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DISKONT
Kranj, Savska loka 21/c (zraven bivše Planike)

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

sobota od 7. do 12. ure
Davidov hram d.o.o., Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji

Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.

ŠIR OKA IZBIRA ,  VISOKA KAKOVOST,  NIZKE CENE
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PIVO ESTRELLA BARCELONA 
4,6 % 0,33 st.  
0,90 EUR

PIVO CZECH ROYAL BEER 
5% 0,33 st. nep.  

0,78 EUR

PIVO DAURA BREZ GLUTENA  
5,4 %  0,33 st. 

1,51 EUR

PIVO CZECH ROYAL BEER 
5 % 0,5 st. pov. 0,90 EUR 

PIVO CZECH ROYAL BEER TEMNO 
4,8 % 0,5 st. nep. 0,96 EUR 

PIVO CZECH ROYAL 
BEER TEMNO 

4,8 % 0,33  st. nep. 
0,84 EUR
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PIVO CZECH ROYAL BEER

1,51 EUR

PIVO CZECH ROYAL BEER
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sobota, 13. 6. 
ob 9. uri pred Knjižnico Medvode / TRŽNICA ZNANJ 
ob 14. uri Vaški trg ob Zbiljskem jezeru / DAN MLADOSTI ČAS NOROSTI
ob 20.30   Vaški trg ob Zbiljskem jezeru / KONCERT NINE PUŠLAR
petek, 19. 6.
ob 21. uri Vaški trg ob Zbiljskem jezeru / 8. VEČER FILMSKE GLASBE 
 Nastopajo: SAN DI EGO, GODBA MEDVODE, DANIEL RAMPRE,   
 ANDREJA SONC IN ŽPZ OŠ PRESKA. (v primeru dežja bo prireditev pod   
 šotorom na parkirišču ob pokopališču v Preski) 

sobota, 20. 6. ob 15. uri / Na parkirišču ob pokopališču v Preski /   
 TRADICIONALNO SREČANJE GODB  
nedelja, 21. 6. ob 11. uri / Camp Smlednik v Dragočajni / SLOVENSKI DAN V   
 DRAGOČAJNI
torek, 23. 6. ob 20. uri / OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU   
 DRŽAVNOSTI IN KRESOVANJE V HRAŠAH / Pred cerkvijo sv.
 Jakoba v Hrašah (proslava) in ob Mokrišču v Hrašah (kresovanje)
 (v primeru dežja bo proslava izvedena v Kulturnem domu v Smledniku) 

sreda, 24. 6. ob 21. uri / Stari Grad Smlednik / MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA
 (v primeru dežja bo prireditev izvedena v Kulturnem domu v Smledniku)  

četrtek, 25. 6.  ob 8. uri  / pri OŠ Preska  / POHOD PO POTEH ROPARSKIH VITEZOV
sreda, 1. 7. ob 20. uri / Kulturni dom Medvode / JAKOB ALJAŽ V MEDVODAH –   
 filmska projekcija 

petek, 3. 7. ob 20. uri / mestni trg pred Knjižnico Medvode / SLAVNOSTNA
 SEJA OBČINSKEGA SVETA  
sobota, 4. 7. ob 9. uri / Zavrh pod Šmarno goro, roj. Hiša Jakoba Aljaža /   
 SLAVNOSTNA AKADEMIJA GORNIŠKEGA KLUBA JAKOB ALJAŽ
torek, 7. 7.  ob 19. uri / Športna dvorana Medvode / ALJAŽEVE MEDVODE Veliki koncert  
 v sklopu praznovanja občinskega praznika. Nastopili bodo: Ansambel Saša
 Avsenika, Rock Partyzani, Moped Show, Klemen Bunderla, Godba Medvode. 
 Gostje: Viki Grošelj, Miro Kregar, Jožko Globokar. Vstopnice: TIC Medvode

sreda, 8. 7. ob 6. uri / ULTRA TEK OD ALJAŽA DO ALJAŽA / Ob 6. uri zjutraj bo   
 ultra tekač Miro Kregar štartal izpred rojstne hiše Jakoba Aljaža v Zavrhu  
 pod Šmarno goro in tekel do Aljaževega stolpa na vrhu Triglava.  
  

