoda octa-
via, z bistveno nižjim številom prodanih avtomobilov 
(530). Med priljubljenimi SUV-i gre najbolje s prodajo 
Volkswagnovega T-crossa, škode karoq, dacie duster 
in hyundaia tucsona (vseh omenjenih so letos pro-
dali več kot v enakem obdobju lani). Tako evropska 
kot tudi slovenska statistika pa kažeta, da se je v tem 
času močno povečala prodaja električnih vozil. Teh 
smo v Sloveniji prodali skoraj dvakrat toliko kot v lan-
skem primerljivem obdobju (469), hibridnih vozil pa 
malo manj kot leto prej (511). Med hibridnimi vozili se 
pri nas največ prodajajo toyote (modeli corolla, CH-R 
in yaris), med električnimi avtomobili pa so na prvih 
mestih VW e-Golf, renault zoe in VW e-up!.

Kar zadeva posamezne proizvajalce, se zdi, da je 
kriza še najmanj prizadela Kio. Kia je v prvem četr-
tletju v Evropi beležila najmanjši upad prodaje novih 
vozil na trgu in zgodovinsko dosegla svoj najvišji tr-
žni delež v Evropi (3,7 odstotka). Največ so povečali 
prodajo svojih električnih in hibridnih vozil (za 21 
odstotkov). V Evropi se kaže, da so kupci novih avto-

mobilov v času pandemije zreducirali apetite po velikih av-
tomobilih, kar je za krizne razmere povsem razumljivo.

Pandemija je pokazala, kako ranljivi so avtomobilski pro-
izvajalci tudi na področju dobavljanja rezervnih delov, proda-
ja teh se je upočasnila ali povsem ustavila. 

Napovedi so slabe, najbolj pesimistične so, da si avtomo-
bilska industrija ne bo opomogla še nekaj let. Posledica bodo 
odpuščanja, tudi v Sloveniji, v Revozu in drugje, kjer so veza-
ni na avtomobilsko industrijo: v Domelu, Kolektorju, Hidrii, 
Iskri Mehanizmi ...



36 GORENJSKO POLETJE  

NAJ SE SUPER POLETJE ZAČNE
 

PREŽIVITE POLETJE NA BAZENU
BLIZU DOMA IN SE BOSONOGI
ODPRAVITE NA KNEIPPOVO
DOŽIVETJE V TERMAH SNOVIK 
 

Za Kneippovo bosonogo doživetje so obvezne 
prijave na tel. številki 01 83 44 100.

Sledite nam na 
www.terme-snovik.si

Mateja Rant

V zadnjih letih je tudi na na-
šem območju naraščalo 
tako število nočitev kot go-

stov, zato smo razumljivo pričako-
vali, da bo podobno tudi v letošnji 
poletni turistični sezoni. A glede na 
sedanje razmere si zdaj prav veliko 
tujih gostov ne obetamo,« je pred za-
četkom glavne turistične sezone v 
napovedih previdna Andreja Križnar 
iz Turizma Škofja Loka. Zato so ta čas 
vse napore usmerili v nagovarjanje 
domačih gostov, tudi prek digitalne 
kampanje Moja Slovenija – Zdaj je 
čas za škofjeloške slike.

Najprej računajo na domače goste
Tako kot po drugih slovenskih krajih je tudi na Škofjeloškem v minulih letih 
število turistov iz leta v leto naraščalo, epidemija novega koronavirusa pa je ta 
trend povsem obrnila.

Na Škofjeloškem letos računajo predvsem na domače goste. / Foto: Gorazd Kavčič
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VČASIH SE MI ZDI, 
DA GRE VSE FINO!

Pa ne le s sladoledom! Tudi s slastnim 
vafljem oziroma Vaflinom, kot ga boste 

dobili le pri nas. 

