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Naslov poslovalnice: Ul. Mirka Vadnova 19 v Kranju (Primskovo, poleg Hobby Arta)
Naš delovni čas: pon.–sreda  8h–15h, četrtek 8h–17h, petek 8h–14h
Kontakt: 041 752 020, 030 654 333, fintex@siol.net     

V podjetju Fin-tex v Kranju vam ponujamo veliko vrst blaga in tkanin za najrazličnejše namene. Že vse od leta 2004  
se trudimo, da  spremljamo najnovejše trende in se strankam priporočimo z najustreznejšo ponudbo. Vse tkanine so  

evropskega porekla, s certifikati o zagotavljanju kakovosti po aktualnih standardih. 

V naši poslovalnici v Kranju boste našli veliko izbiro različnih vzorcev dekorativnega blaga in umetnega usnja za  
pohištvo in navtiko, tkanin za opremo avtomobilov in avtodomov, akrilnih tkanin za senčila in zunanje pohištvo, pene ter 

pestro izbiro tkanin in umetnega usnja za izdelavo torbic in nahrbtnikov.

Več najdete na www.fin-tex.si
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enakopravnost
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Mateja Rant, foto: Tina Dokl

 Po dvanajstih moških, ki so jim doslej 
postavili doprsne kipe v Aleji zaslužnih 
Ločanov, je svoj kip v Aleji dobila tudi 
prva zaslužna Ločanka. Zakaj je bilo po 
vašem to tako težko; zakaj je moralo pre-
teči toliko let, da je v to doslej ekskluziv-
no moško družbo vstopila prva ženska?

Nina Arnuš: Ko smo malce razisko-
vale, smo ugotovile, da pravzaprav ne gre 
za naključje. Bolj ko raziskuješ zgodovi-
no žensk, bolj spoznavaš, da se ženske 
pogosto kar namenoma spregleda. In še 
dandanes opažamo, že na primerih dru-
štev recimo, da moški prevzemajo vodil-
ne vloge, predsednik društva je navadno 
moški, večino dela pa opravijo ženske v 
ozadju. Zato je bilo res težko, saj prej niti 
ni bilo nikogar oziroma vsaj mi nismo za-
pazile, da bi kdo sploh odprl temo žensk 
v aleji.

Anka Pintar: In tudi ko smo odprle to 
temo, je trajalo kar pet let, da so dejansko 
v aleji postavili kip ženski. Bil je res kar 
proces, morale smo poiskati somišljeni-
ke, med drugimi se je za to močno zavze-
la Biljana Ristić iz Loškega muzeja Škofja 
Loka, kjer še vedno poteka študijski kro-
žek Ločanke. 

 To je bila torej priložnost, da ste tudi 
na splošno odprle debato o vlogi žensk v 
družbi?

Anka Pintar: Zagotovo, pomembno 
pa se nam je zdelo tudi, da nismo same v 
tem, da so tudi drugi to opazili.

Nina Arnuš: Veliko je bilo tudi zagovor-
niškega dela, vmes so se namreč spreme-
nili tudi razpisni pogoji pri predlogih za 
postavitev kipa; zdaj to, da je predlagana 
ženska, prinaša več točk. Tudi pri Mariji 
Bračko pa nam verjetno ne bi uspelo, če ne 
bi bilo tako široke podpore skupnosti.

 Zagotovo je v Škofji Loki še veliko žensk, 
ki bi si prav tako zaslužile obeležje v Aleji 
in ste jih v ospredje postavili tudi v okviru 
vaše umetniške instalacije Aleja zname-
nitih Ločank in pobude Znamenite Ločan-
ke. Kaj vas je vodilo pri odločitvi, da kot 
prvo predlagate zdravnico Marijo Bračko?

Anka Pintar: Na prvih srečanjih, kjer 
smo se pogovarjali o znamenitih Ločan-
kah, to je bilo leta 2015, je bilo cel kup 
predlogov in izmed teh smo izluščili tri 
– Marijo Bračko, Franjo Tavčar in Ange-
lo Bahovec. Ko je bil objavljen razpis in je 
bilo treba oblikovati konkreten predlog, 
pa smo se odločile za Marijo Bračko.

Nina Arnuš: Marija Bračko je namreč 
tudi častna občanka Škofje Loke, obenem 
pa je spomin nanjo še zelo živ, zato smo 
bile v javnosti deležne velike podpore. 

Po večletnih prizadevanjih je 
na njihovo pobudo svoj kip v 
Aleji zaslužnih Ločanov kot prva 
ženska dobila zdravnica Marija 
Bračko.

Ves čas opozarjati na 
enakopravnost

Vztrajnosti predlagateljic iz Zavoda Tri se je mogoče 
zahvaliti, da je po dvanajstih moških svoje mesto  
v Aleji zaslužnih Ločanov letos dobila tudi prva ženska, 
zdravnica Marija Bračko, utemeljiteljica osnovnega 
zdravstva v Škofji Loki. Kot ob tem ugotavljata Anka Pintar 
in Nina Arnuš iz Zavoda Tri, se ženski dosežki pogosto 
namenoma spregledajo. 

Obenem človekovi dosežki niso omejeni samo na megalomanske 
projekte, ampak je pomembno tudi to, kako delujemo v neki 
skupnosti in kako prispevamo k njenemu razvoju tudi z navidezno 
nepomembnimi dejanji. Pomembno se mi zdi, da ženske ne 
omalovažujemo svojih dosežkov.
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Anka Pintar: Obenem gre za zelo pome
mbno področje v skupnosti, zato smo v tistem 
času pripravile tudi pogovor s Štefko Križnar o 
pomenu javnega zdravstva. 

 Katere bi ji v prihodnje še lahko delale druž-
bo v Aleji? Verjetno ne boste končale pri Mariji 
Bračko ...

Nina Arnuš: Zagotovo ne, šele dobile smo 
zagon. Verjetno tega ne bo naredil nihče drug, 
na žalost. Zato smo že razmišljale o tem, kate
ro bi naslednjo predlagale, a za zdaj še ne mo
remo govoriti o konkretnih imenih. 

 V nagovoru ob odprtju kipa Mariji Bračko 
ste poudarili, da vas to navdaja s ponosom, 
obenem pa tudi s sramom, da je trajalo toliko 
časa. Kaj nam to pove o enakopravnosti spolov 
v današnji družbi? 

Nina Arnuš: Mislim, da imamo v Sloveni
ji srečo, da smo tudi zaradi svoje polpretekle 
zgodovine, ko je bilo to kar precej poudarjeno, 
ženske dokaj enakopravne. Po drugi strani 
pa je zelo čudno, da smo v letu 2020 in se še 
vedno sprašujemo o enakopravnosti, saj se 
zavedamo, da te pravice še vedno niso samo
umevne. Pri razliki v plačilu med moškimi in 
ženskami za opravljeno delo recimo Slovenija 
drsi, in to ne v pozitivno smer. Zato je treba na 
to ves čas opozarjati na vseh področjih. Obe
nem človekovi dosežki niso omejeni samo na 
megalomanske projekte, ampak je pomembno 
tudi to, kako delujemo v neki skupnosti in 
kako prispevamo k njenemu razvoju tudi z na
videzno nepomembnimi dejanji. Pomembno 
se mi zdi, da ženske ne omalovažujemo svojih 
dosežkov. Omenila bi recimo primer iz knjige 

Neustrašne, v kateri je opisana tudi ženska, 
ki je s posebnim sistemom terasiranja rešila 
svetilnik pred tem, da bi ga odneslo v morje. 
Na prvi pogled se nam lahko to zdi nepomem

Zavod Tri 
predstavljajo  
(od leve proti desni) 
Nina Arnuš, Anka 
Pintar in Urška 
Križnar. 

ben dosežek, lahko pa na to pogledamo tudi 
drugače – iz tega se lahko kaj naučimo o soli
darnosti, vztrajnosti ... 

 Kako to, da so dosežki žensk tudi v dana-
šnjem času še vedno pogosto spregledani?

Anka Pintar: Mogoče zato, kot je razvidno 
tudi iz zgornjega primera, da ne znamo pri
kazati svojih dosežkov kot pomembnih; ne 
smemo se prepustiti utečenim vrednotnim 
sistemom, ampak bolj na glas povedati, kaj 
se nam zdi pomembno. Tudi v tem smislu se 
mi zdi Marija Bračko zelo pomembna – da ne 
štejejo le nazivi in številke, ampak se zave
damo, kaj dobrega lahko naredimo v lokalni 
skupnosti. Na primer poleg tega, da je Marija 
Bračko postavila temelje loškemu zdravstvu, 

Kot družba imamo pogosto težave  
s tem, da naj bi bilo delo, povezano  
z ženskami, slabše ali manjvredno. 
Kot na primer izraz feminizirani 
poklici, ki ni izraz pohvale, ampak 
kaže na manjšo vrednost dela v 
poklicih, ki ga večinoma opravljajo 
ženske.
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tudi z izgradnjo zdravstvenega doma, je kot zdravnica 
po upokojitvi delala v Centru slepih, slabovidnih in sta-
rejših Škofja Loka. To je lahko veliko več vredno kot kaj 
drugega, kar mogoče glasneje odmeva. 

Nina Arnuš: Kot družba imamo pogosto težave s 
tem, da naj bi bilo delo, povezano z ženskami, slabše ali 
manjvredno. Kot na primer izraz feminizirani poklici, 
ki ni izraz pohvale, ampak kaže na manjšo vrednost 
dela v poklicih, ki ga večinoma opravljajo ženske. 

 Za izboljšanje ekonomskega položaja žensk se sami 
zavzemate prek spodbujanja in krepitve podjetniških in 
tehničnih, v vašem primeru rokodelskih, pletilskih in 
kvačkarskih znanj v okviru pletilske kooperative Breja 
preja. Kako deluje vaša pletilska skupnost Breja preja?

Anka Pintar: Prvotna ideja je bila pletilska zadruga, 
vendar smo sčasoma ugotovile, da smo bolj uspešne v 

povezovanju in različnih projektih, ki povezujejo skup-
no ustvarjanje in družbeni aktivizem.

Nina Arnuš: Ugotovile smo, da v sedanjem neolibe-
ralnem kapitalističnem sistemu ne moreš konkurirati 
zmanjševanju stroškov s selitvijo proizvodnje v kraje, 
kjer lahko ljudi zelo malo plačaš. Za nas je bilo zelo po-
membno spoznanje, da se tega ne gremo. Ženske se zato 
trudimo opolnomočiti prek tega, da jim zagotavljamo 
prostor za ustvarjanje, da jih povezujemo ... 

 To počnete tudi v okviru programa učenja slovenščine 
ob pletenju in kvačkanju. Koliko žensk je ta čas vključe-
nih v ta program? 

Anka Pintar: Ta čas je vključenih petnajst žensk. 
Imamo dve skupini, ena je albansko govoreča, v drugi 
skupini pa so ženske iz drugih držav, ki sodijo pod slo-
vansko govorno območje. 

 In pri tem verjetno ne gre zgolj za učenje slovenščine?
Anka Pintar: To je tudi priložnost, da širijo svojo soci-

alno mrežo. Nudimo jim okolje, v katerem se lahko spro-
ščeno pogovarjajo oziroma poslušajo in vadijo slovenski 
jezik v sproščenem okolju. Obenem se trudimo obe sku-
pini povezovati in združevati naše aktivnosti, saj želimo 
pokazati, da vključevanje ni enosmeren proces, ampak 
se lahko učimo drug od drugega.

Ste zadovoljni z odzivom žensk, ki predstavljajo cilj-
no skupino v teh vaših programih, so to prepoznale tudi 
kot recimo odskočno desko za vstop na trg delovne sile?

Nina Arnuš: K nam vse prihajajo prostovoljno, saj na 
koncu programa ne dobijo nobenega papirja, ki bi jim re-
cimo pomagal pri pridobitvi državljanstva, tako da oči-
tno naše programe same prepoznajo kot smiselne. 

 Kaj bi torej za konec v marcu, v katerem imamo kup pra-
znikov, posvečenih ženskam, sporočili našim bralkam?

Anka Pintar: Meni se še vedno zdi najpomembneje 
poudariti, o čemer smo se že pogovarjale – da imamo 
pogum pokazati, kaj se nam zdi pomembno, in za to tudi 
kaj naredimo. Tudi če mogoče odstopa od splošno spre-
jetih okvirjev.

Nina Arnuš: Predvsem jim želim sporočiti, naj bodo 
ponosne na delo, ki ga opravljajo, in na svoj doprinos tako 
družbi kot družini.

Bolj ko raziskuješ zgodovino žensk, bolj 
spoznavaš, da se ženske pogosto kar 
namenoma spregleda. In še dandanes 
opažamo, že na primerih društev recimo,  
da moški prevzemajo vodilne vloge. 
Predsednik društva je navadno moški,  
večino dela pa opravijo ženske v ozadju.
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Jože Štukl

Na sliki je visoko nad mestom, v oblaku, 
upodobljen sv. Florjan, ki iz čebrička iz-
liva vodo na goreče hiše. Omenjena vo-

tivna slika je v Loškem muzeju na ogled tudi kot 
kopija slikarja Franceta Kosa iz leta 1840. 

Prebivalstvo srednjeveških mest so poleg 
vojnih nevarnosti in najrazličnejših kužnih bo-
lezni ogrožale tudi naravne katastrofe: poplave, 
potresi in požari. Vse te nadloge tudi Ločanom 
niso bile tuje. Srednjeveška mesta so bila zaradi 
potrebe po varnosti obdana z obzidjem. Z na-

menom optimalne izrabe notranjega varovane-
ga prostora so bile hiše postavljene tesno druga 
ob drugo. Podobno je bilo tudi v Škofji Loki, kjer 
so bile hiše sprva lesene, enonadstropne, po-
krite z dvokapno streho, krito z lesenimi skod-
lami. Z nastopom renesanse se je začela spre-
minjati zunanjščina stanovanjskih stavb. Tako 
so prvotne lesene enonadstropne zamenjale 
dvonadstropne kamnite hiše. Te so bile manj 
dovzetne za požare, kljub vsemu pa so njiho-
va šibka točka ostala ostrešja, ki so bila še leta 
1723, razen redkih izjem, krita z lesenimi skod-
lami, kot lahko razberemo iz poročil škofovih 
odposlancev. Celo streha mestnega obzidja je 
bila tedaj še lesena. Ognjevzdržna kritina se je 

Škofjo Loko prizadela dva huda požara

V stalni zbirki Loškega muzeja v Škofji Loki hranimo oljno sliko s konca 17. 
stoletja, natančneje iz leta 1698, ki prikazuje mesto Škofja Loka v vsem sijaju. 
Toda če pogledamo natančneje, vidimo, da celoten spodnji del mesta uničujejo 
ognjeni zublji.