Informacije: TIC Medvode, od ponedeljka do petka: 8.00 - 12.00 in 14.00 - 18.00, sobota: 8.00 - 12.00. Telefon: 01 361 43 46, 041 378 050, E: turizem@medvode.info, www.zstmedvode.si
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Uvodnik

Danica  
Zavrl Žlebir

Naslovnica: Tina Dokl 

LOČANKA, ISSN 1580-285X, izhaja kot priloga poltednika Gorenjski glas v nakladi 30.000 izvodov. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, 
d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Odgovorna urednica: Marija Volčjak. Urednica Ločanke: Suzana P. Kovačič. Uredništvo: 
Gorenjski glas, vodja oglasnega trženja Mateja Žvižaj. Oblikovanje: Matjaž Švab. Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj. Tisk: Delo, 
d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor. Uredništvo, naročnine, oglasno trženje: Blei weisova cesta 4, Kranj, 
telefon: 04/201-42-00, telefaks: 04/201-42-13. E-pošta: info@g-glas.si, mali oglasi: telefon 04/201-42-47. Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek 
in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. LOČANKA, številka 2, junij 2015, je priloga 46. številke 
Gorenjskega glasa, ki je izšla 9. junija 2015.
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Komaj je trge in ulice Škofje Loke zgodaj spomladi zapustil 
Škofjeloški pasijon, že jih napolnjujejo drugi dogodki. Zlasti za 
maj in junij bi težko rekli, da se v tem mestu nič ne dogaja, saj 
se številne prireditve vrstijo druga za drugo, posebno živahno je 

ob koncih tedna. Teden vseživljenjskega učenja, teden obrti in podjetništva, 
teden podeželja ... in že se je živahni maj prevesil v še bolj živ in z dogajanji 
dinamičen junij. Če bi hoteli, bi lahko z njimi docela napolnili tokratno 
Ločanko.

 Minuli konec tedna je trge, ulice in atrije starodavnega mesta napolnila 
glasba: O'glasbena Loka, ki jo leto za letom pripravljajo učenci in njihovi 
mentorji iz Glasbene šole Škofja Loka. V grajskem amfiteatru je odme-
vala drugačne vrste glasba, muzikal Cvetje v jeseni, ob koncih tedna pa so 
glasbeno živahni tudi mestni lokali vsak s svojo zvrstjo glasbe in njej zvestim 
občinstvom. Če k temu dodamo še koncerte v Sokolskem domu in orgelske 
koncerte v kapeli v Papirnici, je glasbena zgodba še popolnejša, pa najbrž še 
nismo nanizali vseh.

 Prihodnji konec tedna bo bolj športen. Razgibal ga bo četrti Tek štirih 
mostov z več kot dva tisoč udeleženci in več tisoč navijači. Tudi ta ne bo 
minil povsem brez glasbe in drugih dejavnosti, ki bodo popestrile športno 
druženje Ločanov in obiskovalcev. Poleg tekačev pa Škofjo Loko večkrat 
preplavijo tudi kolesarji. Zadnjo majsko soboto so jo starodobni, sredi junija 
se bo skozi peljal maraton Franja, 19. junija pa bo tu start ene od etap kole-
sarske dirke po Sloveniji. Naslednjega dne, 20. junija, pa se bo mesto z zgo-
dovinskim festivalom Historial za ves dan vrnilo v preteklost. Konec junija 
praznujemo državni praznik, Škofja Loka pa občinskega, kar bo priložnost 
za slovesna, a tudi družabna dogajanja.

Ne, za Škofjo Loko res ni mogoče reči, da se nič ne dogaja. V Škofjo 
Loko prihajam tako rekoč po službeni dolžnosti, tudi na prej naštete dogod-
ke. In ta dolžnost mi je zaradi živega in pisanega dogajanja, ki ga v domačem 
mestu pogrešam, nadvse prijetna. Veselim se tudi poletnih dogodkov Pisane 
Loke, preden mesto za nekaj časa omahne v poletno zaspanost. In potem na 
jesen njegove ponovne prebuditve, ko se proti koncu leta spet začnejo gostiti 
raznovrstne prireditve.  