Sladoledni bar Grefino vas ne bo 
razočaral. S svojo pestro ponudbo 

sladoledov, predvsem pa z več kot 70 
različnimi vrstami dodatkov v obliki 

posipov, prelivov, sadja … bo prav vsak 
vaš sladoled »za pojest dober!«

Koroška cesta 6, 4000 Kranj

2020 06 Nama grefino oglas Kranjcanka 86x239.indd   1 03/06/2020   11:47

Med tujimi gosti so na Škofjeloškem v preteklih letih 
namreč prevladovali turisti iz držav, ki jih je epidemija 
novega koronavirusa najbolj prizadela – iz Italije, Špa-
nije, Francije in Velike Britanije, za njimi so bili turisti iz 
Nemčije. »Povsem odkrito tako pričakujemo velik upad 
tujih gostov,« je pojasnila Andreja Križnar. Zato so se pred 
prihajajočo poletno sezono osredotočili predvsem na slo-
venski trg. »V okviru kampanje Zdaj je čas za škofjeloške 
slike izpostavljamo mesto in kulturo, pohodništvo in kole-
sarstvo ter poročne protokole v Škofji Loki in na Visokem.« 
Slovenske goste bodo nagovarjali tudi prek oglaševanja 
na eni od slovenskih radijskih postaj, in sicer jih bodo 
poskušali prepričati, naj turistične vavčerje unovčijo na 
območju Škofjeloškega. Sredi julija pa načrtujejo še novo 
digitalno kampanjo, v kateri bodo poleg slovenskih gostov 
zajeli tudi goste iz tujine. »Pri teh se bomo prilagajali glede 
na razmere v zvezi z novim koronavirusom,« je poudarila 
Andreja Križnar in dodala, da naj bi po načrtih s kampanjo 
nagovarjali avstrijske, češke in morebiti tudi italijanske 
goste. Sočasno se bodo lotili še skupne kampanje z Zdru-
ženjem zgodovinskih mest Slovenije z naslovom Zdaj je 
čas za moje zgodovinsko mesto. 

»Dodatno pa so v podporo vsem trem omenjenim 
kampanjam nastali še trije kratki promocijski filmi - za 
Škofjo Loko, Poljansko dolino in Selško dolino,« je razloži-
la Andreja Križnar. Filme so posneli pod sloganom Doma 
je najlepše in bodo lahko v pomoč tudi ponudnikom 
na tem območju pri oglaševanju njihovih storitev. »Vse 
ponudnike smo tudi pozvali, naj izkoristijo priložnost 
in oblikujejo pakete ter jih ponudijo prek spletne strani 
Slovenske turistične organizacije.« Kot poudarja Andre-
ja Križnar, je njihov cilj, da ljudje na njihovem območju 
ostanejo vsaj dva ali tri dni ter od tu raziskujejo celotno 
Gorenjsko, pa tudi Primorsko in druge kraje po Sloveniji. 
»Sredi julija bomo verjetno že videli, ali bodo naša priza-
devanja obrodila sadove, in se na podlagi tega odločili, 
kaj še lahko storimo.« Doslej je bilo namreč osemdeset 
odstotkov njihovih gostov iz tujine, kar je po besedah An-
dreje Križnar sicer še vedno bolje kot v prestolnici, kjer 
so tuji gostje predstavljali kar devetdeset odstotkov vseh 
gostov. Se pa zaveda, da je pred njimi zelo negotovo ob-
dobje, ko je težko karkoli vnaprej pričakovati in načrto-
vati. »Vsekakor pa slovenski gostje ne bodo mogli v celoti 
nadomestiti izpada tujih gostov.« 

V okviru kampanje Zdaj je čas za škofjeloške 
slike v ospredje postavljajo mesto in kulturo, 
pohodništvo in kolesarstvo ter poročne 
protokole v Škofji Loki in na Visokem.
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MESNICE ČADEŽ Kranj, Koroška c. 26  I  Škofja Loka, Spar partner ČADEŽ v Nami  I  Bohinjska Bistrica, SPAR partner Čadež, Triglavska c. 36   
Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6  I   Mesnine ČADEŽ lahko kupite tudi v ostalih trgovinah SPAR, Mercator in E.Leclerc.         www.mesarstvo-cadez.si                        

Samo iz najokusnejšega domačega mesa,  
brez umetnih barvil, brez alergenov, brez sredstev za vzhajanje in  
brez mesnih nadomestkov (brez soje, škroba in vlaknin).

Vse za žar
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Maja Bertoncelj

S sproščanjem ukrepov se spro-
šča tudi ocena tveganja posa-
meznih aktivnosti za ponovno 

razširitev covida-19, je pokazala an-
keta podjetja Valicon. In kot najmanj 
tvegana aktivnost je – poleg druže-
nja s prijatelji – ocenjen dopust v 
kampu v Sloveniji.