Votivna podoba  
s prikazom požara  
na Lontrgu iz leta  
1698, naslikana za 
cerkev sv. Florjana 
v Sopotnici, hrani 
Loški muzej Škofja 
Loka.
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sicer začela uveljavljati že od začetka 
14. stoletja dalje, vendar je bila opeka 
zelo draga in zato še dolgo ni prišla 
v splošno rabo. Poleg lesenih ostrešij 
so bili tu še drugi dejavniki tveganja, 
ki so v Škofji Loki na koncu prived-
li do katastrofe, kot npr. neustrezno 
urejena preskrba z vodo, slaba orga-
niziranost protipožarne obrambe, 
neustreznost hišnih kurišč in neure-
jenost dimniških naprav, ki so jih le 
redko nadzirali.

Dejavniki tveganja v povezavi z 
nesrečnim naključjem so nazadnje 
privedli do prvega v nizu katastro-
falnih požarov. Tako je 7. oktobra 
1660 med 22. in 23. uro izbruhnil 
požar v zadnji sobici v rotovžu oziro-
ma v prostorih mestne kruharne na 
Mestnem trgu, kjer sta se njen pred-
stojnik Sebastjan Perko in dekla Ma-
ruša naskrivaj predajala strastem in 
ob tem prevrnila svetilko. Požar se je 
hitro razširil in v nekaj urah je pogo-
relo 35 najlepših in najbogatejših hiš 
na Placu, skupaj s kapelo sv. Trojice 
v nekdanji Schwarzovi hiši in klari-
škim samostanom skupaj s cerkvijo. 
Ogenj je napravil tako škodo, da so 
še ob koncu stoletja nekatere hiše 
dajale videz pogorišča …

Kot da nesreča, ki je prizadela 
Mestni trg, ne bi bila dovolj huda, se 
je požar katastrofalnih razsežnosti v 
Škofji Loki ponovil že leta 1698, tokrat 
na Spodnjem trgu, kjer je zgorelo 48 
hiš s kaščo in mlinom pri kopališču 
ter lontrškim delom mestnega obzid-
ja. Po poročilu iz leta 1699 je ogenj na-
redil tako škodo, da bi bilo potrebnih 
30–40 let za popolno obnovo. Tako so 
bila na Spodnjem trgu še leta 1729 vi-
dna posamezna pogorišča.

Podoba s prikazom požara na 
Lontrgu, ki je nastala ob tej prilož-
nosti, je bila naslikana kot votivna 
zaobljuba meščanov Spodnjega trga 
v Škofji Loki za cerkev sv. Florjana 
v Sopotnici. Sveti Florjan je namreč 
zavetnik proti požarom in prav temu 
svetniku so se priporočili, da tovr-
stna katastrofa ne bi nikoli več pri-
zadela njihovih domovanj.

V profilu testnega jarka 3 je pod nasutji lepo vidna plast žganine, nema priča požara iz  
leta 1698.

Kopija votivne podobe s prikazom požara na Lontrgu leta 1698 slikarja Franceta Kosa iz leta 
1840, hrani Loški muzej Škofja Loka.

Sledovi požara na Spodnjem trgu iz leta 1698 so se ohranili 
tudi v arheološkem zapisu. V okviru projekta »Ureditev 
javnih površin starega mestnega jedra Škofje Loke« so bile 
izvedene predhodne arheološke raziskave, ki so potekale 
med 18. junijem in 5. julijem 2018. Raziskave je izvedla 
ekipa podjetja Arhej. V testnem jarku 3, izkopanem nasproti 
nekdanje gostilne Prajerca in v neposredni bližini stare 
lipe na Spodnjem trgu, je bila v profilu izkopa lepo vidna 
debelejša plast žganine – nema priča katastrofe, ki je v 
preteklosti doletela mesto in njene prebivalce.
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Klavdija Škrbo Karabegović

Tako imenovani participativni 
proračun je sistem razpore-
janja dela proračunskega de-

narja na način, da o njegovi porabi 
odločajo neposredno občani. Po zgle-
du nekaterih drugih občin, predvsem 
Ajdovščine, so se projekta lotili tudi v 

Škofji Loki. Poimenovali so ga ''Naša 
Loka'' in ga podnaslovili ''Predlagaj, 
glasuj, sodeluj!''.

Projekt gradi skupnost, zato je 
župan Tine Radinja ob predstavitvi 
dejal: »Verjamem, da je Škofja Loka 
mesto, ki zna poslušati svoje kraja-
ne. K odločanju o porabi proračun-
skih sredstev želimo vključiti čim 
več krajanov, ki naj predlagajo, kako 
izboljšati in polepšati svoj kraj.« Do-

dal je še, da je njegova želja, da dobi-
jo čim več predlogov, saj ima Škofja 
Loka ogromno kreativnega potenci-
ala, ki ga lahko skozi ta projekt uja-
mejo in uresničijo.

Vsa gospodinjstva so v teh dneh 
prejela zloženko s pojasnili o projek-
tu in navedbo pomembnih datumov. 
Za dodatna pojasnila vabljeni na de-
lavnice, ki bodo potekale v vseh kra-
jevnih skupnostih. Prva bo že danes, 
in sicer v KS Trata na Osnovni šoli 
Cvetka Golarja ob 19. uri. Na delavni-
cah bo že mogoče oddati pobude, na 
njih pa bo prisoten župan ali pred-
stavnik občinske uprave.

Predloge oddate na za to predpi-
sanem obrazcu, ki ga dobite na sple-
tni strani občine ali na vložišču ob-
činske stavbe. Oddate jih lahko prav 
tam, po navadni pošti ali preko sple-
ta na nasaloka@skofjaloka.si. Ker pa 
je predloge treba tudi finančno ovre-
dnotiti, je občina objavila primere 
stroškov. Pri tem je župan Radinja 
poudaril, da se za dodatne informa-
cije vedno lahko obrnete na občino.

Vodja oddelka za družbene de-
javnosti Rok Primožič je pojasnil, da 
za projekt v tem in naslednjem letu 
namenjajo skupaj 275 tisoč evrov, 
torej 25 tisoč evrov za posamezno 
krajevno skupnost.

Po prejetju predlogov bo te preg-
ledala občinska uprava, potrdila pa 
jih bo posebna komisija za partici-
pativni proračun. O predlaganih pro-
jektih bo po posameznih krajevnih 
skupnostih potekalo glasovanje, in 
sicer 3. ter 7. junija.

Kot zanimivost in pohvale vred-
no gesto velja poudariti, da bodo pre-
dloge lahko oddajale in imele gla-
sovalno pravico vse fizične osebe, 
starejše od 16 let.

Predlagaj, glasuj, sodeluj!

Na občini vse občane vabijo, da sodelujejo pri odločanju o projektih v svojih 
krajevnih skupnostih.

Projekt Naša Loka, ki uvaja participativni proračun, sta predstavila vodja oddelka za družbene 
dejavnosti Rok Primožič in župan Tine Radinja.

Pobude je treba oddati do 20. aprila; glasovanje o konkretnih 
predlogih pa bo potekalo 3. in 7. junija.
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Občina Škofja Loka

Obvestilo o razpisu 2. javne dražbe 
za prodajo gradbene parcele

Občina  Škofja Loka je na spletni strani in na oglasni 
deski objavila javno dražbo za prodajo gradbene 

parcele, v območju OLN Kamnitnik I, v površini 538 m2.

Javna dražba bo potekala v četrtek, 2. aprila 2020, 
ob 13.30  na sedežu Občine Škofja Loka,  

Mestni trg 15, Škofja Loka, v sejni sobi financ  
nad Sokolskim domom.

Besedilo javne dražbe in obrazci za sodelovanje so 
dostopni na spletni strani občine, na naslovu  

https://www.skofjaloka.si/razpis/246969.

Datum:  4. 3. 2020

Župan Tine Radinja l.r.

Občina Škofja Loka

Obvestilo o javnih razpisih
za sofinanciranje posameznih dogodkov  

festivala Pisana Loka 2020 in za sofinanciranje 
posameznih prireditev v okviru festivala  

Loka v snegu 2020.

(stik: Jana Fojkar, 04 511 2 312,  
jana.fojkar@skofjaloka.si).

Vsebina javnih razpisov in razpisna dokumentacija  
je bila z dnem 26. 2. 2020 objavljena na spletnih 
straneh Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si,  

pod rubriko Javni razpisi in objave.

Datum: 26. 2. 2020

Tine Radinja,  
župan

Klavdija Škrbo Karabegović

Tako bi tudi v primeru pojava izbruha koronavirusa 
civilna zaščita ustrezno ukrepala ter s tem prebival-
cem zagotovila hitro obravnavo in zajezila morebi-

tno širjenje bolezni, pravi škofjeloški župan Tine Radinja 
v sporočilu za javnost. Po besedah direktorja Zdravstve-
nega doma Škofja Loka Aleksandra Stepanoviča imajo na 
zalogi vsa zaščitna sredstva za zdravstveno osebje in so 
pripravljeni na morebitni pojav koronavirusa. “Vedno mo-
ramo biti skrbni in pripravljeni, ni pa nobenega razloga za 
paniko. Ta ni v prid nikomur, ne občankam in občanom 
niti stroki. Pomembno je poskrbeti za preventivo,” je še 
dodal Radinja.Glede na trenutno epidemiološko situaci-
jo v Sloveniji po besedah pristojnih na NIJZ in ZD Škofja 
Loka ni vzroka za odpoved javnih prireditev. 

Preventiva ob pojavu 
koronavirusa

V občini Škofja Loka velja protokol v 
primeru naravnih in drugih nesreč.

Klavdija Škrbo Karabegović

EasyPark je vodilni globalni ponudnik na področju 
mobilnega plačevanja parkirnine. Z intuitivno 
aplikacijo EasyPark milijonom uporabnikov po-

nuja učinkovito rešitev v več kot 1500 mestih v več kot 
dvajsetih evropskih državah.

Med prednostmi poleg dostopa velja poudariti, da je 
moč podaljšati parkiranje na daljavo in ga zaključiti, ko 
uporabnik to želi; nadalje isto aplikacijo lahko uporablja-
te tudi v drugih mestih, za parkiranje v garažnih hišah, 
polnjenje na električnih polnilnicah itd.

Enostavnejše 
parkiranje

V Škofji Loki, kjer je na razpolago 429 
plačljivih parkirnih mest na šestih 
plačljivih parkiriščih, je od 1. marca 
dalje možno uporabljati novo mobilno 
aplikacijo EasyPark.
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Klavdija Škrbo Karabegović  
Foto: Tina Dokl

Spomladanski meseci so v Ško-
fji Loki običajno ekološko obar-
vani in tako bo tudi letos. Bliža 

se nam čistilna akcija, organizirano 
je bilo predavanje o izzivih okolja … 
Hkrati pa se nam obeta ena zanimiva 
novost, in sicer uvedba minibusa.

Skrb za okolje mora biti nekaj, kar 
je z nami vsak dan, ne samo v tistih 
mesecih, ko začnemo še posebej opo-
zarjati na to oziroma ko poteka akcija 
Loško je ekološko s svojimi izobraže-

valnimi, promocijskimi in na splošno 
zanimivimi delavnicami, na katere 
seveda vse lepo vabimo. Tudi letos 
smo projekt zastavili zelo široko. 
Dotika se različnih tematik varova-
nja okolja in ekologije, dreves, vode, 
zraka, smeti in seveda trajnostne 
mobilnosti. Ugotavljamo, da je veliko 
poti po mestu, tudi kratkih, še vedno 
opravljenih z avtomobili, kar povzro-
ča zelo velik pritisk na naše okolje, 
saj je promet eden od dveh največjih 
onesnaževalcev v mestu. Zato bi radi 
ponudili in naredili široko akcijo, da 
spodbudimo in tudi sami spreme-
nimo način premikanja po mestu, 
da spodbujamo pešačenje in da to 

naredimo čim bolj varno, prijetno, 
prijazno. Želimo omogočiti varno in 
hitro kolesarjenje po mestu in seve-
da spodbuditi rabo javnega prometa. 
Prav na področju javnega prometa 
načrtujemo nove ukrepe. Na razpisu 
eko sklada smo bili uspešni in smo 
tako pridobili možnost subvencije za 
nakup električnih minibusov, s kate-
rimi želimo okrepiti oziroma sploh 
omogočiti možnost prihoda v sta-
ro mestno jedro in povezati ključne 
institucije, tudi s prevozom na klic. 
Tako smo pripravili posebno anketo 
za vse potencialne uporabnike, za 
vse naše občanke in občane, ne glede 
na to, kje živijo, o njihovih pričakova-
njih in potrebah o novem prevozu, ki 
ga načrtujemo v kratkem.

 Hkrati je to tudi čas, ko običajno 
potekajo pasijonski dnevi z name-
nom ohranjanja pasijonske kondi-
cije. Kakšni dogodki se nam obetajo 
letos?

Smo v ključnem letu priprave 
na Škofjeloški pasijon, ki bo, verja-
mem, še enkrat izjemen ali pa bo 
še kakšno stopnico boljši, kot je bil 
do zdaj, za kar vodja projekta in re-
žiser že trdo delata. Letošnji Dnevi 
Škofjeloškega pasijona so tako v luči 
bližajoče se uprizoritve leta 2021. 
Poteka široka paleta raznovrstnih 
dogodkov, ki so med drugim name-
njeni promociji in se bodo dogajali v 
petih različnih slovenskih mestih, 
ne samo v Škofji Loki.

 V kateri fazi ste pri ustanovitvi 
javnega komunalnega podjetja?

Javno komunalno podjetje je 
ustanovljeno. Trenutno izvajamo 
priprave na prevzem izvajanja go-
spodarskih javnih služb v letu 2021. 
To pomeni, da potekajo interni po-

Skrbeti za okolje vsak dan

Kot vsako leto tudi letos v tem času večjo pozornost namenjamo ekološko 
obarvanim temam. Občina Škofja Loka namerava uvesti uporabo minibusov, 
zato prosijo za izpolnitev ankete na to temo.