V LOKi se DOgAjA
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Vsakih deset let  
potrebuje noV izziV

rok Šimenc: čeprav ni ločan, ga je to okolje naklonjeno sprejelo. / Foto: Tina Dokl

Rok Šimenc, ki je bil več kot desetletje na čelu Razvojne agencije Sora, 1. julija začenja 
novo poglavje v svoji karieri, vodenje Regionalne razvojne agencije Gorenjske BSC 
Kranj. Njegovi zadnji tedni v Škofji Loki so še zelo intenzivni: pravkar sta končana tedna 
obrti in podjetništva ter podeželja, pred vrati pa je loški zgodovinski festival Historial, 
ki bo še zadnje dejanje v njegovi škofjeloški zgodbi. Potrjuje, da se ga bo – kot vsa leta 
doslej – z družino udeležil oblečen v zgodovinska oblačila. 
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Danica Zavrl Žlebir

K ako ste postali direktor Razvojne agencije 
Sora, kaj vas je pravzaprav pripeljalo v 
Škofjo Loko, saj ste sicer doma od dru-
god? 

»Najprej sem bil zaposlen v Gea College, največjem 
poslovno izobraževalnem centru v Sloveniji. Tudi tam 
sem bil deset let. Kaže, da moram po desetih letih iskati 
neko novo motivacijo. Začel sem kot pripravnik, nadaljeval 
kot koordinator in vodja projektov, nato pa po petih letih 
postal direktor poslovno-izobraževalnega centra. Že prej 
je bila ustanovljena fakulteta za podjetništvo, mi pa smo 
v okviru svojega centra ustanovili višjo šolo za komerci-
aliste in poslovne sekretarje in računovodje. Začeli smo 
mednarodno delovati po prostoru cele bivše Jugoslavije in 
tu sem videl veliko priložnost za razvoj Gea Collega. A 
lastniki tedaj niso bili pripravljeni vlagati v odpiranje kake 
izpostave (najbližji sta bili Podgorica in Beograd, kjer so 
nam ponujali partnerstvo), odločili so se še naprej delo-
vati v okviru Slovenije. To je bil tudi eden od razlogov, da 
sem začel iskati drugo službo. Prepričan sem namreč, da 
podjetje ne more delati le v slovenskih okvirih, saj smo kot 
trg premajhni in je treba delati širše. In ravno v tistem času 
je kolegica v službi opazila razpis za direktorja Razvojne 
agencije Sora v Gorenjskem glasu in vprašala, ali koga 
od nas to zanima. Bil sem tiho in se prijavil. Zanimivo je 
bilo, da agencija takrat še ni bila toliko razpoznavna in se 
morda zato ni prijavil nihče s škofjeloškega območja. Se 
mi zdi, da smo se prijavili trije Kranjčani. Takrat sem bil 
izbran na podlagi referenc in dotedanjega dela. Razvojna 
agencija Sora je bila moja druga služba, tu sem bil nekaj 
več kot deset let.«

Živite sicer v Bašlju pri Preddvoru. Kako ste tam 
vključeni v dogajanje?

»V Bašlju sem pretežno zvečer in ob koncih tedna, 
če pa je kaka priložnost, da sodelujem in pomagam, se 
vključim v dogajanje. Ko smo gradili hišo, se mi je deni-
mo zdelo pomembno, da pri tem zaposlim domače in 
okoliške obrtnike. Ker domačini vedo, na katerem podro-
čju delam, me angažirajo, ko potrebujejo kaj s področja 
mojih znanj. Ko so izvedeli, da odhajam v službo na BSC 
Kranj, ki »pokriva« tudi njihovo območje, je to naletelo 
kar na dober odziv.«

Ste bili kdaj prej povezani s Škofjo Loko, morda 
med šolanjem?