»To smo napovedali že na začet-
ku marca, ob začetku koronakrize. 
Ljudje si čedalje bolj želijo v naravo 
in tudi počitnice preživeti v naravi. 
Kampi načeloma ponujajo dovolj 
prostora, da se lahko sproščeno gi-

bamo dovolj stran od ostalih gostov, 
predvsem tisti, ki imajo urejene par-
cele. Vsi, ki kampirajo v kampu, kjer 
ni urejenih parcel, pa naj bi imeli 
razmik med enim in drugim šoto-
rom od tri do pet metrov,« pojasnjuje 
Klemen Hren, urednik spletne strani 
avtokampi.si, in omeni, da so naj-
večji problem pri kampiranju skupni 
sanitarni objekti: »Po pravilih Naci-
onalnega inštituta za javno zdravje 
naj bi se pogostost čiščenja sanita-
rij določila glede na število oseb v 
kampu, drugače pa nekje na dve uri. 
Kampi so večinoma sprejeli tudi svo-
je ukrepe v smislu številčne omejitve 
vstopa v sanitarije. V uporabi so tudi 
nova čistila. V prvi vrsti pa je odgo-

vornost samih kampistov, torej na 
nas, da bomo kampirali odgovorno, 
malce drugače kot v preteklih letih, 
poskrbeli za razdaljo eden do druge-
ga, kar velja že pri samem vstopu v 
kamp, torej na recepciji. Bodimo po-
zorni, da povsod vzdržujemo razda-
ljo. Če se le da, se izogibamo najbolj 
pogostih ur v sanitarijah, predvsem 
pa naj na sanitarije ne puščamo naj-
mlajših otrok samih. Vsaj v prvih 
dneh kampiranja pojdite z njimi, 
naredite iz tega ritual, da se otroci 
sanitarne prostore naučijo uporab-
ljati na pravilen način, predvsem pa, 
da umivamo roke – trikrat bolj, kot 
smo jih prej.« Hren je ob tem dodal 
še zanimivost, da se je povečala pro-

Letos bomo tudi kampirali malce drugače
Vse več ljudi si dopust želi preživeti v naravi in izberejo kampiranje. Po raziskavi 
v povezavi s koronavirusom kampiranje v Sloveniji spada med najmanj tvegane 
aktivnosti.



Tudi v kampih bomo morali biti pozorni na vzdrževanje primerne razdalje – tudi med šotori.

daja prenosnih stranišč, za katera se 
odločajo predvsem tako imenovani 
pavšalisti, da bodo lahko stranišče 
imeli kar na parceli.

V slovenskih kampih letos pri-
čakujejo več domačih gostov. »Letos 
zaradi razmer tudi v kampih priča-
kujemo manjše število tujih gostov. 
Bo pa zaradi turističnih bonov ver-

jetno kar precejšnje povpraševanje 
med domačimi. Turistični boni se 
bodo lahko uporabili za vse nasta-
nitvene kapacitete v kampih. Že 
sedaj je za poletje skoraj nemogoče 
dobiti prosto mobilno hiško, saj jih 
je v kampih v Sloveniji zelo malo. 
Tovrstno nastanitev je vsekakor 
treba rezervirati vnaprej, se pozani-

mati o prostih terminih. Kar se tiče 
klasičnega kampiranja, pa nekje do 
sredine julija ne pričakujemo, da bi 
bili kampi polni. Kljub temu je pred 
prihodom to dobro preveriti,« je še 
povedal Hren. 

Kampiranje je sicer vse bolj pri-
ljubljen način preživljanja dopusta in 
tudi letos verjetno ne bo nič drugače.
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PRAVLJIČNA DEŽELA GORAJTE 
BO ZAŽIVELA TUDI MED LETOM

Junaki Pravljične dežele Gorajte v   
Virmašah pri Škofji Loki bodo otroke  
zabavali prav vsako nedeljo,  
od 7. 6. 2020 dalje, ob 16. in ob 17. uri. 
Organizatorji projekta PDG bodo po novem razveseljevali 
otroke tudi z nepozabnimi praznovanji otroških rojstnih 
dni, v okviru katerih bo možen celo otroški paintball.

Pravljična dogajanja lahko spremljate  
na FB-profilu Pravljična dežela Gorajte ali na  
www.pravljicnadezela-gorajte.si.