Tine Radinja ob sprejemu srebrnega priznanja Zveze za tehnično kulturo Slovenije za podporo 
pri izvedbi računalniških tekmovanj za šole s prilagojenim programom.
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stopki in vse, kar je v nekem podje-
tju treba postoriti, da bo polno funk-
cionalno. Hkrati pa se dogovarjamo 
z Loško komunalo, d. d., o prenosu 
dejavnosti. Naj še enkrat ponovim 
svojo glavno željo, in sicer da se pre-
nos dejavnosti opravi na način, da 
bo tako za zaposlene kot za občanke 
in občane to čim manj opazno. Vse 
naše aktivnosti peljemo v to smer.

 Več občanov je opozorilo, pa tudi 
svetniki so poudarili problem parki-
ranja neregistriranih vozil na javnih 
mestih, s čimer zasedajo že tako pol-
na parkirišča. Kaj je možno storiti?

Pri problematiki zapuščenih 
vozil, ki se sem ter tja pojavljajo na 
različnih parkiriščih po Škofji Loki, 
skušamo s pomočjo policije najprej 
ugotoviti lastništvo. Če to ni mogoče, 
pa naročimo odvoz. Tako da lahko 
vsak pokliče na občinsko redarstvo 
in se tako zapuščeno vozilo odpelje.

 Vemo, da škofjeloški zdravstveni 
dom potrebuje dodatne prostore. Že 
dalj časa se govori o selitvi neka-
terih dejavnosti na drugo lokacijo. 
Kdaj bo to dejansko tudi izvedeno?

Selitev dejavnosti iz zdravstve-
nega doma se je že začela. Lansko 
leto smo na ta način sprostili prostor 
za dodatne ambulante in tako precej 

razbremenili najhujši pritisk. V leto-
šnjem letu bomo s tem nadaljevali. 
V tem trenutku se pripravljajo na 
selitev še dveh podpornih dejavno-
sti, kar bi nam ponovno razbreme-
nilo zdravstveni dom, tako glede 
prostorske stiske kot glede težav s 
parkiranjem. Vedno moramo stre-
meti k temu, da imajo vsi zdravniki, 
ki želijo delati, prostor za to. Nekoč 
v srednjeročni prihodnosti bomo 
morali na podlagi analize, ki jo 
imamo, namreč potrebe bodo ved-

no večje in večje, sprejeti odločitev, 
ali bomo postavili popolnoma nov 
zdravstveni center na novi lokaciji 
ali pa bomo iskali alternativo v bli-
žini. Če se bomo odločili za zadnje, 
bo treba dobro premisliti, kako bi 

vse primarne dejavnosti ohranjali 
na eni lokaciji, vse sekundarne pa 
na neki bližnji lokaciji in kako vse 
skupaj povezati.

 V Škofji Loki je potekala delavnica 
o digitalnih potrebah občin.

Skupnost občin Slovenije in Fa-
kulteta za elektrotehniko sta skupaj 
z Občino Škofja Loka organizirali 
delavnico o bodočih digitalnih pot-
rebah občin v Sloveniji. To je tudi 
ena od pomembnih usmeritev za 
prihodnjo evropsko perspektivo, v 

katero sodita zeleni razvoj in digita-
lizacija. Na tem področju ima občina 
nekaj manjših projektov, ki jih je že 
izvedla, pa tudi vizijo, kaj bi želela 
in tudi pridobila z nekakšno digi-
talno centralno hrbtenico občine v 
prihodnosti, predvsem na področju 
javnih storitev, javnih zavodov in 
seveda javnega prevoza ter ostalih 
storitev, ki so na voljo občankam in 
občanom. Eden takšnih primerov je 
denimo uvedba novega globalnega 
ponudnika digitalne parkirnine.

 Na dnevu odprtih vrat vas je 
obiskalo lepo število mladih. Kaj 
konkretno jih je zanimalo in kaj si 
še želijo v našem mestu?

Res je, obiskalo nas je veliko 
mladih, tako da smo se dogovorili 
še za dva dodatna termina prav za-
nje. Imeli smo zelo zanimivo in ka-
kovostno debato, predvsem o tem, v 
kakšni meri naše mesto izpolnjuje 
njihova pričakovanja in potrebe. Po-
govarjali smo se o popolnoma real-
nih problemih, ki jih ima danes nek-
do, ki odrašča v našem mestu.

Na predstavitvi tretjega po vrsti mednarodnega zbornika Pasijonski almanah, kar je predstavljalo uvod  
v pisano paleto dogodkov v okviru Dnevov Škofjeloškega pasijona, ki še sledijo

Selitev dejavnosti iz zdravstvenega doma se je že začela. 
Lansko leto smo na ta način sprostili prostor za dodatne 
ambulante in tako precej razbremenili najhujši pritisk.
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Klavdija Škrbo Karabegović

Letos se pomlad že zgodaj pre-
buja in zato želimo, da se 
odstrani in uredi vse, kar ne 

prispeva k lepoti naše Škofje Loke. 
Zopet upamo tudi na sodelovanje 
občanov in jih vabimo, da se pridru-
žijo spomladanski akciji čiščenja in 
urejanja okolice,« je povedala Danica 
Langerholc z občinske uprave.

Občina Škofja Loka bo akcijo či-
ščenja in urejanja izvedla skupaj s 
krajevnimi skupnostmi. Tudi v le-
tošnji čistilni akciji bodo na zbirnih 
mestih ločeno zbirali odpadke, in 

sicer embalažo, steklo, nevarne od-
padke ter ostalo. Poudariti velja, da 
akcija ni namenjena odvozu kosov-
nih odpadkov. Prav tako bo komu-
nalno redarstvo izvajalo nadzor nad 
pravilnim ravnanjem z odpadki.

Posamezni prostovoljci, ki se bo do 
udeležili akcije, bodo lahko po trebne 
pripomočke, vrečke za odpa dke in ro-
kavice dobili na sadežu po samezne 
krajevne skupnosti na dan akcije od 
8. do 9. ure.

Naj bo Loka še lepša

Vabljeni na spomladansko akcijo čiščenja in urejanja okolja, ki bo v soboto,  
28. marca, od 8. do 13. ure.

V Škofji Loki bodo tudi letos pripravili spomladansko akcijo čiščenja in urejanja okolja.  
/ Foto: arhiv občine

V Občini Škofja Loka razmišlja-
mo o uvedbi električnega mi-
nibusa, ki bi vozil predvsem v 

starem mestnem jedru, ki je zaprto za 
avtomobile, skozi pa ne poteka nobe-
na linija javnega potniškega prometa. 

Z minibusom želimo olajšati do
stop do starega mestnega jedra sta-
rejšim občanom in gibalno oviranim 
pa tudi vsem naključnim obiskoval-
cem starega mestnega jedra. 

Želimo, da bi minibus v največji 
meri ustrezal potrebam vas, občank 

in občanov, zato vas prosimo, da do 
27. marca izpolnite kratek vprašal-
nik na naslednji strani. 

Vprašalnik lahko izpolnite tako, 
da odtrgate stran v časopisu in jo 
osebno prinesete v času uradnih ur 
v Loško hišo na Mestni trg 15 ali pa 
izpolnite spletni vprašalnik, dosto-
pen na www.skofjaloka.si in druž-
benih omrežjih Občine Škofja Loka. 

Skupaj bomo naredili promet v 
Škofji Loki občankam, občanom in 
okolju prijaznejši.

V Loko prihaja minibus,  
naj bo po vaši meri

Razvojna agencija Sora v okvi-
ru projekta Okusi Škofjeloške-
ga 23. marca od 9. do 12. ure 
na Turistični kmetiji Pri Marku 
v Crngrobu organizira uvod-
no motivacijsko srečanje vseh 
gostinskih ponudnikov, vklju
čno s turističnimi kmetijami 
in lokalnimi pri/predelovalci s 
priznanim kuharskim mojstrom 
Urošem Štefelinom, ki bo pred-
stavil pomen in svoje izkušnje 
glede sodelovanja z lokalnimi 
ponudniki, povezovanja z drugi-
mi gostinci in vključevanja v 
različne kulinaričnoturistične 
projekte s poudarkom na vedno 
bolj odmevnem projektu Okusi 
Radolce. Predstavila se bosta 
tudi ponudnik in gostinec, ki pri 
tem dogodku sodelujeta. 

Srečanje z Urošem 
Štefelinom
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Vprašalnik Minibus v Škofji Loki

  Komu naj bo namenjen električni minibus v starem 
mestnem jedru? (obkrožite črko pred odgovorom, 
možnih je več odgovorov)

a. Starostnikom

b.  Prebivalcem/-kam, ki živijo v starem  
mestnem jedru 

c. Gibalno oviranim

d. Turistom

e. Vsem

f. 

  Menite, da bi moral minibus voziti po ustaljeni 
progi ali naj se prilagaja potrebam občank in občanov 
in deluje kot prevoz na klic (podobno kot taksi 
služba) v starem mestnem jedru? (obkroži črko pred 
odgovorom)

a. Ustaljena proga

b. Vozi glede na potrebe občank in občanov 

  Mimo katerih ustanov in prostorov bi moral peljati 
električni minibus? (obkrožite največ 3 odgovore in po 
potrebi dopišite dodatne lokacije)

a. Občina 

b. Zdravstveni dom

c. Knjižnica

d. Upravna enota

e. Glasbena šola

f. Loški grad

g. Avtobusna postaja 

h. Župnijska Cerkev Sv. Jakoba

i. Center za socialno delo 

j. Center slepih, slabovidnih in starejših 

k.

  V primeru, da bi se bilo potrebno najaviti na 
prevoz, nas zanima, koliko časa prej bi bilo za vas še 
sprejemljivo? (obkrožite črko pred odgovorom)

a. 15minut

b. pol ure

c. uro 

d. dan 

e. 3 dni

f. 5 dni

  Bi  bil/-a uporabnik/-ca sistema parkiraj in pelji s 
parkirišč (Štemarje, Tehnik, Vojašnica, Puštal), kjer bi 
plačal/-a parkirnino, potrdilo plačila pa bi bila vstopnica 
za vožnjo z minibusom? (obkrožite črko pred odgovorom)

a. Da, tak sistem bi z veseljem uporabljal

b. Ne, to se mi ne zdi dobra rešitev

  Bi bili pripravljeni plačati za vožnjo z minibusom 
v starem mestnem jedru? (obkrožite črko pred 
odgovorom)

a. Minibus mora biti nujno brezplačen 

b. 0–0,20 EUR

c. 0,20–0,40 EUR

d. 0,40–0,60 EUR

e. 0,60–1 EUR

  S katero od naslednjih trditev bi se najbolj strinjali? 
(obkrožite črko pred odgovorom)

a. V Škofji Loki ne pešačim. 

b.  Pri pešačenju v Škofji Loki se soočam z nekaj 
težavami, ki se nanašajo predvsem na neprimerno 
infrastrukturo za pešce. 

c.  Pri pešačenju v Škofji Loki se soočam z nekaj 
težavami, ki se nanašajo predvsem na mojo gibalno 
oviranost. 

d.   Ko pešačim po Škofji Loki, se počutim varno, sem 
popolnoma suveren in nimam večjih težav.

 Kateri starostni skupini pripadate? (obkrožite črko 
pred odgovorom)

a. Do 15 let

b. 15–29 let

c. 30–49 let

d. 50–64 let

e. 65–75 let

f. Nad 75 let

  Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? 
(obkrožite črko pred odgovorom)

a. Zaposlen

b. Samozaposlen

c. Brezposeln

d. Upokojenec
e. Dijak ali študent
f. Gospodinja
g. Drug status:

OBČINSKE NOVICE 15 



16 OBČINSKE NOVICE 
 

Klavdija Škrbo Karabegović  
Foto: osebni arhiv

Foto klub Anton Ažbe iz Škofje 
Loke ima zelo aktivno vlogo pri 
predstavljanju lepot Slovenije 

na Češkem skozi fotografski objektiv. 

Tako njihova skupinska razstava, ki 
prikazuje prav čudovite kotičke naše 
dežele, kroži po čeških mestih, za kar 
ima neprecenljive zasluge Jan Jelšik 
iz pobratenega Tabora.

Poleg skupinske razstave v mes-
tu Milevsko razstavlja tudi Srečo 
Rovšek, ki je na ogled postavil krajin-
ske in dokumentarne fotografije ter 
doživel velik odmev. Preko Jelšika 
je z njim v kontakt stopil tamkajšnji 

fotograf Josef Luxemburg in sledila 
je izmenjava fotografij. Tako se je 
porodila ideja o razstavi, na kateri bi 
Luxemburg predstavil skrite kotičke 
Tabora. Fotografije so tako zanimive 
ne samo za fotografske navdušence, 
temveč tudi za vse, ki so Tabor že 
obiskali, saj se lahko prepričajo, da 
jim vedno lahko ponudi kaj novega. 
Razstava je na ogled do konca marca 
v restavraciji Kompliment na Trati.

Skriti kotički 
Tabora

Škofja Loka in češko 
mesto Tabor sta 
pobrateni mesti, med 
katerima so prijateljske 
vezi zelo prepletene. Še 
posebno med fotografi.

Srečo Rovšek med predstavitvijo Češke, Tabora in avtorja fotografij Josefa Luxemburga
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MAJA CANKAR 
SDS

ALEŠ HABJAN 
 SDS

V Škofji Loki dokazujemo, da znamo upravljati skup-
nost na transparenten, učinkovit in gospodaren način. 
SDS na občinski ravni dokazuje že tretji mandat, da se da 
konstruktivno sodelovati tudi v politično raznobarvnih 
koalicijah in delovati v skupno dobro. 

Veseli me, da je tudi na državni ravni prevladal zdrav 
razum. Z novo Vlado RS pod vodstvom Janeza Janše se 
je prisluhnilo tudi apelu več kot 80-ih županov sloven-
skih občin, naj se čim prej sestavi vključujoča in povezo-
valna vlada, ki bo delala za skupno dobro.

Zadnjih sedem let je bilo predvsem v znamenju iz-
gubljenih priložnosti za Slovenijo. Zaradi politične ne-
stabilnosti smo bili na lokalnih ravneh precej oškodova-
ni. Pogosto so se menjavali ministri, na ta način ni bila 
zagotovljena kontinuiteta izvajanja dogovorjenih zadev, 
državna administracija je posledično šepala. Občinam 
se ni zagotavljala predpisana povprečnina, dinamika 
črpanja evropskih sredstev je potekala po polžje in brez 
inovativnih pristopov za korist lokalnih okolij.