»Ne, pač pa je Ločanka moja žena, tako da sem prek 
nje povezan s Škofjo Loko. Najbolj pa sem Loko spoznal 
prek očeta, ki je imel zelo rad umetnost, tako da sem 
kot otrok Škofjo Loko dojemal kot mesto umetnikov, še 
posebej slikarjev. Ta slika mi je ostala, ko smo v otroštvu 
hodili bodisi v Loko bodisi k Jovanoviču v Poljansko 
dolino, s katerim je oče prijateljeval.« 

V času službovanja ste Škofjo Loko spoznali še na 
številne druge načine. Na katerih področjih deluje 
Razvojna agencija Sora, kjer ste bili direktor več 
kot deset let?

»Najprej naj povem, da se v Škofji Loki zelo dobro 
počutim in so me ljudje tudi zelo dobro sprejeli. Nikoli 

nisem čutil odpora, ker nisem Ločan. To dejstvo je morda 
tudi moja prednost, saj me kot človeka od drugod ne morejo 
nikamor klasificirati. Tudi v Kranju bo verjetno predstavljalo 
prednost, da nisem iz Kranja, pač pa s podeželja, tako da je 
stvar nekako decentralizirana. Sicer pa v Razvojni agenciji 
Sora nisem delal le za Škofjo Loko, pač pa za vse štiri občine, 
podobno bo tudi v novi službi, kjer je v razvojno agencijo 
združenih še veliko večje število občin.

Razvojna agencija Sora dela na več področjih. Na področju 
podjetništva je pomemben projekt točka VEM. Svetovanje je 
potekalo že takrat, ko sem prišel v Škofjo Loko. Takrat je bilo 
100 svetovanj na leto, sedaj smo pri številki 500. Začeli smo s 
projektom spodbujanja podjetništva na Loškem, kjer vodimo 
podjetniško izobraževanje od osnovne prek srednje šole do 
študentov in podjetij. Drugi projekt je kreditna shema, s katero 
smo v času kreditnega krča skupaj z bankami ponudili ugo-
dnejšo obrestno mero za obrtnike in podjetnike. Pomembna 
zadeva je razvojni center NELA, kjer so se povezala podjetja 
Domel, LTH Ulitki in Lotrič Meroslovje. Na začetku smo o 
tem projektu razmišljali kot o nekakšnem tehnološkem parku 
v Škofji Loki, se je pa vmes izkazalo, da je bolje podpreti razvoj 
in inženirje, kot pa vlagati v neke zidove. Tri vključena podjetja 
so s tem zelo zadovoljna. Drugi sklop delovanja agencije je 
podeželje, kjer se vse močno vrti okoli blagovne znamke Babica 
Jerca in Dedek Jaka. V tem desetletju je zelo napredovala: prej 
je obsegala 300 izdelkov, sedaj jih je 500, v začetku je bilo 40, 
sedaj že 70 nosilcev blagovne znamke. Tu je močno pomagala 
Kmetijsko gozdarska zadruga, ki je odprla domače kotičke in 
s tem odprla pomembno prodajno pot domačim pridelkom 
in izdelkom. Še ena stvar je zelo pomembna, pisarna Leader, 

SkofjaÊLoka,Êwww.koman.si

Poročni prstaniPoročni prstani
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kjer je bilo izvedenih 18 projektov, od 
tega jih je 14 vodila naša agencija. Tu še 
vidim veliko možnost razvoja, da bi se 
še bolj uresničevalo načelo »od spodaj 
navzgor«, torej da se posluša ideje iz 
okolja in ne zgolj slepo sledi razvojni 
strategiji. Sedaj se pripravlja strategija za 
novo programsko obdobje in upam, da 
bo škofjeloško območje še naprej ostalo 
Leader območje in da se bo naredilo 
stvari, ki bodo tako kot doslej pustile 
tudi neke fizične sledi, tako denimo 
male komunalne čistilne naprave, otro-
ška igrišča v vseh štirih občinah, kotički 

kmetijske zadruge. Pomembna dejavnost 
razvojne agencije se dotika tudi okolja. 
Tako smo se v sodelovanju vseh štirih 
občin na Loškem lotili enega največjih 
projektov na tem območju, urejanja 
porečja Sore, tako na področju odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda kot tudi oskr-
be s pitno vodo. Gre za projekt, težak 
43 milijonov, kar je ogromno denarja 
in je delo na njem zahtevalo tudi veliko 
usklajenega dela. Sedaj, ko ga zaključu-
jemo, ocenjujem, da je to res velik uspeh. 
Odpira pa se že nova skupna tematika, 
ki naj zajame vso Gorenjsko in Sloveni-