Danica Zavrl Žlebir

Junaki Pravljične dežele Gorajte bodo otroke odslej 
zabavali tudi med letom. Vsako nedeljo od 7. junija 
naprej namreč vabijo na pravljični predstavi, ena 

bo ob 16., druga ob 17. uri.  
»Pravljični gozdiček se bo za pol ure spremenil v živo 

pravljico, v kateri bodo otroci burili svojo fantazijo in po-
doživljali pravljice v družbi svojih najljubših pravljičnih 
junakov. Polurna predstava bo vsebovala izsek različnih 
pravljic. Skozi simpatično predstavo jih bo vodil anima-
tor in poskrbel, da bo to pravljično doživetje otroku osta-
lo v nepozabnem spominu. Starši lahko otroke pri tem 
spremljajo,« navaja Danica Kordež, »mama« Pravljične 
dežele Gorajte. Ta čudežna dežela otroke razveseljuje že 
deset let, doslej je živela samo decembra, ko je s pravljič-

Pravljično bo tudi poleti

Pravljična dežela Gorajte, ki jo otroci in njihovi starši poznajo kot vsakoletno 
decembrsko doživetje, odslej v pravljični svet vabi tudi med letom.

nimi junaki razvnemala otroško domišljijo v praznič-
nem decembru. Kot je povedala Danica Kordež, so že dol-
go razmišljali, da bi več manjših dogodkov pripravili tudi 
čez leto. Medtem ko so decembrske prireditve brezplač-
ne, sprejemajo zgolj prostovoljne prispevke, odvisne pa 
so od prispevkov sponzorjev, so se zdaj odločili za vstop-
nino. Še naprej pa sodelujejo prostovoljci in vsa zgodba 
pravljične dežele poteka prek društva Oddih Gorajte. 

»Pravljični junaki bodo poskrbeli za posebno vzduš-
je ob dodani vrednosti unikatne glasbene spremljave in 
prelepe pravljične scenske postavitve,« obljublja Danica 
Kordež. K predstavam se bodo zbrali pri hrastu Modre-
cu, ki ga poznajo že z decembrskih prireditev, nato jih 
bo gozdna vila vodila skozi vrsto otroških pravljic, kjer 
se bodo srečali tudi s pravljičnimi junaki. Generalka in 
prva predstava sta že za njimi, zdaj lahko poletna pra-
vljična dežela polno zaživi. 

Obljubljajo pa še nekatere druge novosti: »Organiza-
torji projekta Pravljična dežela Gorajte bodo po novem 
razveseljevali otroke tudi z nepozabnimi praznovanji 
otroških rojstnih dni, v okviru katerih bo možen celo pa-
intball za otroke, in z individualnimi obiski dežele med 
tednom, brez predstave.« 

Pravljična dogajanja lahko spremljajte na FB-profilu 
Pravljična dežela Gorajte. Več na www.pravljicnadezela-
gorajte.si.

V Škratovi vasi / Foto: arhiv Pravljične dežele Gorajte



Kaj je gelato?
Gelato ali pravi italijanski sladoled je zelo priljubljena 
vrsta ledene poslastice, narejena iz svežega mleka in 
smetane (mlečni okusi) ali pa iz visoko koncentrirane-
ga sadnega deleža (sadni – veganski okusi), vsebuje 
manj maščobe in nima vpihanega zraka za povečanje 
volumna za razliko od industrijsko proizvedenih vrst 
sladoleda, polnih emulgatorjev in umetnih barvil. 
Zaradi tega se naš gelato topi počasi in je bolj bo-
gatega okusa, a je tudi manj sladek in manj masten 
od drugih vrst sladoleda.  Pri nas tako ne dobite or-
jaške kepice, polne zraka, temveč najbolj še naravne 
sestavine, zavite v kremasto zmrzlino, ki je ne boste 
nikoli pozabili.

Blagovna znamka Gelato Heaven
Pri blagovni znamki Heaven smo lansko leto začeli 
proizvodnjo 100-odstotno naravnih sladoledov, kajti 
v skrbi zase, predvsem pa za svoje lastne otroke (vsi 

vemo, da so otroci NORI na sla doled), 
smo opazili veliko pomanj kanje prave-
ga, naravnega gelata na trgu, s katerim 
bi lahko brez slabe vesti in razmišljanja 

o vseh vsebujočih konzervansih lahko 
razvajali sebe in svoje otroke. 

Naš gelato tako ne vsebuje umetnih 
barvil, arom, konzervansov ali drugih 

dodatkov za mazavost, zračnost in 
obstojnost ter stabilizatorjev. Pri 

vseh naših okusih pa boste, ne 
glede na vse to, občutili sveži-
no in izjemno aromo. Slado-
ledne banjice se pri nas ne 
pohvalijo le z okusi, ampak 
tudi z izjemnim videzom, ki 

jemlje dih. 