Za kvaliteto življenja je delovanje lokalne samouprave 
bistvenega pomena. Za ta namen je nujna podpora s stra-
ni države in zagotavljanje namenskih sredstev za naloge, 
ki so bile v zadnjih 30-ih letih prenesene na lokalni nivo.

Tako Cerarjeva kot tudi Šarčeva vlada nista vlivali 
kaj veliko upanja. Po Cerarjevem fiasku se je vseeno upa-
lo, da bo Šarec svojo realno župansko izkušnjo prenesel 
tudi na državni nivo in zagotovil zadosten dvig povpreč-
nin za občine. Slednje se je deloma zgodilo, vendar brez 
konkretnih pozitivnih učinkov, saj so se obenem znat-
no povečali tudi stroški lokalnih skupnosti zaradi dviga 
plač v javnem sektorju. Občine smo tako iz tega naslova 
beležile negativni saldo.

V SDS smo v teh letih močno pogrešali jasne priori-
tete in spodbude države na področju realnih problemov, 
s katerimi se lokalne skupnosti soočamo. Predzadnja 
finančna perspektiva je nagovarjala ustrezne probleme, 
kot so komunalna, energetska in cestna infrastruktura. 
Zadnjega je bilo v tej perspektivi bore malo. Poleg tega 
smo se soočali tudi z neučinkovitostjo, neodzivnostjo 
resornih administracij in ministrov.

Pomembno je torej, da dobimo čim prej kredibilnega 
sogovornika na državni ravni, ki bo razumel aktualne 
probleme in nam jih pomagal reševati.

Ker sem predsednik Odbora za urejanja prostora, 
varstvo okolja in prenovo že več mandatov, se čutim od-
govornega, da vam predstavim po mojem mnenju najbolj 
perečo problematiko našega odbora, s katero bi morali biti 
seznanjeni vsi prebivalci in tudi vsa podjetja v občini.

Na področju urejanja prostora je v občini Škofja Loka 
že nekaj časa čutiti pomanjkanje stavbnih parcel za go-
spodarstvo in stanovanjsko gradnjo. Problematika se je 
najbolj pospešila po letu 2010. Razloge gre iskati v za-
ostreni prostorski zakonodaji in posledično manjši po-
nudbi stavbnih parcel na strani ponudbe ter povečanem 
povpraševanju po koncu krize na strani povpraševanja. 
Posledično je prišlo tudi do rasti cen na previsok nivo. 

Najbolj akutno je dejstvo, da občina trenutno ne more 
spremeniti kmetijskih zemljišč v stavbna, ker ima kvoto 
deleža stavbnih zemljišč že preseženo in mora za vsako 
spremembo izvesti proporcionalno obratno menjavo. V 
praksi to pomeni, da mora za vsak dodaten kvadratni me-
ter stavbnega zemljišča pridobiti kvadratni meter kmetij-
skega zemljišča iz obstoječega stavbnega zemljišča. 

V občini je sicer kar nekaj stavbnih zemljišč, kjer pa 
zaradi zahtev po izvedbi Občinskih podrobnih prostor-
skih načrtov (OPPN,) ki zahtevajo celostno ureditev ce-
lotnega območja, ni možna takojšnja gradnja. Postopek 
izdelave OPPN se predvsem pri stanovanjskih gradnjah 
lahko zelo zavleče, kot primer za to je naselje Žovšče.

V SDS vidimo rešitev v odkupu zemljišč, izvedbi 
OPPN-postopka in izgradnji komunalne opreme na ra-
čun občine ter kasnejšo prodajo zainteresiranim kup-
cem brez profita občine. S tem bi pospešili gradnjo na 
stavbnih zemljiščih in kupcem omogočili nakup stavb-
nih zemljišč, kjer je mogoče graditi takoj, za nižjo ceno. 
Omenjen sistem uporabljajo vse druge občine, v občini 
Škofja Loka pa bi bila to nova praksa.

Na področju stavbnih zemljišč za gospodarstvo pa 
je treba najti nova primerna kmetijska zemljišča, bodisi 
zraven obstoječe industrijske cone Trata ali pa na novi 
lokaciji, in jim zagotoviti ustrezno namembnost tudi na 
račun odvzema statusa stavbnega zemljišča na lokaci-
jah, kjer gradnja še nekaj časa ni predvidena. To je sicer 
del novega prostorskega načrta občine, ki se pripravlja 
že kar nekaj let, po izkušnjah pa bo še trajalo prav tako 
nekaj let.
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Igor Kavčič

Ko listamo po monografiji s 
preprostim naslovom Novinc, 
se s strani na stran vse bolj 

zavedamo naslova. Kar v knjigi bere-
mo v zapisih in gledamo v reproduk-
cijah slik, je Franc Novinc, priljublje-
ni škofjeloški, po svojih delih pa tudi 
širše slovenski in na tujem prepoz-
nan slikar doma z Godešiča. Iz svo-
jega rodnega kraja pravzaprav nikoli 
ni odšel prav za dolgo, niti v svojem 
življenju niti umetnosti.

Monografijo so pred dnevi pre
dstavili v Galeriji Franceta Miheliča. 
Pri njem in Maksimu Sedeju je na-
mreč Franc Novinc leta 1964 diplo-
miral slikarstvo na takratni Akade-
miji za likovno umetnost v Ljubljani. 

Ni bilo naključje, da je na predstavi-
tev prišlo veliko ljudi.

V uvodnem delu knjige nas Tina 
Bizjak ob slikarjevi pripovedi najprej 
sooči z njegovimi spomini na dom, 
otroška leta, ukvarjanje s športom, 

V knjigi pri 
Novincu

Izšla je monografija 
slikarja Franca Novinca.

Sodelavci pri monografiji: Aleksander Bassin, Branimir Nešović, Franc Novinc in Marko Tušek 
/ Foto: Igor Kavčič



KULTURA 19 

teden
slovenske
drame
 
��. �.��. �. 
����

Vstopnice lahko kupite pri blagajni 

Prešernovega gledališča Kranj 

(04 20 10 200) ali na pgk.kupikarto.si. 

Cena vstopnice je 10 evrov, 

za abonente 5 evrov, 

rezervacij ni.

www.tsd.si

Medijski pokrovitelj:

šolanje, pot v Himalajo, na slikarske začetke, v drugem 
delu pa sta strokovni besedili prispevala Aleksander Ba-
ssin in dr. Jožef Muhovič.

Drugi del, ki obsega skoraj dve tretjini monografi-
je, je namenjen reprodukcijam del iz njegovega več kot 
petdeset let trajajočega ustvarjalnega opusa. V svojem 
prepoznanem slogu je ustvarjalno zorel skozi različne 
umetniške smeri, v začetku z ekspresivno figuraliko, z 
deli, ki jih je zaznamovala erotična tematika, kasneje 
se ga je dotaknil pop arta, znana so dela iz obdobja no-
vega realizma, od devetdesetih let naprej pa se je vedno 
bolj posvečal barvi, skozi katero prikazuje svoje čudenje 
tako nad naravnim kot preprostim kmečkim okoljem, ki 
ga obdaja. Poznamo Novinčeve motive, kot so polja ajde, 
žabji mresti, močvirja, vran na polju, vozovi s snopi sena. 
Vsi pogovori z njim se končajo pri naravi. Imamo obču-
tek, da živi v sožitju z njo, kot človek in umetnik.

V tretjem, dokumentarnem delu, je dodan še popis 
razstav, nagrad, dodana je tudi bibliografija. Knjigo je 
oblikoval slikar Marko Tušek, sin Novinčevega slikar-
skega kolega Vinka Tuška, izšla je pri Založbi Modrijan, 
izid pa je podprla tudi Občina Škofja Loka.

V knjigi je življenjsko delo Franca Novinca. Kaj je ži-
vljenjsko delo – nekaj, kar nekdo počne celo življenje, ali 
nekaj, brez česar umetnik v življenju ne more? V Novin-
čevem primeru velja oboje.

Mimobežniki je naslov odlične razstave del slikarke 
Agate Pavlovec, ki je ta čas na ogled v galeriji Po-
gled v Kamniku. Predstavlja se s slikami iz zadnje-
ga obdobja, v katerih prevladuje figuralika. Grotesk-
nim slokim podobam na večjih formatih v kontrast 
postavlja na rjuhe poslikane kolaže s portreti – sebki. 
Da ne gre le za “mimobežnike”, ampak tudi tiste, ki 
ne gredo mimo, dokazuje tudi škofjeloška druščina 
umetnikov in ljubiteljev umetnosti. Ob Agati v sred-
ini so z leve Barbara Demšar, Sašo Celarc, Miha Sar-
navsky in Matej Plestenjak. I. K. / Foto: Igor Kavčič

Mimobežniki in tisti, ki ne grejo mimo



Srednjeevropske države, kot so Nemčija, Avstrija, Švica in Dan-
ska, imajo močno tradicijo v izvajanju vajeništva. V Sloveniji je 
Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje, znanost in šport leta 2017 
pristopilo k izvajanju vajeniške oblike tudi v naši državi. Vajeni-
ška oblika izobraževanja se je uvedla za večino tako imenovanih 
deficitarnih poklicev, med katere sodijo tudi poklici, za katere 
izobražujemo na Srednji ekonomski, storitveni in gradbe-
ni šoli, ŠC Kranj. To so poklici: pečar-polagalec keramičnih 
oblog, slikopleskar-črkoslikar, tesar in zidar.

Kaj pravzaprav pomeni deficitarni poklic? To so poklici, katerih 
kadrov na trgu dela primanjkuje, mladi pa so v teh poklicih po 
zaključku izobraževanja praviloma hitro zaposljivi. 
Vajeniška oblika se je v šolski prostor uvajala postopoma; najprej 
za osem poklicev, nato se je krog poklicev vajeniške oblike z na-
slednjim šolskim letom širil.
Vajeniški obliki v prid govori dejstvo, da je v tej obliki pridobi-
vanja poklicnih kompetenc veliko več praktičnega dela, kot ga 
omogoča šolska oblika. Od sedanjega obsega v triletnem po-
klicnem izobraževanju 24 tednov praktičnega usposabljanja pri 
delodajalcih je v vajeniški obliki praktičnega usposabljanja pri 
delodajalcu 56 tednov. 
Vajeniško obliko podpira tudi Zakon o vajeništvu, katerega na-
men je še bolj približati poklicno izobraževanje potrebam delo-
dajalcev, hkrati pa še tesneje povezuje izobraževanje z gospo-
darstvom.
Zakon o vajeništvu tudi konkretno določa obve-
znosti delodajalca: izplačilo nagrade, povračilo 
stroškov prehrane, prevoza, stroškov v zvezi s 
službeno potjo in terenski dodatek. V prvem 
letniku je višina nagrade (npr. za opravljeno 
enomesečno delo) pri delodajalcu 250 evrov, v 
drugem letniku je nagrada 300 evrov in v tret-
jem 400 evrov. 
Nagrade ne vplivajo na družinske prejemke oz. 
na višino ostalih socialnih prejemkov. Poleg na-
grade lahko dijak vajenec prejema kadrovsko 
štipendijo oz. štipendijo za deficitarne poklice, 
ki se vsako leto razpisuje za dijake 1. letnikov po-
klicnih programov deficitarnih poklicev.

Namen vajeništva je poleg praktičnega usposabljanja dijaka pri 
delodajalcu tudi ta, da vajenec spoznava delovni proces, v real-
nem okolju pridobiva izkušnje in se uri v veščinah poklica, prido-
biva izkušnje upravljanja s sodobnimi tehnološkimi delovnimi 
orodji ter krepi t. i. mehke veščine, zlasti s področja poslovne 
komunikacije in socializacije na delovnem mestu. 
V času praktičnega usposabljanja je delodajalec dolžan dijaku 
vajencu nuditi kvalitetno praktično usposabljanje na verificira-
nem učnem mestu. Za dijaka vajenca skrbi mentor, katerega na-
loga je, da nadzoruje njegovo delo, ga vodi in usmerja, ga sezna-
nja z ukrepi varstva pri delu. Vajenec je dolžan vestno opravljati 
delovne naloge, voditi vajeniški dnevnik, izpolnjevati svoje izo-
braževalne obveznosti, varovati poslovne skrivnosti delodajalca 
in na delovnem mestu upoštevati varnostne zahteve.
Cilji vajeniškega izobraževanja so naravnani v čim bolj kvalitetno 
usposabljanje dijakov in čim hitrejše zaposlovanje, vendar ni ovi-
re, da dijaki vajenci ne bi šolanja po izobraževalni vertikali nada-
ljevali. Izobraževalni sistem omogoča, da dijaki, če se ne odločajo 
za takojšnjo zaposlitev po pridobitvi poklica, nadaljujejo svoje 
izobraževanje na poklicno-tehniškem nivoju in po opravljeni po-
klicni maturi tudi na višjih in visokih strokovnih šolah. Možnosti je 
resnično veliko. Velja si zapomniti, da je pridobitev poklica, s tem pa 
obvladovanje poklicnih veščin in kompetenc, kvaliteta, ki resnično 
omogoča uspešen karierni in osebnostni razvoj mladega človeka.

Naj omenimo še to, da so naši dijaki slikopleskarji- 
črkoslikarji zelo uspešni. Pred dvema letoma se  
je naš  dijak, državni prvak Aljaž Žvokelj, udeležil 
evropskega tekmovanja Euroskills v Budimpešti, 
v jeseni 2020 pa se bo Euroskillsa v slikopleskar-
stvu, ki bo izveden v avstrijskem Gradcu, prav 
tako udeležil naš (sedaj že bivši) dijak Jan Kopač. 
Bodoče dijake in dijakinje vabimo, da se pridružite 
uspešnim dijakom deficitarnih poklicev: pečarjem- 
polagalcem keramičnih oblog, slikopleskarjem- 
črkoslikarjem, zidarjem in tesarjem ali se odlo-
čite za vajeniško obliko slikopleskarja ali zidarja. 

Nada Šmid, ravnateljica SESGŠ, ŠC Kranj

 LEPO JE BITI VAJENEC SLIKOPLESKAR-ČRKOSLIKAR 
»Velja si zapomniti, da je pridobitev poklica, s tem pa obvladovanje poklicnih veščin in kompetenc,  

kvaliteta, ki resnično omogoča uspešen karierni in osebnostni razvoj mladega človeka.«



Delovni čas:

Urejanje zavarovanj
ponedeljek - petek: 
07:00 - 18:00

Cenitev poškodovanih vozil
sreda:
8:00 - 11:00

Vabljeni na našo 
novo lokacijo 
predstavništva 
Škofja Loka. 