V družbi županov je preizkusil električno kolo, ki ga je lani gorenjskim  
občinam doniralo podjetje Elektro Gorenjska. / Foto: Tina Dokl

Z meščani ob Historialu, ko se prebivalci vživijo v življenje loške  
preteklosti. / Foto: Andrej Tarfila

jo, to pa je energetika. Premalo daje-
mo poudarka učinkoviti rabi energije 
in obnovljivim virom. Tu je še veliko 
možnosti. Po zgledu avstrijske Koro-
ške, s katero imamo dobre povezave in 
kjer težijo k energetski samooskrbi, bi 
lahko to razvijali tudi na Gorenjskem. 
Mislim, da je Gorenjska sposobna, če 
že ne popolne samooskrbe, pa sodeč 
po pogovorih s strokovnjaki, vsaj 
50-odstotne. Na področju turizma, 
ki je prav tako ena od dejavnosti naše 
razvojne agencije, pa vidim morda 
celo največjo priložnost za razvoj. 
Turizem združuje tudi podjetniške 
iniciative in ima močan multiplikati-
ven učinek na ostalo gospodarstvo. V 
petih letih, odkar je po ukinitvi LTO 
Blegoš področje turizma pod okriljem 
naše agencije, so se nočitve in turi-
stični obisk povečali za 30 odstotkov. 
Mislim, da je to še premalo. Če se na 
nekam območju odločijo za turizem, 
ni dovolj le načelna podpora, pač 
pa morajo akcije in investicije temu 
slediti. Tukaj bi lahko izpostavil občino 
Gorenja vas - Poljane, ki je na tem 
področju v zadnjih letih najbolj aktivna 
in se zaveda vseh priložnosti. Lani smo 
izdelali strategijo razvoja turizma, kjer 
smo povezali številne ideje in postavili 
smernice, sedaj naj se na tem zgradi. 
Najprej smo se odločili napisati zgod-
be, nanje pa potem pripenjali različne 
produkte. Ko bo škofjeloško območje 
bogato z raznimi turističnimi atrakci-
jami, ki bodo obiskovalce zadržale več 
kot le nekaj dni, bodo tudi investitorji 
videli priložnost za investiranje v 
hotele in druge turistične nepremični-
ne. V razvojni agenciji Sora smo velik 
poudarek dajali tudi mednarodnemu 
sodelovanju, kjer je živelo več projek-
tov. Sled pa je pustil center domače in 
umetnostne obrti, ki je postal središče 
dogajanja v Škofji Loki za domačine 
in turiste: skozi razstave, delavnice, 
druženje rokodelcev ... in tako postal 
druga največja atrakcija v Škofji Loki, 
takoj za gradom z več kot 10 tisoč 
obiski letno. Lani smo se lotili tudi 
projekta Lokomotiva, coworking cen-
tra, ki je nekakšen inkubator za tiste, 
ki se šele podajajo na podjetniško pot. 
Omogoča jim po subvencionirani 
ceni delovni prostor, ob tem pa tudi 
možnost medsebojnega druženja in 
izmenjevanja idej, kar lahko pripelje 
tudi do odločitve o skupnem poslu.«