Nekatere okusne kepice gelata lahko dobite v brez-
glutenski ali veganski različici, naši sadni sladoledi 
pa se lahko pohvalijo s tem, da so brez laktoze. Na 
vso moč si obseg proizvodnje želimo povečati in vam 
zagotoviti še več izjemnih vrst gelata (LCHF gelato, 
proteinski gelato, Gin&Tonic gelato, gelato z manj 
sladkorja in še mnogo več).  Vse to še prihaja, zato 
nas spremljajte na naši FB-strani ali pa nas obiščite 
na katerem od prodajnih mest, kjer boste prejeli vse 
ustrezne informacije. 

Naš gelato pa se imenuje Heaven (angleško nebesa), 
ker poustvarja ravno to – nebeški je!

Prodajna mesta
V letošnjem letu smo po lanskoletnem uspehu naše 
okuse še nadgradili, povečali obseg in vam dostop do 
našega slastnega gelata omogočili na več lokacijah po 
Gorenjskem:
• Rona caffe (Kranj Primskovo)
•  Kavarna Zlato polje ( Kranj – Zlato polje) *odprto šele 

po 15. 8. 2020 zaradi epidemije COVID-19
• Gran (Kokrica)
• Bit caffe (Kranj – Razvojni center Iskratel)
• Zavrh bar (Žirovnica)

Lahko si ga privoščite samega, si dodate zraven sme-
tano ali pa si privoščite kar noro čokoladno ali pa sad-
no kupo, kjer boste lahko uživali v več vrstah okusa 
in naših čudovitih kombinacijah gelata. Vzamete ga 
lahko tudi za domov, kajti postrežemo vam ga lahko 
v posebne termo posodice, zaradi katerih se vam na 
poti do doma ne bo stopil, nato pa v udobju svojega 
doma uživate z njim ob ogledu svoje najljubše oddaje 
ali pa si ga dodate v svojo najljubšo kavo.

Domači sladoled (gelato) iz 100-odstotno naravnih surovin z lastno  
proizvodnjo v Kranju

TA
RI

S 
PL

U
S,

 d
.o

.o
., 

Ce
st

a 
na

 B
rd

o 
59

, K
ra

nj



Čivkarije.

V okviru projekta Okusi Škofjeloškega organizirajo 
uvodno motivacijsko srečanje vseh gostinskih 
ponudnikov, vključno s turističnimi kmetijami in 
lokalnimi pri/predelovalci z znanim kuharskim 
mojstrom Urošem Štefelinom (na fotografiji). 
Srečanje je bilo sicer načrtovano v marcu, a je bilo 
zaradi epidemije odpovedano in bo sedaj 15. junija 
med 9. in 12. uro na Turistični kmetiji Pri Marku 
v Crngrobu. Uroš Štefelin bo predstavil pomen 
in svoje izkušnje glede sodelovanja z lokalnimi 
ponudniki, povezovanja z drugimi gostinci in 
vključevanja v različne kulinarično-turistične 
projekte, s poudarkom na vedno bolj odmevnem 
dogodku Okusi Radol’ce. Predstavila se bosta tudi 
ponudnik in gostinec, ki pri tem dogodku sodelujeta. 
A. B. / Foto: A. B.

Meta Sporiš in Uroš Čefarin iz Sanjskega šopka sta se tako razveselila 
konca koronaobdobja, da sta ob ponovnem odprtju svoje trgovine 
pripravila simpatično sobotno dopoldne, kjer sta povezala cvetje s pitjem 
kave. Cvetje sta obiskovalcem ponudila po promocijski ceni, na Mestni 
trg pa sta povabila še Valentino Radič in Gregorja Gazvodo iz Trbovelj z 
njuno kavo Iconic. To pa sta si privoščili tudi sestri Štefka Mravlja in Dori 
Potočnik (na fotografiji). A. B. / Foto: A. B.

Dnevno sproščanje ukrepov v situaciji, ki jo je povzročila 

prisotnost novega koronavirusa, je v kombinaciji z lepim 

vremenom v vsakdanjost vrnilo tudi poroke. Tako je Miha Ješe 

ponovno lahko “stopil v čevlje” pooblaščenca UE Škofja Loka 

in na tisto sobotno dopoldne poročil kar tri pare. V fotografski 

objektiv smo ga ujeli ravno po prvem civilnem obredu, pri 

čakanju na drugega oziroma ženina in nevesto, da skleneta 

zakonsko zvezo. A. B. / Foto: A.B.