Na Trati
Kidričeva cesta 51c, 4220 Škofja Loka 

Vabljeni.

T: 04/592 52 30
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ali obnovi 
zavarovanja 
prejmete številne 
ugodnosti in 
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ELEKTRIČNA KOLESA  
SCOTT, CUBE IN DEMA

testiranje in strokovno svetovanje  

pred nakupom

DARILNI BON 

10  0 €
OB NAKUPU ELEKTRIČNEGA KOLESA

(akcija velja do 15. aprila 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

VELIKA IZBIRA ELEKTRIČNIH KOLES  

                     ŽE OD 999 € DALJE

Mateja Rant, foto: Tina Dokl

Tekmovanji Z računalniki skozi 
okna in Z miško v svet Zveza 
za tehnično kulturo Slovenije 

(ZOTKS) pripravlja v okviru Festivala 
inovativnih tehnologij. S tekmova-
njem Z računalniki skozi okna že od 
leta 2000 v program računalniškega 
izobraževanja vključujejo tudi otroke 

s posebnimi potrebami. »Na ta na-
čin otroci pridobivajo številne nove 
spretnosti in znanja, predvsem pa 
oblikujejo svojo samopodobo,« so po-
udarili pri ZOTKS.

Na tekmovanju Z računalniki 
skozi okna, namenjeno programu 
nižjega izobrazbenega standarda, je 
letos sodelovalo 22 tekmovalcev iz 
11 šol. »Z lansko uvedbo novih vse-
bin se je spremenil način tekmova-
nja, saj udeleženci zdaj tekmujejo v 

paru,« so pojasnili pri ZOTKS. Tek-
movalci so najprej v roke vzeli svoj 
pametni telefon ali tablico, saj so se 
vsa vprašanja in podatki skrivali na 
različnih lokacijah oziroma posta-
jah v telovadnici pod QR-kodo, je 
razložila Mija Kordež iz ZOTKS. V 
drugem delu so otroci zbrane po-
datke s posameznih postaj uporabili 
za izdelavo zloženke, kar so opravi-
li s pomočjo računalnikov. Največ 
spretnosti je pri tem pokazal par s 

Obvladajo 
računalniške 
veščine

Na Osnovni šoli (OŠ) Jela 
Janežiča v Škofji Loki so 
v sredini februarja  
pripravili računalniški 
tekmovanji za šole 
s prilagojenim 
programom. Tekmovanje 
Z računalniki skozi 
okna je letos praznovalo 
dvajsetletnico.

Predsednik ZOTKS Radovan Stanislav Pejovnik se je za pomoč pri izvedbi tekmovanj  
z zlatim priznanjem zahvalil ravnateljici OŠ Jela Janežiča Marjeti Šmid (skrajno desno)  
in idejni vodji tekmovanja Andreji Gorše (skrajno levo).
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Obiščite nas v naši trgovini v Medvodah, Lescah 
ali pa na spletu: www.spodnje-perilo.si

Spomladanske nogavice                3-PARI že od 7,49€!

3 različne višine / velikosti od 36 - 47 / Moške ali Ženske

Bombažne nogavice brez elastike SAMO 2,49€! 

Moško spodnje perilo 
za VSE generacije

100% bombaž

Žensko bombažno spodnje perilo

za VSE generacije že od 2,99€
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Bombažne spodnjice ali boksarice že od 3,49€

LESCE: 
(Trgovski Center Lesce)
Rožna dolina 51, 4248 Lesce
Email: lesce@spodnje-perilo.si
Telefon: 040 790 920 
ODPIRALNI ČAS: 
Pon-Sob: 8.00 - 20.00
Nedelja: 8.00 - 13.00
Prazniki zaprto

MEDVODE:
Medvoška cesta 3, 1215 Medvode

(1. nadstropje, BC Medovode)
Email: medvode@spodnje-perilo.si

Telefon: 064 228 883
ODPIRALNI ČAS:

Pon-Pet: 9.00 - 19.00
Sobota : 8.00 - 13.00

Nedelja in prazniki zaprto
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šole gostiteljice, to sta bila Aleksej Rihtaršič in Andrej 
Vrhnjak. Na 13. državnem računalniškem tekmovanju 
z naslovom Z miško v svet pa so se v dveh kategorijah 
pomerili učenci posebnega programa. Sodelovalo je 18 
otrok iz 13 šol. »Ena skupina je morala izdelati PowerPo-
int predstavitev na temo svetovnega prvenstva v poletih, 
ki bo v Planici, druga pa na temo valentinovega uredi-
ti slike, jih opremiti s teksti …« je pojasnila Mija Kordež. 
Najbolj sta se izkazala Tina Okoren iz OŠ Jela Janežiča 
v kategoriji urejanja fotografij in uporabi urejevalnika 
Word ter Jakob Šircelj iz Centra Janeza Levca Ljubljana v 
kategoriji PowerPoint.

Ravnateljica OŠ Jela Janežiča Marjeta Šmid je ob tem 
poudarila, da sodoben koncept učenja spodbuja ustvar-
jalnost, saj podatke lahko najdemo na spletu. »Če čas 
namenjamo podatkom, ga namreč zmanjka za ustvar-
jalnost in radovednost.« Tudi župan Tine Radinja je 
prepričan, da tovrstna tekmovanja mladim odpirajo nove 
možnosti, saj jim omogočajo pridobivanje novih znanj in 
veščin. Še posebno se mu zdi pomembno, da na ta način 
usvajajo digitalne veščine, saj kot je poudaril, je priho-
dnost težko napovedovati, vemo pa, da bo digitalna. Pri 
ZOTKS so poudarili, da jim vsa ta leta obeh tekmovanj ne 
bi uspelo izvesti brez sodelovanja OŠ Jela Janežiča ter 
podpore občin Škofja Loka, Žiri, Železniki in Gorenja vas 
- Poljane. Zato so na zaključni slovesnosti poleg priznanj 
najboljšim tekmovalcem zlati priznanji ZOTKS podelili 
tudi ravnateljici Marjeti Šmid in idejni vodji tekmovanja 
Andreji Gorše, vsem sodelujočim občinam pa so podelili 
srebrna priznanja ZOTKS.

Na zaključni prireditvi so se tekmovalci razveselili priznanj  
za svoje dosežke.
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Vilma Stanovnik, foto: Tina Dokl

Se še spomnite svojih začetkov, 
dneva, ko ste prvič stopili pred 
mikrofon?

Vem, da se je moje navdušenje za 
glasbo začelo že, ko sem bila še čisto 
majhna punčka. Spomnim se, da sem 
nastopila na prireditvi Pokaži, kaj 
znaš, prav tako pa sem bila v osnovni 
šoli na odru ob vsaki prireditvi. Se-
veda sem ob tem poslušala različno 
glasbo. Tako je bilo tudi v najstniških 
letih, ko sem nekoč na odru zagleda-

la bobnarja Sandija, ki je igral pri Al-
batrosu. Zaljubila sem se vanj in ga 
kasneje spremljala na njegovih vajah, 
koncertih ter uživala v glasbi.

 Kdaj se je začela vajina skupna 
glasbena pot?

Sandi je igral pri Tajgi, jaz pa sem 
pela pri skupini Kakadu. Takrat sva 
bila že poročena, rodil se nama je 
prvi sin Matej. Nato je Sandi igral pri 
skupini Maj z Brezovice. Ko so ostali 
brez pevca, sem bila takoj sprejeta. 
Tako sva začela skupaj nastopati in 
kar precej smo igrali – od Festival-
ne dvorane do različnih nastopov po 
hotelih. Jaz sem si vedno želela kaj 

več od komercialnih nastopov. Pisa-
la sem pesmi in želela sem si, da bi 
lahko izdala svojo kaseto.

 Izdali ste celo dve kaseti in ime-
li nekaj popularnih pesmi. Kako se 
spomnite tistih časov?

Na prvi kaseti je bilo deset pe-
smi in takrat sem bila kar veliko na 
slovenski glasbeni sceni. Nastopala 
sem na vseh radijskih postajah, po 
diskotekah. Sandi je bil moj pod-
pornik in menedžer. Nato me je k 
sodelovanju povabil Tomaž Gorsan 
iz Novega mesta, ki je imel tudi svoj 
studio in izdali smo še eno kaseto. 
Takrat smo uspeli s pesmijo V meni 

Vse okrog sebe okuži z glasbo

Ni pomembno, ali je doma, v službi ali pred mikrofonom – Mika Čemažar poje 
in živi z glasbo, že odkar pomni. Srečanje z Abrahamom je pri tem ni ustavilo, 
ampak ji je dalo celo nov polet.

Škofjeloška glasbena družina Čemažar na čelu s pevko Miko. Družina skupaj uživa v glasbi. 
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si tudi, ko te ni priti na pop delavnico. 
Na kaseti sta tudi dve moji avtorski 
pesmi Kaj je ljubezen in Nikar se ne 
boj. Naredili smo tudi nekaj priredb 
in bilo je zelo naporno. Hkrati sem 
hodila v službo, imela sem družino, 
saj sva s Sandijem dobila še enega 
sina, in vse skupaj mi enostavno ni 
več zneslo.

 Pred petimi leti pa ste znova po-
sneli pesem. Zakaj?

Imam res čudovite prijatelje in 
moža, ki so mi za rojstni dan prip-
ravili veliko presenečenje. Po števil-
nih letih, ko nisem nič snemala, so 
mi zakupili studio in me postavili 
pred nov izziv. Želeli so, da posna-
mem pesem. Ker pač sama pri tem 
veliko ne morem, sem si želela, da 
se mi pridruži tudi sin Matej, ki igra 
kitaro. Tako sem napisala besedilo 
za pesem Vsak dan. V njej se lahko 
najde vsak, jaz pa sem se še posebno 
dobro, saj sem se pred leti vsak dan 
vozila z vlakom v službo v Ljubljano. 
Matej je napisal glasbo, on in prijate-

lji pa so se poimenovali Strojevodje. 
Na bobne je igral Pavel Čebašek, Thi-
erno daajlo je igral kontrabas, Rok 
Kranjc harmoniko in Matej kitaro. 
Snemali smo v studiu RSL v Novem 
mestu. Ta pesem se je nato veliko vr-
tela na radijskih postajah in na Yo-
utubu. Dala mi je veselje za pisanje 
novih besedil in nastajati so začele 
nove pesmi. Z Matejem sva imela pri 
tem veliko veselja. Kot pravi Sandi, 
je ob najinem ustvarjanju postajal 
kar malce ljubosumen, zato se je po 
petindvajsetih letih znova usedel 
za bobne in začel vaditi. Tako se je 
začelo družinsko ustvarjanje. V naš 
družinski projekt je bil nekaj časa 

vključen tudi mlajši sin Nejc, ki ima 
prav tako glasbeno izobrazbo. Ven-
dar njega za zdaj bolj veseli igranje 
nogometa, kar vsi spoštujemo.

 Znova ste začeli snemati. Kje?
Primoža Grašiča smo vprašali, 

ali lahko pesmi posnamemo v nje-
govem studiu tukaj, v Škofji Loki, 
in ali bi nam lahko pomagal. Naša 
glasba mu je bila všeč, dal je končno 
podobo našim aranžmajem in pe-
smi smo tudi posneli. Dve pesmi sta 
že na Youtubu. Posneli smo štiri in 
začeli smo jih predstavljati tudi na 
različnih radijskih postajah.

 Zadnja leta ste zaposleni v Centru 
slepih, slabovidnih in starejših Ško-
fja Loka. Tudi tam pojete?

Delam s stanovalci, ki imajo ve-
čina vsi radi glasbo. Tako veliko po-
jemo in vesela sem, ker svojo ljube-
zen do petja prenašam tudi nanje. 
Lahko rečem, da vse okrog sebe 
okužim z glasbo. Zame je glasba res 
neka posebna energija in brez nje si 
ne predstavljam svojega življenja.

Imam res čudovite prijatelje 
in moža, ki so mi za rojstni 
dan pripravili veliko 
presenečenje.

Najboljši Queen 
tribute na svetu
TRADICIONALNI VELIKI KONCERT  
NA VRTU LOŠKEGA PUBA

17. april 2020
Predprodaja vstopnic:  
Loški pub in @mojekarte.si
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Mateja Rant 
foto: osebni arhiv Ines Bradesko

Zakaj ravno Albanija, je najpo-
gostejše vprašanje, ki ga Ines 
Bradesko zastavijo ob vrnitvi 

z dopusta. Sama se ob teh vpraša-
njih le nasmeje in odgovori prav 
tako z vprašanjem: Zakaj pa ne? Kot 
pojasni, so namreč plaže na južnem 
delu ob Jonskem morju enako lepe 
kot v Grčiji, a je bistveno ceneje kot 
na Hrvaškem ali v Grčiji, predvsem 
pa manj gneče. In ker jo je dežela s 
svojo gostoljubnostjo in prijaznostjo 
povsem očarala, se vedno znova vra-
ča in je počasi začela odkrivati tudi 
njeno notranjost. Izkušnje iz Albani-
je deli tudi prek svojega bloga.

Prvič je Albanijo obiskala pred 
petimi leti. »Ko sem iskala destina-
cijo za dopust, mi je sodelavec mal-

ce v šali predlagal Albanijo, a sem 
idejo takoj pograbila, saj sem si že-
lela nekaj novega, drugačnega,« se 
spominja Ines Bradesko. Lanskega 
decembra je bila tako v Albaniji že 
devetič. »Če sva ob preteklih obiskih 
s sinom večinoma spoznavala obal-
ni del, pa sva se tokrat odpravila tudi 
proti notranjosti do glavnega mesta 
Tirane.« Na poti sta se ustavila tudi 
v mestecih Gjirokastër in Berat, ki 
sta pod Unescovo zaščito in sta ju 
resnično navdušili. »Berat imenu-
jejo tudi mesto tisočerih oken, saj 
so zanj značilne stavbe z majhni-
mi okenci.« Očaralo jo je tudi glav-
no mesto Tirana, ki je v nasprotju s 
splošnim prepričanjem, da je Alba-
nija umazana, zelo čisto, moderno 
in urejeno mesto. »Vožnje z avtom 
po Tirani pa vsem z rahlimi živci ne 

priporočam,« se nasmeje in pojasni, 
da se je predvsem treba navaditi na 
stalno hupanje. »Hupajo ti tudi, če 

V Albaniji se počuti doma

Ines Bradesko se je pred petimi leti popolnoma po naključju z osemletnim 
sinom Jakobom prvič odpravila na dopust v Albanijo in se v to deželo zaljubila  
na prvi pogled. Od takrat jo je obiskala že devetkrat, saj svoj dopust najraje 
preživlja prav v Albaniji.