Delo Razvojne agencije torej 
štejete za uspešno. Kaj še kaže 
na to?
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»V desetih letih smo prihodke povečali za štirikrat, število 
zaposlenih se je s pet povečalo na enajst. Da je agencija 
lahko uspešna, se mora po mojem mnenju osredotočiti 
na tri vrste projektov: na manjše, kjer je bolj povezana z 
okoljem in posamezniki, od katere imajo ti ljudje korist 
(npr. Babica Jerca in Dedek Jaka); ne širše regijske pro-
jekte, kjer delamo razvojne premike (kot denimo urejanje 
porečja Sore ali center NELA), in tretjič na mednarodne 
projekte, saj je pomembno, da se tudi v tujini česa naučiš 
in preneseš dobro prakso k nam ter obenem vzpostaviš 
mrežo sodelovanja. Ne smeš biti zaprt, saj potem ne more 
biti razvoja. Agencija je podjetje in se mora tako tudi 
obnašati. Brez razvoja in podjetniškega vodenja lahko 
zelo hitro zapre vrata. Tretjino denarja za svoje delo res 
dobimo ob občin, a se moramo tudi zanj truditi, ostalo pa 
moramo pridobiti na trgu.«

Na Gorenjskem delujejo tri razvojne agencije. Kaj 
je posebnost škofjeloške, če bi jih primerjali med 
seboj?

»Na Loškem je vsekakor najmočnejša agencija za 
področje podeželja, v regiji smo se tako tudi dogovorili 
in največ projektov vodili prav s tega področja, tako na 
ravni škofjeloškega območja kot na ravni regije. Ko jih 
primerjam, je na Loškem največ manjših projektov, ki so 
močno vključeni v okolje in posamezniki vidijo nepo-
sredne učinke, ti so na našem območju najbolj opazni. Z 
malimi projekti raste prepoznavnost agencije in po mojem 
neskromnem mnenju smo najbolj prepoznavna razvojna 
institucija v tem okolju. Za BSC Kranj, kamor odhajam 
sedaj, pa bi rekel, da ima več pomembnih regionalnih 
projektov, a bojim se, da je zgolj 20 odstotkov takih, za 
katere občine sploh vedo. Ko bom nastopil svojo funkcijo 
na BSC, bom šel najprej po občinah in župane vprašal 
po njihovih prioritetah, nato pa bomo iskali projekte za 
njihove prioritete in jih združevali v skupne projekte. Na 
Škofjeloškem se je denimo izkazalo, da vse občine želijo 
razvijati kolesarstvo, zato je bilo govora o povezavah, tudi 
celotno Gorenjsko bi lahko povezali s kolesarsko zgodbo. 
Prav tako bi tudi energetika lahko povezovala vso regijo. 
To so konkretne stvari, ne le stvari v predalu.«

Kakšen nov izziv torej za vas predstavlja vodenje 
osrednje gorenjske razvojne agencije BSC, kjer 
boste 1. julija prevzeli direktorsko mesto?

»Vsekakor je izziv, saj je na mojem sedanjem mestu 
treba koordinirati delo štirih občin, BSC Kranj jih 
pokriva 18. Novo nalogo štejem kot osebno napredova-
nje, kjer bom lahko združil dosedanje dobre izkušnje z 
nekega območja z izkušnjami sodelavk in sodelavcev na 

BSC z regijskimi pogledi. Taka povezava je lahko dobra. Ne 
želim, da bi razvojna agencija postalo še eno administrativno 
državno telo v regiji, pač pa naj ima konkretne projekte.«

Zadnji projekt, ki vas pred nastopom nove naloge v 
Kranju še čaka v Škofji Loki, je Historial ...

»Historial je bil usmerjen v iskanje zgodb iz loške zgo-
dovine. Ta usmeritev je bila prava, saj ima to območje zelo 
bogato, več kot tisočletno zgodovino. Zato ni smiselno zgodb 
uvažati z drugih območij, pač pa izkoristiti svoje. Pri tem pa 
spet ne smemo biti preveč zaprti, zato na prireditev pova-
bimo tudi druga slovenska zgodovinska mesta in pobratena 
mesta iz mednarodnega prostora. S tem širimo odprtost 
in hkrati ne zahajamo iz neke strategije. Vsaki dve leti je 
središče tega dogajanja neka zgodba iz škofjeloške zgodovine 
(denimo zakaj je v loškem grbu zamorc', zgodba o Kamnitem 
mostu), letos bomo za dogajanje oživljali obnovljen Cankar-
jev trg, v dogajanje vključili grad ...«

Na Historialu vašo družino vsako leto vidimo oblečeno 
v zgodovinska oblačila. Boste tudi letos tako oblečeni 
počastili zgodovinski festival? 