Mož in konj na sliki nista običajna konjenik in njegov plemeniti štirinožec. Klemen 

Jelovčan in njegov polnokrvni arabec Askaryy sta namreč igralca v Škofjeloškem 

pasijonu, ki ga bodo uprizorili marca in aprila prihodnje leto. In tudi Škofjeloški 

pasijon 2021 ne bo običajna predstava. Potekala bo namreč ob 300. obletnici, kar je 

v loškem kapucinskem samostanu pater Romuald zapisal njegovo besedilo. In prvič 

bo potekala tudi, odkar je bil Pasijon vpisan na Unescov reprezentativni seznam 

nesnovne kulturne dediščine človeštva. D. Ž. / Foto: Borut Gartner
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Foto: arhiv projekta Okusi Loškega podeželja

Izbor jedi, ki so zanimive 
še danes, so oblikovali s 
pomočjo etnologinje Bože 

Grafenauer in kuharskega 
mojstra And reja Goljata. Na 
ta seznam so uvrstili tudi po-
strvje zvitke. Reka Sora s Po-
ljansko in Selško dolino na-
mreč v svoje nedrje objema 
celotno škofjeloško območje, 
s svojimi brzicami, tolmuni 
in prelivi pa že od nekdaj nudi 
zavetje številnim ribam, med 
drugim tudi postrvim, ki sodi-
jo med cenjene vrste rib tudi v 
kulinariki, so zapisali ob ome-
njeni jedi. Gospodinje so jih že 
od nekdaj rade cvrle, pekle, ku-
hale. In tudi v sodobni različici 
so pripravili kuhan postrvji file, 
nadevan s korenjem in ohlajen 
v marinadi iz začimb in zele-
njave z domačega vrta.

Sestavine:

•  ½ kg postrvi (približno  
2 kosa)

• 200 g korenčka
•  200 g na lističe narezane  

čebule
• 0,1 l belega vina
• 0,1 l ribjega fonda
• česen, zeleni peteršilj, janež, 
kis, lovor, brinove jagode, 
lovorjev list, sol, mleti poper

Postrvji zvitki v marinadi

Med tradicionalnimi loškimi jedmi, ki so jih v okviru projekta Okusi loškega 
podeželja zbrali na Razvojni agenciji Sora, najdemo tudi postrvje zvitke  
v marinadi.

Zahtevnost:        // Čas priprave: 40 min 

Priprava: Ribjim filejem odstranimo kosti in lahko tudi kožo. Fileje prerežemo 
na polovico, jih nekoliko potolčemo, začinimo in potresemo z na rezance nare-
zanim korenčkom. Zavijemo jih v pooljano folijo ter skuhamo. Na olivnem olju 
ovenemo na lističe narezano čebulo, preostal korenček in začimbe. Zalijemo s 
fondom, belim vinom, kisom. Solimo in popramo, nato prevremo in zlijemo po 
zvitkih, ki smo jim odstranili folijo, ter ohladimo.



44 RAZVEDRILO  

 Rešitve

Razgibajmo možgane
Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne  
bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed  
odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.        
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V lekarni
 »Počakajte, počakajte, zmotila sem se!« 

kriči farmacevtka za kupcem, ki odhaja iz 
lekarne. »Namesto aspirina sem vam dala 
strihnin!«
»Pa je velika razlika med tema zdraviloma?«
»Pet evrov!«

Spis o lenobi 
 V petem razredu na OŠ Ivana Groharja 

pišejo spis z naslovom Kaj je lenoba.
Luka nekaj časa premišljuje, napiše naslov 
spisa, potem pa pusti dve strani prazni in na 
koncu druge strani napiše: To je lenoba!

Ko se sanje uresničijo 
 Danes sem sanjal, da sem zamudil v služ-

bo.
Ko sem se prebudil, so se mi sanje uresničile …

V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka si je do 30. junija mogoče ogledati razstavo Žiri, čevljarsko mesto. Na razstavi se prepletata zgodbi 
ročne izdelave čevljev na eni in industrijske proizvodnje obutve na drugi strani. V Žireh je namreč čevljarska obrt temeljna gospodarska 
dejavnost že od šestnajstega stoletja, čevljarstvo pa s podjetjem Alpina še danes predstavlja enega močnejših elementov identitete kraja.  
M. R. / Foto: Gorazd Kavčič



HOROSKOP 45 

VODNAR 
21. januar–19. februar

Še malo in nazaj bodo prišla potovanja 
po zraku. Ne delajte si skrbi tam, kjer ni 
treba, saj se bo vse zgodilo še ob pravem 

negativnim razmišljanjem ne boste 

sprejeli.