Ines Bradesko s sinom Jakobom na plaži ob Jonskem morju

Lani decembra je prvič obiskala tudi glavno 
mesto Tirano.

Edina pomanjkljivost so smeti, ki ležijo 
vsepovsod. 
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stojiš v koloni in se ne moreš premakniti nikamor.« Za-
nimiva izkušnja je bila po njenih besedah tudi vožnja v 
krožišču, ki je pa prav nič ne mika ponoviti. »Čeprav ima 
recimo tri pasove, se zgodi, da s prehitevanjem kar počez 
vozniki oblikujejo celo pet pasov hkrati.« Zato sta si s si-
nom kasneje za prevoz po mestu raje izbrala avtobus, ki 
je tudi zelo poceni, je pojasnila. 

Prvič so jo znanci na pot pospremili z veliko pred-
sodki glede Albanije in jo svarili, da naj bi bila to nevarna 
država v rokah organiziranega kriminala, a sama doslej 
ni imela niti ene slabe izkušnje. »Da je najbrž v državi 
prisotna tudi mafija, je mogoče razvidno iz tega, da je 
na cesti ogromno dragih avtomobilov, čeprav je Albani-
ja sicer revna država. To je res dežela mercedesov,« se 
posmeje. A ljudje so bili do nje vedno prijazni in nadvse 
gostoljubni, zatrjuje. Navdušila jo je tudi hrana, ki je po 
njenih besedah mešanica grške, balkanske in italijanske 
kuhinje. »Sploh morska hrana je odlična. Večina resta-
vracij ob obali ima svoje ribiške čolne in dnevno stre-
žejo sveže ribe, hrana pa je zgolj sezonska.« Kot edino 
pomanjkljivost Ines Bradesko izpostavi smeti. »Smeti 
so resnično problem. Čeprav se trudijo in uvajajo ločeno 
zbiranje odpadkov ter so povsod postavljeni smetnjaki, 
pa bo potrebno še veliko dela pri spreminjanju miselno-
sti ljudi, saj smeti še vedno odvržejo kar na tla.« 

V Albanijo se znova vrača junija, tokrat kar za tri te-
dne, potem pa še en obisk načrtuje v septembru. »Nisem 
se je še naveličala,« se namuzne in doda: »Počutim se že 
kar malo doma tam.« 

Berat, mesto tisočerih oken

Gorazd Porenta  
Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka

T: 04 51 32 045 
GSM: 041 829 877

drevesnica.porenta@gmail.com
www.drevesnica-porenta.com

odprto od 9. do. 17. ure

∙ PRODAJA VSEH VRST  
SADNEGA DREVJA:

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

maline, ameriške borovnice ...

∙ SADIKE V LONCIH G
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PONUDBA
Na njihovem oddelku kopalnic najdete širok izbor kopalniških 
izdelkov za vsak žep, vendar tudi priznanih blagovnih znamk. 
Poskrbijo za vse tipe strank, bodisi tiste, ki bi radi kopalnico pre-
novili, kot tudi za vse, ki kopalnico opremljajo prvič. Pri njih po-
leg prijaznega svetovanja najdete keramiko za tla in stene, stra-
niščne školj ke, podometne kotličke, umivalnike, armature, tuš 
kabine, kopalne kadi, kopalniško pohištvo ter dodatke.

TRENDI
Cilj opremljanja kopalnic je dobro počutje ter čim lažje čiščenje 
in vzdrževanje. V trendu je, da se namesto običajnih tuš kabin s 
kadičkami vgradi prostor za tuš brez vrat, z izlivom v kanaleto in s 
pregradno steno iz kaljenega stekla, uporabljajo se ploščice več-
jih formatov, ki se lahko polagajo na stik, torej brez fug, kar prav 
tako omogoča lažjo nego. Priljubljene so ploščice v imitaciji lesa, 
ki kopalnici dajo toplino. Priporočajo, da so WC-školjka, bide ter 
kopalniško pohištvo, dvignjeni, tako da so tla zaradi preprostej-
šega čiščenja v enotni površini. Trenutno so moderni nadpultni 
umivalniki, dvignjene pipe, WC-školjke brez roba in s tem brez 
zadrževanja umazanije, ter WC-deske s počasnim spuščanjem.

ZALOGA
Na zalogi imajo večino artiklov, zato vam na začetek izvedbe del 
zaradi dobave blaga ni treba čakati, poleg tega vam izbrani ma-
terial dostavijo na dom. Pohvalijo se lahko tudi s pestro izbiro 
ogledal vseh oblik z osvetlitvijo ali brez, na zalogi imajo grelnike 
vode (bojlerje), korita za kuhinje ali pralnice.

3D-IZRIS
Izris je za zdaj še brezplačen in neobvezujoč. S seboj prinesete 
le točne mere kopalnice ter pozicijo priključkov, oken in vrat. Pri 
izrisu se bodo prilagajali vašim željam, hkrati vam bodo pomagali 
tudi s svojimi idejami in uporabnimi predlogi.

3D-izris kopalnic
V trgovini Obi Kranj so v začetku letošnjega leta 
prenovili sanitarni oddelek, popolnoma na novo 
pa omogočajo tridimenzionalni izris kopalnic.

OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom, d. o. o.
Stara cesta 25, 4000 Kranj, tel.: 04 281 24 15, www.obi.si
E-pošta: marktsi774@obi.si

Vodja trgovine Obi Kranj Tanja Širovnik zagotavlja, da bodo 
stranke z novo storitvijo 3D-izrisa kopalnic zelo zadovoljne.

ODDELEK KOPALNIC
PRENOVLJEN

OBI Kranj

3D IZRIS
KOPALNIC
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www.knaufinsulation.si

MOČ NARAVNE
IZOLACIJE

Knauf Insulation, d.o.o. Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka
Tehnično svetovanje: 04 5114 105, svetovanje@knaufinsulation.com

Iz legende o mineralnem ovnu se je rodila vznemirljiva realnost  
– napredni proces proizvodnje mineralne volne Knauf 
Insulation za popolno ugodje zdravega bivanja. 

Mineralno volno Knauf Insulation odlikuje:
• naraven izvor, 
• vrhunska toplotna izolativnost,
• negorljivost, 
• visoka stopnja absorpcije zvoka  
• paropropustnost, ki omogoča 

''dihanje'' konstrukcije.
• Za izolacijo fasad, streh, sten 

in tal.
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www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

VARČUJTE Z VODO, ENERGIJO IN DENARJEM, 
NE S KAKOVOSTJO IN ODGOVORNOSTJO DO NARAVE.

Ponikalni sistemi
Ponikalni sistemi so 
učinkoviti, lahki ter 
omogočajo enostavno 
montažo. Cenovno so 
postali zelo dostopni.

Lovilci olj in maščob
Uporaba povsod, kjer se v 
iztočnih odpadnih 
vodah pojavljajo masti 
ali olja. 

Čistilna naprava One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške 
kakovosti, ki poskrbi za družinski 
proračun in okolje.
Visok učinek čiščenja, 
v rezervoarju 
ni električnih 
komponent. 
Praznjenje 
le enkrat na 
tri leta, nizka 
poraba energije 
in minimalno 
vzdrževanje. 
Rezervoar je povozen.

Deževnica
Z uporabo deževnice 
lahko prihranite do 50 % 
pitne vode. 
In denarja. 
Priporočamo 
vam uporabo 
brezplačne 
deževnice 
za pranje 
avtomobila, 
splakovanje 
WC-ja, pranje 
perila in 
zalivanje vrta. 
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Suzana P. Kovačič

Podjetje MIK je pridobilo okolj-
sko priznanje Znak kakovosti 
v graditeljstvu (ZKG) za sodob-

no vgradnjo zunanjega stavbnega 
pohištva »MIK« z integriranim pre-
zračevalnim sistemom MIKrovent 
pri novogradnjah in prenovah. V ob-
razložitvi je med drugim zapisano, 
da uporabljajo preverjene materiale 
in orodja ter upoštevajo sodobna 
pravila stroke. Pri izbiri rešitev sode-
lujejo s projektantom in dobavitelji 
uporabljenih materialov. O poteku 

del vodijo zapisnik, prevzem izve-
denih del pa se opravi po temeljitem 
lastnem pregledu in pregledu pred-
stavnika naročnika. Podjetje skrbi za 
dodatno izobraževanje monterjev in 
njihovo seznanjanje z novostmi.

Podjetje Kronoterm je pridobilo 
priznanje ZKG za toplotno črpalko 
Adapt tipa zrak – voda, ki je produkt 
lastnega razvoja. Podjetje ima regi-
strirano lastno razvojno skupino pri 
ARRS in lasten akreditiran labora-
torij. Razvojnotehnološki dosežek je 
plod skoraj treh desetletij dela, pred-
vsem pa znanja in razvojno usmer-
jenega vodstva. Kot je še zapisano v 
obrazložitvi, toplotna črpalka Adapt 

zaokrožuje skladnost z vsemi pred-
pisi, sodobni proizvodni proces, dob-
ro razvito servisno mrežo ...

Priznanje Znak kakovosti v gra-
diteljstvu je namenjeno le najbolj-
šim na svojem področju in tistim, ki 
za najboljšimi zaostajajo za največ 
deset odstotkov, zato je bilo v 24 le-
tih podeljenih le 180 priznanj. V oce-
njevalnih komisijah je sodelovalo 
več kot šestdeset neodvisnih stro-
kovnjakov. Pri nas so že leta 1996 
pristojna ministrstva in stanovska 
zbornica razvoj in implementacijo 
nacionalne certifikacijske sheme na 
področju graditeljstva zaupali Grad-
benemu inštitutu ZRMK. 

Podelili okoljska certifikata
Na sejmu Dom, ki je bil minule dni na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani,  
so podelili okoljska certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu, priznanje za 
najboljše dosežke s področja graditeljstva v Sloveniji.

Šuceva 23, Kranj
dolnov@dolnov.si

04 201 30 14

   SALON KOPALNIC

   PLOŠČICE

   SANITARNA KERAMIKA

   SANITARNE ARMATURE

   NOTRANJA VRATA

   TUŠ KABINE IN KADI

   KOPALNIŠKO POHIŠTVO

   PRENOVA

Veliko znižanje ek sponatov w w w.dolnov.si
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| 031 775 401 | www.matjazhartman.si | var.matjaz@gmail.com |
| Matjaž Hartman s.p. |

| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |

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

Vilma Stanovnik 
Foto: Gorazd Kavčič

L etošnja sezona ek  i pi škofje
loškega LTH Castinga ni pri
nesla veliko veselja, saj so v 

drugoligaški konkurenci trenutno 
uvrščeni v drugi del razpredelnice. 

Po porazu z ekipo Medvod je pred 
tekmo z ekipo PVC Nagode Postojna 
odstopil trener Andrej Božič, njego
vo mesto pa je prevzel direktor kluba 
Igor Dolenc, ki mu ne manjka tudi tre
nerskih izkušenj. Vendar pa so tudi 
po zamenjavi na trenerski klopi Škof
jeločani izgubili tako na gostovanju v 
Postojni kot na prvi marčevski tekmi 
prejšnjo soboto v domači dvorani na 
Podnu, ko so gostili Hrastnik. 

»Za nas je bila tekma zelo pome
mbna, pohvaliti pa moram goste, ki 
so odigrali odlično končnico. Mi smo 
v prvem polčasu igrali solidno tako v 
napadu kot obrambi, v drugem delu 
pa smo bili v nekaterih trenutkih pov
sem izgubljeni. Sedaj nas čaka res te
žak boj za uvrstitev v zgornji del,« je po 
tekmi povedal Igor Dolenc, ki se zave
da, da to še zdaleč ne bo lahko. 

Loški 
košarkarji 
pod taktirko 
Igorja 
Dolenca

Prejšnji mesec je trenerja 
Andreja Božiča na klopi 
LTH Castingsa zamenjal 
izkušeni domači strateg 
Igor Dolenc.

Loške košarkarje v zaključku sezone vodi izkušeni Igor Dolenc. 

»Prejšnji trener Andrej Božič je 
ponudil odstop, saj je ugotovil, da tako 
ne bo šlo več naprej. Ker sem že prej 
veliko spremljal delo moštva, sem se 
odločil, da prevzamem vlogo trenerja 

in skupaj skušamo čim bolje zaklju
čiti sezono. Seveda je treba v ekipi 
marsikaj spremeniti, predvsem je 
treba spremeniti igro v obrambi. Tako 
nas v naslednjih tednih čaka veliko 
dela, saj želimo zadnji del prvenstva, 

ne glede na to, ali bo to v zgornjem ali 
spodnjem delu, odigrati po najboljših 
močeh,« je tudi povedal Igor Dolenc, 
ki ima nekaj smole s poškodbami v 
moštvu, vseeno pa upa, da bo moštvo 

še naprej dovolj številno in da bodo 
lahko do veljave prišli tudi mladi do
mači košarkarji. 

»Seveda pričakujemo, da si bomo 
na koncu zagotovili obstanek v dru
gi ligi,« je še dodal Igor Dolenc. 

Ker sem že prej veliko spremljal delo moštva, sem se odločil, 
da prevzamem vlogo trenerja in skupaj skušamo čim bolje 
zaključiti sezono.
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TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI

OD PON. DO PET. od 8. do 19. ure, SOB. od 8. do 12. ure  
Tel.: 04 51 20 838 / e-naslov: info@aro.si, SPLETNA TRGOVINA: www.aro.si

ODLIČNA ZALOŽENOST, VELIKA IZBIRA:
    16 VRST HRANE ZA PSE IN MAČKE, OPREME, SREDSTEV ZA NEGO IN ZAŠČITO
    AKVARISTIKA, IZDELAVA AKVARIJEV, AQUA-TERARIJEV ….
    MALE HIŠNE ŽIVALI (KUNCI, HRČKI, PTICE ...), - STROKOVNI NASVETI

IZKORISTITE UGODNOSTI ZVESTOBE

TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI V ŠKOFJI LOKI, SPODNJI TRG 36
VSE ZA VAŠEGA HIŠNEGA LJUBLJENČKA

Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič

Smučarski klub Alpetour je sredi prejšnjega mese-
ca kljub slabim snežnim razmeram odlično prip-
ravil že 45. Pokal Loka. Udeležilo se ga je 218 mla-

dih smučark in smučarjev iz 28 držav, veliko vzrokov za 
dobro voljo pa so imeli tudi domači smučarski upi. Med 
njimi sta v kategoriji mlajših deklic najbolj zablesteli Tija 
Radelj, ki si je četrto mesto privozila v veleslalomu, in 
Ana Bokal, ki je četrto mesto osvojila v slalomu. Obe ima-
ta smučarski vzornici, saj je Tija hčerka nekdanje smu-

čarske reprezentantke Barbare Kalan, Ana pa nečakinja 
nekdanje šampionke Nataše Bokal.