»Verjetno bo tudi letos tako. Prvo leto se sicer še nisem 
oblekel v srednjeveško oblačilo, nisem namreč še v tolikšni 
meri začutil loške zgodovine. A že naslednje leto sem videl, 
da veliko ljudi živi s tem dogodkom, in tudi sam, ko sem se 
oblekel, sem se vživel in se dobro počutil, ljudje pa so to zelo 
dobro sprejeli. Tudi ko bom že odšel iz Škofje Loke, še naprej 
upam, da bom dobival kaka vabila na tukajšnje dogodke in da 
me Ločani ne bodo čisto pozabili.«  

»Na Loškem je najmočnejša agencija za 
področje podeželja, v regiji smo se tako tudi 
dogovorili in največ projektov vodili prav s 
tega področja, tako na ravni škofjeloškega 
območja kot na ravni regije. Ko razvojne 
agencije primerjam med seboj, je na Loškem 
največ manjših projektov, ki so močno 
vključeni v okolje in posamezniki vidijo 
neposredne učinke.«
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REDNI ABONMA

Thomas Bernhard 
PRED UPOKOJITVIJO 

»komedija« o nemški duši

Daniel Glattauer 
VSAKIH SEDEM VALOV 

romantična drama, nadaljevanje uspešnice Proti severnemu vetru 
   (PG Kranj in MG Ptuj)

Vinko Möderndorfer 
MALI NOČNI KVARTET 

pretresljiva drama o temeljnem etičnem vprašanju

Ivan Cankar 
LEPA VIDA 

drama o hrepenenju 
   (PG Kranj, SNG Nova Gorica in SSG Trst)

Emil Filipčič, Marko Derganc 
BUTNSKALA 

satirično-groteskna komedija o slovenski duši 
   (PG Kranj in SMG Ljubljana)

PREŠERNOVO gledališče Kranj – 
gledališče ODMEVNIH predstav

SEZONA 2015/2016

VABI K VPISU ABONMAJEV ZA SEZONO 2015/2016

PRVI DOBIJO VEČ – 
izkoristite junijski vpis med 8. in 19. 6. 2015

URNIK BLAGAJNE V ČASU VPISA ABONMAJEV
•  od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 in 

   od 16.00 do 18.00
•  ob sobotah od 9.00 do 11.00

www.pgk.si
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Danica Zavrl Žlebir

F anta sta svojo raziskovalno nalogo, ki sta jo 
naredila ob sodelovanju mentorja Aljoše Jer-
mana, njunega profesorja fizike, in zunanjega 
mentorja Jerneja Kobeta, predstavila na držav-

nem tekmovanju v Murski Soboti. Prej je njuna naloga 
prestala šolsko in regijsko selekcijo, nato pa sta se uvrstila 
na državno tekmovanje srednješolskih raziskovalnih 
nalog, ki je letos zajelo kar osemnajst področij. 

»Njuna naloga izhaja iz ugotovitve, da dve mesti, kot 
sta Kranj in Škofja Loka, nimata kake pametne kolesarske 
povezave, ki bi bila dovolj varna in brez ovir. Raziskala sta 
obstoječe stanje, ocenila tri možne kolesarske povezave in na 
koncu predlagala najprimernejšo krožno kolesarsko pot,« je 
o nagrajeni nalogi povedal njun mentor. Ugotavlja tudi, da 
se danes veliko govori o kolesarskih poteh, da jih podpirajo 
tudi župani, zato so se na gimnaziji domislili, da bi nalogo 
predložili občinama Kranj in Škofja Loka, naj jo pregledata 
in ocenita, ali bi lahko bila uporabna za morebitno ukrepanje 
pri snovanju kolesarske povezave. Ta bi bila morda zanimiva 
tudi v turističnem smislu: škofjeloški turist bi si lahko izposo-
dil kolo in se po predlagani poti odpeljal v Prešernovo mesto 
Kranj, turist iz Kranja bi lahko naredil obratno pot in si 
ogledal tisočletno zgodovinsko mesto. Dijaka, ki sta izdelala 
idejno zasnovo poti in predlagala odpravo ovir in nevarnosti, 
sta pri izvedbi pripravljena tudi pomagati. 