RIBI 
20. februar–20. marec

Ne morete skriti dejstva, da ste 

pomenijo. Tudi drugi vas poznajo 
take, kot ste, zato res ni treba, da se 
pretvarjate, da ste nekaj, kar niste. Na 

BIK 
22. april–20. maj

Radi igrate glavno vlogo, ko gre za vaše 
osebne zadeve, a kmalu boste v situaciji, 
ko bo bolje, da se umaknete in ste samo 
stranski opazovalec in se potem kasneje 

neko igro, ki ni nujno dobra za vas, 
ampak sprejeli boste vse.

DVO KA 
21. maj–21. junij

Bolj ko vam bodo govorili, da ne morete 

menja, narave pa nikdar. In tukaj ste 
seveda vi volk, ki vedno sledi svoji 

in vsekakor ne boste imeli vsega pod 
drobnogledom, kar je prav. Nekdo vas še 
posebno preseneti.

RAK 
22. junij–22. julij

popolnoma vam bo uspelo vse, kar ste 

 
na to.

DEVICA 
24. avgust–23. september

da ima vse, kar ustvarjate, svoje cilje in 

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

in tako, da je vse odvisno samo od vas. 

situacij, ko ne boste mogli biti to, kar 

in zanimivo.

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

obdajajo takrat, ko vam ne gre vse po 

so okoli vas ljudje, ki vas spodbujajo in 

STRELEC 
23. november–21. december

boste znali izpeljati tako, da bo za vse 
prav. Projekti, ki so se vam zaradi razmer 
ustavili, pridejo kmalu na površje in 

KOZOROG 
22. december–20. januar

ni prav – in seveda iskali krivdo pri sebi, 

tako, kot se mora. Na koncu to tudi sami 

OVEN 
21. marec–21. april

na svoje mesto, boste vseeno kolebali 

LEV 
23. julij–23. avgust

Vaše poslovanje je v veliki meri odvisno 

zanimive. Vsekakor vam idej ne bo 
manjkalo in imeli boste kar veliko dela. 

z ljudmi, ki vam nekaj pomenijo, ali pa 

je dobro.



46 NAGRADNA KRIŽANKA  

NAGRADNA

IGRA

BREZPLAČNEGA  
GORIVA  
MAXXMOTION*

 ČLANI  
ROKOMETNE 

REPREZENTANCE

*  Nagradna igra traja od 1. junija 2020 do 31. avgusta 2020  
na bencinskih servisih OMV. Izračun vrednosti glavne 
nagrade in več informacij o pravilih nagradne igre poiščite 
na naslovih www.omv.si ali www.maxxinagrade.si

MM_10 let goriva_oglas_skofjaloka_86x239 v3.indd   1 3.6.2020   13:12:22

Nagrade: 3-krat BON ZA 5 PRANJ avtomobila v pralnici na bencinskem servisu OMV v Škofji Loki. Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z ošte-
vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 22. junija 2020, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve lahko 
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.



OE Gorenjska 
Branko Malešič, varnostni menedžer

Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
branko.malesic@rival-vts.si, tel.: 040 26 60 11

RIVAL – VTS, d. o. o., Ljubljana
Ob železnici 18, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 520 71 50,  faks: 01 520 71 68
info@rival-vts.si / www.rival-vts.si

SVOJE PREMOŽENJE PRAVOČASNO UČINKOVITO  
ZAŠČITITE IN VARUJTE. 
Pri tem vam lahko pomagamo s svetovanjem ali načrto-
vanjem ter predvsem z izvedbo tehničnega in fizičnega 
varovanja. 

VGRADITE PROTIVLOMNO ZAŠČITO: čvrsto ograjo oko-
li svoje posesti, vhodna vrata opremite s prečno zaporo 
ali vgradite protivlomna vrata, na kletna okna namestite 
rešetke ali varnostne folije. 