Loški smučarski upi so na domačem terenu dosegli 
še nekaj zelo dobrih uvrstitev, zagotovo pa so si mesto 
na najvišji stopnički zmagovalnega odra zaslužili orga-
nizatorji, ki so kljub slabim zimskim razmeram izpeljali 
tako ekshibicijski slalom pod Loškim gradom kot sobot-
no in nedeljsko tekmovanje na Starem vrhu. V ekipni 
razvrstitvi so slavili Norvežani pred našimi smučarji.

Tija in Ana tik  
pod stopničkami

Letošnji Pokal Loka je bil uspešen  
tudi za domače smučarke in smučarje,  
najbolj pa sta se izkazali Tija Radelj  
in Ana Bokal.

Ana Bokal je bila v slalomu četrta. 



Kako pomembna je ustrezna ustna higiena?
Obisk pri ustnem higieniku je prvi korak do zdrave ustne votline in lepšega nasmeha,  
upočasni pa tudi napredovanje parodontalne bolezni.

Zdravi zobje in dlesni so osnova za lep nasmeh. Zmotno je 
mišljenje, da vsakodnevno ščetkanje zob zadošča, da ostane-
jo zobje in dlesni zdravi. Kopičenje oblog na zobeh povzroča 
gingivitis (vnetje dlesni) in parodontalno bolezen, ki je najpo-
gostejši vzrok za izgubo zob pri odraslih in je ena od najbolj raz-
širjenih kroničnih bolezni v Sloveniji in svetu. Parodontalna bo-
lezen je zahrbtna bolezen, saj je v zgodnji fazi le redko boleča. Z 
napredovanjem bolezni pride do nepovratnega topljenja kosti, 
zato imajo zobje vse manj in manj podpore in postanejo majavi. 
Ko se pojavijo bolečine, je velikokrat že prepozno.
Bakterije pa se ne zadovoljijo samo s povzročanjem škode v 
ustih, ampak vplivajo tudi na splošno zdravje, saj njihovi toksi-
ni vdrejo v krvni obtok in lahko povečajo možnost srčno-žilnih 
in pljučnih bolezni, vplivajo na prezgodnji porod in urejenost 
glikemije pri sladkorni bolezni. Zadnje raziskave kažejo tudi na 
povezavo z Alzheimerjevo boleznijo, zato je vzdrževanje zdravja 
v ustni votlini zelo pomembno.
Higienska terapija je prvi korak do ustnega zdravja. Čiščenje 
zobnega kamna pri ustnem higieniku pomeni strokovno od-
stranitev bakterijskih oblog. Ustni higienik s pomočjo ultra-
zvoka najprej odstrani trde zobne obloge, potem s peskanjem 
odstrani površinska zabarvanja, ki so posledica naših razvad 
(kava, cigareti, pravi čaj …), in na koncu s poliranjem zob s polir-
no pasto in nežno ščetko, poskrbi, da so zobje bolj gladki in ble-
ščeči. Ob obisku dobi pacient tudi navodila, kako naj ustrezno 
skrbi za ustno higieno sam doma.

Rezultat temeljite ustne higiene so bolj beli, čisti in gladki zobje, 
ki so manj dovzetni za prijemanje bakterijskih oblog. Odpravi se 
neprijeten zadah in krvavenje dlesni.

Obisk ustnega higienika se priporoča vsaj enkrat letno, lahko pa 
ga združite z rednim pregledom pri zobozdravniku.

Neža Osovnikar, dr. dent. med.

 ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka
Telefon +386 (0)8 330 20 10
E-mail info@osovnikar.com

         tel: 08 330 20 10     www.osovnikar.com     e-mail: info@osovnikar.com

IMPLANTATI - ZOBNI VSADKI
ORALNA KIRURGIJA
DIGITALNA 3D PROTETIKA
BELJENJE ZOB
ORTODONTIJA
PREVENTIVA
ZOBNI RENTGEN 3D CBCT
USTNA HIGIENA

IMPLANTATI - ZOBNI VSADKI
ORALNA KIRURGIJA
DIGITALNA 3D PROTETIKA
BELJENJE ZOB
ORTODONTIJA
PREVENTIVA
ZOBNI RENTGEN 3D CBCT
USTNA HIGIENA www.osovnikar.comwww.osovnikar.com



Le malo krajev na svetu premore toliko 
dobrodejnih naravnih danosti, kot jih lah
ko uživate v Strunjanu. Morska voda, mor
ski aero soli, sol, solinsko blato, borovci in 
drugo rastlinje ter sredozemska prehrana 
so edinstvene prednosti zelenega zaliva. 
Narava ohranja tu svojo prvinskost, saj 
je območje zaščiteno kot krajinski park. 
Zaliv je stičišče mnogih pohodniških in 
kolesarskih poti, ki so obljudene vse leto, 
tudi pozimi. 

Zdravilna moč morja 
Na sončni strani zaliva leži Talaso Strun
jan, počitniški resort in naravno klimatsko 
zdravilišče. Tu vam dragocenosti, ki jih 
ponuja narava, po strežejo v kar najbolj 
neokrnjeni obliki – užijete jih na krožni
ku, deležni ste jih pri masažah in negi, 
med savnanjem, kopanjem, rekreaci

jo, pri odpravljanju zdravstvenih težav. 
Medi teranska prehrana, morska voda, 
sol, alge, fango in naravna eterična olja 
iz medi teranskega rastlinja so magnet, 
ki veže nase in zagotavlja dobro poču
tje, po večano odpornost, lepo kožo, 
sproščenost telesa in duha. 

V Talaso Strunjan po sprostitev  
in pomladitev 
Tu se lahko vse leto sproščate v velikem 
bazenu z ogrevano morsko vodo, imajo 
tudi velik svet savn s pogledom na ole
andre in pinije. V velnesu Salia storitve 
temeljijo na talasoterapiji, zato vse diši po 
soli, sivki in rožmarinu. 
Poudarjajo, da gostje zelo pohvalijo dva 
5dnevna programa: Obvladajmo stres, 
živimo umirjeno, ki je namenjen vsem, 
ki so vsakodnevno podvrženi stresu in 

pre velikim obremenitvam, ter Healthy 
ageing – za daljše in boljše življenje, ki 
omogoča upočasnitev procesov staranja 
in vitalnejše počutje.

Odkrijte lepote krajinskega parka 
Krajinski park Strunjan je zaščiteno ob
močje, kjer človek živi v spoštljivi simbiozi 
s floro in favno. Pred hoteli Talasa Strun
jan (Svoboda, Laguna in Vile) se razprosti
ra stjuža, morska laguna, v kateri domuje 
več kot 270 vrst ptic. Ob obali se lahko 
sprehodite so najvišjega flišnega klifa 
na severnem Jadranu, do romantičnega 
Mesečevega zaliva in starodavnih solin. 
Ob pešpoti v Portorož si oglejte mogočni 
drevored pinij in slikoviti tunel. Ena od 
številnih sprehajalnih poti vodi tudi do 
znamenitega križa, kjer je znana energij
ska točka. 

Najbolj zelen košček slovenske obale  
s tudi pozimi toplo morsko vodo

Talaso Strunjan
Sončen zaliv zdravja

Odpočijte si in spoznajte 
pomlajevalno moč morja. 
• Pohodniški teden (5 noči s 5 vodenimi pohodi, 15. 3. in 19. 4.): že od 308,25 EUR dalje.  
• Obvladajmo stres (5 noči s tretmaji): 637,00 EUR
• Healthy Ageing, za daljše in boljše življenje (5 noči s tretmaji): 596,00 EUR

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

Svet savn s 7 savnami in 

velik bazen z ogrevano 
morsko vodo.

05-018_Oglas_Gorenjski_glas_TS_02_2020.indd   1 2. 03. 2020   09:45:28
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Kot so zapisali v zvezi z 
receptom, so v prete-
klosti v vsakdanji pre-

hrani prevladovale močnate 
jedi, predvsem različne kaše, 
prosena in ajdova. Ajdovo 
kašo so uporabljali za pripra-
vo najrazličnejših jedi. Kako 
so jo pripravili in kako boga-
to je bila zabeljena, pa je bilo 
odvisno od premožnosti hiše 
oziroma od zalog v shrambi. Iz 
nje so pripravljali tako sladke 
kot slane jedi. Ajdovi kaši so s 
pomočjo kuharskega mojstra 
And reja Goljata nadeli sodob-
no preobleko v okusni kom-
binaciji z ragujem iz zajčjega 
mesa, ki jo dopolnjuje opojni 
vonj prepraženih svežih gob.

Sestavine:

•  500 g zajčjega mesa za golaž 
(brez kosti) 

• 200 g čebule 
• 200 g mešanih gob 
• 2 dl belega vina 
• 2 dl svetlega zajčjega fonda 
•  sesekljan česen, sesekljan 

peteršilj 
• maslena kocka 
• olje ali maščoba za praženje 
• sol, mleti beli poper 

Ajdova kaša z zajčjim ragujem

Med tradicionalne loške jedi, ki so jih v okviru projekta Okusi loškega podeželja 
zbrali na Razvojni agenciji Sora, sodi tudi ajdova kaša z zajčjim ragujem.

Zahtevnost:        // Čas priprave: 40 min // Kuhanje kaše: 30 min 

Foto: arhiv projekta Okusi Loškega podeželja

Priprava: Zajčje meso, narezano na kocke za golaž, opečemo na vroči maščobi. 
Meso solimo, popramo, odstranimo iz posode in na isti maščobi prepražimo na-
rezane gobe. Dodamo sesekljano čebulo in sesekljan česen, zalijemo z vinom 
in svetlim zajčjim fondom, dodamo meso in pokrito kuhamo toliko časa, da se 
meso zmehča (približno 40 minut). Zmehčanemu mesu dodamo sesekljan pe-
teršilj, po potrebi zgostimo z masleno kocko, dobro prevremo, popravimo okus s 
soljo in mletim poprom ter ponudimo z ajdovo kašo.



Erika Hafner in Alma Štucin sta dobri prijateljici. 
Fotografija, posneli smo jo v Almini Vinoteki na Lontrgu, 
pa je dokaz, da gresta dobro vino in likovna umetnost še 
kako skupaj. V Vinoteki je na ogled razstava slik Erikinega 
pokojnega moža akademskega slikarja Janeza Hafnerja, ki 
bi letos praznoval sedemdeset let. Razstava ima sicer tri 
dele in se zato nadaljuje po klancu navzgor do gostilnice 
Pr' Pepet in nato naprej do Jesharne. V vseh treh lokalih je 
skupaj na ogled skoraj trideset slik.I. K. / Foto: Igor Kavčič

Na predstavitvi prve skupne koncertne turneje Mance Špik in skupine  

Erosi, poimenovane Mediteranski večeri, smo srečali Škofjeločana Žiga 

Jamnika – klaviaturista, ki že vrsto let nastopa z Manco Špik. Turneji, ki so 

jo začeli februarja in jo nadaljujejo vse do konca marca, se v izbranih večjih 

krajih kot posebni gost pridružuje priljubljeni hrvaški pevec Marko Škugor. 

M. L. / Foto: Primož Pičulin 

Čivkarije.

Škofjeločana Alena Malovčiča smo v objektiv 
ujeli na podelitvi Bloudkovih priznanj za 
leto 2019, ki je bila na Brdu. Je član moške 
reprezentance v košarki U18, ki je prejela 
Bloudkovo plaketo za pomemben tekmovalni 
dosežek v športu. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič 

Ubrani nastop Johane Purgar in Petra Kovača, dua Poročni trenutek in dela 
Ansambla dveh dolin, lepo zveni na porokah. Tokrat pa je njuna romantična glasba 
navdušila tudi navzoče, ki so ob koncu februarja sodelovali ob odprtju novih 
poslovnih prostorov Zavarovalnice Triglav na Trati. D. Ž. / Foto: Tina Dokl

Medijski ljudje se navadno držimo bolj v ozadju in od tam budno opazujemo dogajanje. Na pričujoči fotografiji, posneti na letošnjem županovem ponovoletnem sprejemu, pa so stopile v ospredje (od desne): Tanja Barašin, urednica na Radiu Sora, Nada Jamnik, direktorica tega radia, Klavdija Škrbo Karabegovič, sodelavka Ločanke, nekoliko v ozadje umaknjena pa je skupaj s predstavnikom občine za odnose z javnostjo Jernejem Tavčarjem novinarka Gorenjskega glasa in urednica Ločanke Mateja Rant. D. Ž. / Foto: Tina Dokl
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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.

SIR TOAST REZINE, 1 kg
5,39 EUR

TUNA RIO MARE, 80 g x 4 
4,65 EUR

ZAČINJENA   
ČEBULA , 
PRAŽENA, 1 kg 

2,99 EUR

OLJE BUČNO  
NERAFINIRANO  
PREMOŠA ,1 l 

12,49 EUR

TESTENINE  
DOMAČI ISTRSKI FUŽI, 1 kg

          3,84 EUR

SIR JOŠT  
LJUBLJANSKE  

MLEKARNE, 
1 kg 

6,32 EUR

V Rimskih Termah se je na prvem predizboru za najlepšo Slovenko letošnjega projekta Miss Slovenija predstavilo tudi devet Gorenjk: Nika 
Jakovljevič je Tržičanka, Estera Bešter iz Selc, Polona Adlešič in Samantha Zarnik sta iz Kranja, Jeseničanka je Patricija Iris Rajković, Marcela 
Koželj je iz Cerkelj, Marja Pavlin iz Palovič pri Tržiču, Patricija Zorko iz Zg. Besnice, Sara Galof, ki je na fotografiji v prvi vrsti prva z desne, pa je 
Ločanka. Sari je pomembno okolje, v katerem živi, je veganka, želi pa si, da bi ji projekt Miss Slovenija pomagal pri ozaveščanju drugih glede 
okoljske problematike. A. B. / Foto: A. B
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Servis klimatskih naprav
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

Prihaja 15. marec, ko zimska oprema zakonsko ne bo več potreb-
na. Letošnja zima ni bila radodarna s snegom, zato se marsikdo 
sprašuje, ali se je sploh splačalo menjati zimske pnevmatike. Te-
oretično bi jo lahko »zvozili« z letnimi pnevmatikami in snežnimi 
verigami v prtljažniku. Pa ni povsem tako, zimske pnevmatike so 
namenjene tudi nizkim temperaturam, kar pomeni, da smo bili 
pri temperaturah pod sedem stopinj Celzija na cesti z zimskimi 
pnevmatikami bistveno bolj varni. Pri izdelavi zimske gume upo
rabijo več naravne gume, zato ta pri nizkih temperaturah ostaja 
mehka in nudi boljši oprijem. Svoje doda tudi oblika profila, zasno-
va kanalov in podobno. Z menjavo pa ne kaže prav hiteti, saj zima 
še mi rekla zadnje, po drugi strani pa imajo nekatere sosednje 
države uzakonjeno obvezno zimsko opremo do 15. aprila.

Se nam je splačalo menjati pnevmatike?

 

 

VABLJENI V VISOKO 
SUV DRUŽBO 

95€/mesec 
 

129€/mesec 
 

149€/mesec 
 

www.cresnik.si 
 

01/23-55-665 

NOVI 

 
NOVI 

 

POPOLNOMA NOVI 

 

• Velika ponudba rabljenih vozil z 
znano zgodovino in garancijo 

 

• Jamčimo kvaliteto 
 

•Financiranje uredimo takoj 

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

Hernec, d. o. o.
Spodnje Pirniče 52c

1211 Ljubljana Šmartno

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel: 01 362 10 11
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MAREC
do 13. 3.  Galerija na hodniku Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka
Krekenavski narodni park
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

3., 10., 17., 24. in 31. 3.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana 
Tavčarja, 10.00–12.00
Ljudska dediščina z Dušico Kunaver
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

4., 11., 18. in 25. 3.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka, 10.00–11.00
Igrarije s knjigo
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

4. in 18. 3.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 
16.00–18.00
Šah z Leonom Mazijem, šahovske delavnice
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

5. in 19. 3.  Krajevna knjižnica Trata, 13.30–14.30
Knjižnica mene briga
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

5. in 26. 3.  Familija, Mestni trg 38, 16.30–18.00
Brezplačna šola za starše, dr. Martina Guzelj
040 379 983, familija.si@gmail.com

5. do 31. 3.  Galerija na hodniku Knjižnica Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, 18.00
Od zrna do kruha, odprtje razstave
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

6., 13., 20. in 27. 3.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana 
Tavčarja, 14.00–15.30
Jezikovni tečaj: francoščina
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

6., 13., 20. in 27. 3.  Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja 
Loka, 17.00–18.30
Gledališki tečaj za otroke
Nadja Strajnar Zadnik, 031 511 781, nadja.strajnar@hotmail.com

6., 13., 20. in 27. 3.  Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja 
Loka, 19.00–21.00
Gledališki tečaj za odrasle
Nadja Strajnar Zadnik, 031 511 781, nadja.strajnar@hotmail.com

7., 14., 21. in 28. 3.  MKC Pri Rdeči Ostrigi, Zavod O,  
10.00–12.00
Otroške ustvarjalne delavnice
040 477 640, apolonija@zavodo.org

7., 14. in 21. 3.  JSKD, Martinova hiša, Mestni trg 26,  
16.00–19.00
Grablina delavnica pisanja kratke zgodbe z Leonoro Flis
Anja Eržen, 040 382 386, anja.een@gmail.com

9., 16. in 23. 3.  MKC Pri Rdeči Ostrigi, Zavod O, 9.00–12.00
Delavnica Batik
040 477 640, apolonija@zavodo.org

10. 3.  Sejna dvorana Občine Škofja Loka, 11.00
Občinski otroški parlament
Jelka Jelovšek Srebot, 040 334 475, dpm.skofjaloka@gmail.com

10. 3.  Gledališče Loški oder, 13.00–20.00
Območno srečanje otroških gledaliških skupin
Aldo Komar, oi.skofja.loka@jskd.si

10. 3.  Mladinski dnevni center Blok, Frankovo naselje 68, 
16.30
Proces doseganja zastavljenih ciljev kot pot do 
uresničitve lastnih želja in vizije
Nejc Novak, 040 326 165, blok@familija.eu

10. 3.  Kapela Puštalskega gradu, 18.00
7. Glasbeni vrtiljak
Luka Železnik, 031 633 076, pomocnik@gsskofjaloka.si

10. 3.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, 19.00
Torkov večer s knjižnico; 12.000 kilometrov greha
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

11. 3.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 17.00–19.00
Kako biti zares samooskrben?
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

11. 3.  Škoparjeva hiša na grajskem vrtu, 19.00
Pripovedke za odrasle v Škoparjevi hiši: Trisome – 
Erotične zgodbe
04 517 0400, info@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

11. 3.  Sokolski dom Škofja Loka, 19.30
Vokalna skupina Gallina: Glasba za  Ravensbrück
04 511 2335, info@sokolskidom.si

Od 12. 3. do 9. 4.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana 
Tavčarja
Ptice kličejo pomlad, razstava
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

14. 3.  Cankarjev trg 6, Škofja Loka, 9.30
Spolstimo si blazino
Anja Musek, 031 855 468, anja@musek.eu, www.amuse.si

17. 3.  Večnamenski prostor OŠ ŠkofjaLoka-Mesto, 10.10
Cesarjeva nova oblačila, zaključna prireditev Berem, 
berem …
Jelka Jelovšek Srebot, 040 334 475, dpm.skofjaloka@gmail.com

17. in 24. 3.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 17.30
Zlate pravljice
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si
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17. 3.  Športna dvorana Trata, 18.00
10-letnica odprtja ŠD Trata
Andrej Novljan, 041-514-831, andrej.novljan@oscg.si,  
http://www.oscg.si

17. 3.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 19.00
Torkov večer s knjižnico: Vse barve Polinezije
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

18. 3.  Muzejska dnevna soba Loškega muzeja, 18.00
Pogovor s Tomažem Furlanom
04 517 0400, info@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

19. 3.  MKC Pri Rdeči Ostrigi, Zavod O, 11.00–12.00
Vaje za zdravo hrbtenico
Urban Pirc, 040 834 883, urban@zavodo.org

19. 3.  Večnamenski prostor enote Vrtca Kamnitnik, 17.00
Pod mavričnim dežnikom
Ema Hafner, 04 512 7651, ema.hafner@guest.arnes.si

19. 3.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 17.30
Ustvarjalna delavnica: Zlata ptica
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

20. 3.  Kreativnice, Spodnji trg 40, Škofja Loka, 18.00
Večer s Kreativnicami: Silva Horvat, mojstrica tkanja
kretivnice@visitskofjaloka.si, fb

21. 3.  Izhodišče Kostanjevica na Krki
Izlet v Krakovski gozd
Pisarna planinskega društva, 04 512 0667, 051 332 777

21. 3.  Cankarjev trg, 9.00–13.00
Izmenjevalnica u EkoLok
Anja Fabiani, 040 673 381, fabianianja@yahoo.com

21. 3.  Cankarjev trg 6, Škofja Loka, 9.30
Spolstimo si pajčevinast šal
Anja Musek, 031 855 468, anja@musek.eu, www.amuse.si

21. 3.  Loški oder Škofja Loka, 10.00
Cepecepetavček
Ana Babnik, gledalisce@kd-loskioder.si, 04 512 0850, 041 730 982

21. 3.  Galerija Ivana Groharja, 10.00
Pravljica v galeriji: Čarobne pravljice
04 517 0400, info@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

21. 3.  Sokolski dom v Škofji Loki, 19.00
Varno navezani, prireditev za družinski praznik, 
materinski in očetovski dan
Hiacinta Klemenčič, 031 643 520, pdsotocje@gmail.com

22. 3.  Loški oder Škofja Loka, 19.30
Idealen soprog

Ana Babnik, gledalisce@kd-loskioder.si, 04 512 0850,  
041 730 982

24. 3. do 30. 4.  Rokodelski center DUO Škofja Loka, 18.00
Odprtje razstave Urbana Magušarja
04 511 2460, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si,  
@rokodelskicenter, fb

24. 3.  Kašča na Spodnjem trgu, 19.00
Torkov večer s knjižnico: Post, seme zdravja
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

25. 3.  OŠ Ivana Groharja, 17.30
Območno srečanje otroških in odraslih folklornih 
skupin
Aldo Komar, oi.skofja.loka@jskd.si

25. 3.  Predavalnica OŠ Škofja Loka-Mesto, 18.00
Občni zbor Planinskega društva Škofja Loka
Pisarna planinskega društva, 04 512 0667, 051 332 777

25. 3.  Jurjeva Dvorana V Stari Loki, 19.15
Predstavitev obnove orgel v crngrobski cerkvi in zbor 
KZD Lonka Stara Loka
mihael.habicht@bioplus.si

25., 27. in 28. 3.  Loški oder Škofja Loka, 19.30
Antigona v New Yorku
Ana Babnik, gledalisce@kd-loskioder.si, 04 512 0850, 041 730 982

26. 3.–20. 5.  Galerija Hodnik Društva upokojencev Škofja 
Loka, Partizanska cesta 1c, 17.00
Škofjeloški pasijon v sliki, besedi in glasbi
Albina Nastran, albina@nastran.net

26. 3.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 17.30
Pravljična joga, gibalno-pravljična urica za otroke
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

27. 3.  Mladinski dnevni center Blok, Frankovo naselje 68, 16.00
Domače lizike
Nejc Novak, 040 326 165, blok@familija.eu

27. 3.  Stara dekanija v Stari Loki, 19.00
Pasijonski večer v Stari Loki: Klariški spev večni 
Ljubezni
Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolskidom.si, 
www.pasijon.si, FB

27. 3.  Kulturni dom Sv. Duh, 19.30
Jamski človek
041 915 955, abonma@sv-duh.si, www.sv-duh.si

31. 3.  Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 19.00
Spopad s trpljenjem
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si



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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Zmore različna dela 
 Brezposeln Ločan na razgovoru za službo.

Uslužbenec ga vpraša: “Ali menite, da 
zmorete opravljati različna dela?” 
Kandidat ponosno odgovori: “Seveda 
zmorem. V zadnjih štirih mesecih sem 
zamenjal natanko deset služb.”

Materin jezik 
 Zakaj se reče materni jezik? 

Zato, ker očetje redko pridejo do besede.

Na izpitu kemije
 Profesor kemije na loški gimnaziji na 

izpitu vpraša dijaka: “Plin v tej steklenici je 
smrtonosen. V primeru, da plin začne izha-
jati iz steklenice, kakšne korake bi naredili?”
“Dolge profesor, zelo dolge,” odgovori dijak, 
doma od Svetega Duha.

Na hribu pod Loškim gradom so se tretjo soboto v februarju pomerili starodobni smučarji na 20. Mednarodnem tekmovanju v smučanju po 
starem, ki ga organizirajo člani Društva Rovtarji. Udeležba je bila pretekla leta mednarodna, letos pa so tekmovalci – bilo jih je petdeset – 
zastopali le slovenske barve. Med njimi je bil najstarejši devetdesetletni Albin Kordež iz skupine Talesen Kropa (na sliki). Tekmovanje, ki v 
svojem bistvu skriva ohranjanje kulturne dediščine smučanja, druženje in dobro voljo, je v sončnem vremenu minilo brez poškodb, a vseeno z 
obilico smeha ob atraktivnih padcih. / Foto: Tina Dokl 
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VODNAR 
21. januar–19. februar

besed.

RIBI 
20. februar–

BIK
–

–21. junij

RAK
22. junij–

DEVICA 
–

TEHTNICA
–

ŠKORPIJON 
–

STRELEC 
–

KOZOROG 
–20. januar

OVEN LEV 
–



46 NAGRADNA KRIŽANKA  

Nagrade: 3-krat bon za pet pranj avtomobila v avtopralnici na bencinskem servisu 
OMV Škofja Loka, Kidričeva cesta 23a.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) 
po šlji te do petka, 27. marca 2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko 
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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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. Sejemski popust Dom velja od 6.3.2020 do 31.3.2020 na določene in označene materiale. 
Cene so z 22% ddv-jem. 

Gotovi parketi in 
masivni oljeni parketi

Laminatni podi

PVC - vinil plošče

Notranja vrata

Lesena in pvc okna

Zaključne talne letvice

Pohištvo po meri

Keramične ploščice

Vse za mizarje

Ploskovni material

HOBI RAZREZ Masivni parketi Edelholz

Les 3 plus

Strokovno svetovanje

Izris kopalnic, kuhinj,...

Izmera na domu

Dostava 

Vse za izvedbo del
se dogovorite
na enem mestu

sejemski popust 10%

nova kolekcija iveralov Kaindl



 

NOVO KOPALNICO
ČAS JE ZA VAŠO

Prenovljen 
oddelek 
kopalnic

WC KOMPLET 4 V 1 
 "SOLIDO COMPACT"

Primeren za suho montažo, 
varčno dvokoličinsko splakovanje, 
WC s samodejnim splakovanjem. 
Vključno z nosilnima vijakoma za 
pritrditev WC-školjke.
Št. art.: 1293851 
239,99 €

UMIVALNIK  
"RIVER STONE"

Ročno klesan, vsak kos 
je unikat. Primeren za 
notranjo in zunanjo  
uporabo. Brez armature. 
Št. art.: 1288869 
169,99 €

TREND

Več informacij na  

obi.si/storitve/izris-kopalnice
NAČRTOVANJE NA PRVEM MESTU

S strokovnim svetovanjem do najboljše rešitve.

Pri pripravi izrisa upoštevamo mere vaše  
kopalnice ter vaše obstoječe stavbne  
elemente (zidove, stene, strehe) in stavbno 
pohištvo (okna, vrata, strešna okna).  

V končni izris vključimo vaše želene  
sanitarne elemente, poljubne barvne  
kombinacije stenskih ali talnih ploščic,  
prejmete pa tudi natančen popis materiala.

Nudimo vam celovit 3D izris kopalnice, pripravljen po vaših načrtih in željah. 

OSEBNO SVETOVANJE  
PRILAGOJENO VAŠIM ŽELJAM

PO VAŠIH MERAH PRIPRAVLJEN 
3D IZRIS KOPALNICE

OBI Kranj
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