VGRADITE ALARMNE NAPRAVE, ki zaznavajo nepo ob
l aščeno gibanje, lom stekla, tresenje vrat ali sten, vgra-
dite panik tipke, magnetne kontakte na vratih in oknih 
in  požarne senzorje. Alarmno centralo povežite s svojim 
varnostnonadzornim centrom (VNC) kategorije II, na ka
terem v skladu s standardom EN 50518 sprejemamo si
gnale iz alarmnih na prav na objektih. Imamo lastno teh-
nično službo, ki vgrajuje in programira varnostne naprave.

STORITVE VNC: sprejem alarmnih in video signalov, ob-
veščanje, analize … zagotavljamo tudi drugim varnostnim 
služ bam po Sloveniji. Trenutno je na VNC vezanih več kot 
4.000 alarmnih in video nadzornih sistemov ter signalov 
za zaznavanje prisotnosti CO, temperaturnih padcev v 
hladilnicah pod dovoljeno mejo, izpusta plina in podobno. 

VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA z varnostniki na ob-
jektu samem in oboroženimi intervencijskimi enotami, ki se 
odzivajo na sprožene alarme, zagotavljamo za stanovanjske 
hiše, turistične objekte, proizvodna podjetja, izobraževalne 
ustanove, vrtce, zdravstvene domove, stavbe državne uprave 
in lokalne samouprave ter za več objektov posebnega pomena 

za državo. Oboroženi intervencijski varnostniki, ki so ves čas 
na terenu, k vam v primeru alarma pridejo v nekaj minutah.

VAROVANJE JAVNIH PRIREDITEV je dejavnost, ki jo z 
marljivimi sodelavci še vedno uspešno izvajamo. Vodil-
na ekipa jo intenzivno izvaja od leta 1995. Varovali smo 
več sto glasbenih koncertov, športnih prireditev in 
prireditev. Izdelamo vso potrebno dokumentacijo za pri-
javo prireditve in izvedbo ter kakovostno opravimo delo.

VAROVANJE PRIREDITEV V GOSTINSKIH LOKALIH za 
več zadovoljnih naročnikov izvajamo s kulturnim in ra-
zumevajočim pristopom do obiskovalcev. 
Izdelamo vso potrebno dokumentacijo (pogodba, oce-
na stop nje tveganja, načrt varovanja, obvestilo o izdela-
vi načrta) iz veljavne Uredbe o obveznem organiziranju 
službe varovanja na javnih prireditvah  (Uradni list RS, št. 
22/10 in 52/16). 

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI. Vabimo vas, da se nam 
pridružite na delovnih mestih varnostnik in intervencij
ski varnos tnik. Tisti, ki še nimate NPK varnostnik/ca, 
se morate usposobiti pri pooblaščenem izvajalcu uspo
sabljanj in potem z vlogo na MNZ RS pridobiti službeno 
izkaznico varnostnika.

Varnostne naloge, ki nam jih narekujejo naša delov-
na mesta, vsi opravljamo po svojih najboljših močeh. 
Stremimo, da tisto, kar počnemo, opravimo najbolje in 
kar se da učinkovito. Znanje, sposobnost, delavnost in iz-
najdljivost, ki jih premoremo, nam to omogočajo. 

Vesel bom vsakega vašega klica ali e-pošte.
Branko Malešič

LAČNA VRANA SE NE ZMENI ZA STRAŠILO 



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

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni. 
Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijske cene veljajo za določene in označene materiale do 30.6.2020 oziroma do 
odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. 

Les 3 plus

 

..vaša nova tla..

Uredimo celotno prenovo vašega doma

Laminat Kaindl 
K5573 IR evoke kn. coast
1383X193X8 mm
Redna cena: 14.66 €/m2

Laminat Kaindl 
37195 AV hrast petrona
1383X193X8 mm
Redna cena: 8,80 €/m2

Laminat Kaindl 
37526 hrast rosarno
1383X193X8 mm
Redna cena: 8,80 €/m2

13,90 €/m2

10,90 €/m2 7,90 €/m2

7,90 €/m2

Podnožje alu
100 mm, 150 mm
dol. 4 m, s tesnilom 25,73 €/kosod

Laminat Kaindl 
K4420 RI hrast ev. trend
1383X193X8 mm
Redna cena: 14.66 €/m2

9,90 €/m2

NATURAL TOUCH - občutek naravnega lesa v 
kombinaciji z vsemi prednostmi
laminatnih tal.

Podloga za laminatne pode
več vrst
že od 1,50 € /m2

Zaključne letvice, več vrst

že od 1,95 € /tm

Vinil za lepljenje 
natureiche ultramatt
1220x229x2 mm