Matija, doma v Naklem, in Vid iz Škofje Loke bližjih 
Reteč sta rekreativno pogosto na kolesih. V šolo pa običaj-
no ne kolesarita, saj to ob robu regionalne ceste ne bi bilo 
najbolj varno. Varnejše kolesarske poti vodijo vzporedno, po 
vaseh, polju, po nekaterih že obstoječih kolesarskih poteh 
ob železnici. Tri takšne, ki povezujejo Kranj in Škofjo Loko 
(start in cilj sta pri Gimnaziji Kranj in Gimnaziji Škofja 
Loka), je Matija prevozil, oba dijaka pa sta jih nato ob 
pomoči mentorjev ocenila in kot rešitev predlagala kombi-
nacijo dveh najbolj primernih. Prva od kolesarskih povezav 
vodi od kranjske gimnazije skozi mesto in Planino proti 

OD ŠkOfje  
LOke DO kranja  
s kOLesOm

Matija Brezavšček in Vid Kermelj, dijaka 
prvega letnika Gimnazije Škofja Loka, sta 
pred kratkim na državnem tekmovanju 
prejela zlato priznanje za raziskovalno 
nalogo Od Škofje Loke do Kranja s kolesom. 



Od leve: Vid Kermelj, Matija Brezavšček in njun mentor Aljoša  
Erman / Foto: Tina Dokl
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Delavskemu mostu, mimo Save Tires, 
skozi Zgornje, Srednje in Spodnje Bit-
nje v Crngrob in od tam skozi vas Pevno 
v Groharjevo naselje v Škofji Loki in od 
tam do škofjeloške gimnazije. Druga gre 
prav tako skozi Kranj in čez Delavski 
most na Orehek, tam prečka državno 
cesto proti Ljubljani in nato poteka 
po Sorškem polju ob železnici. Pri Sv. 
Duhu prečka regionalno cesto in vodi 
do vasi Papirnica in od tam znova v 
Škofjo Loko. Tretja pa od Gimnazije 
Kranj vodi po Jelenovem klancu na Ško-
fjeloško cesto, v Stražišče, skozi Bitnje 
do Dorfarij, za vasjo Forme proti Sv. 
Duhu in znova proti Papirnici in Škofji 
Loki. Iz teh možnosti sta fanta skom-
binirala krožno pot skozi vasi, čez polje 
in Crnogrob, ki je po njunem mnenju 
najbolj varna. Opredelila sta tudi najbolj 
nevarna mesta: nevarnost preži pri preč-
kanju prometnic, paziti je treba tudi na 
nekaterih mestnih križiščih. 

Raziskovalna naloga s praktičnimi 
rešitvami je fantoma prinesla zlato priz-
nanje, na katero je ponosna vsa gimna-
zija. Tu verjamejo, da ima naloga dovolj 
potenciala, da jo v roke vzamejo tudi za 
kolesarske povezave pristojni uradniki 
obeh občin.
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Danica Zavrl Žlebir

B reja Preja je pletilska kooperativa. Zadružno 
trajnostno podjetništvo združuje ambiciozne 
ženske podjetnice, oblikovalke in pletilje, ki 
izdelujemo tople in multifunkcijske volnene 

izdelke. Izhajamo iz Škofje Loke, sodelujemo z ženska-
mi iz cele Slovenije. Želimo proizvajati izdelke z znam-
ko »Izdelano v Sloveniji«. Verjamemo in prakticiramo 
pravično trgovino in enakopravnost pri plačilu,« se 
predstavljajo na svoji spletni strani. Začele so novem-
bra lani in še nimajo velikega števila izdelkov, ki bi jih 
ponudile tržišču.

Oblačijo sebe, otroke, »prisrčnice« ...

»Naš prvi izdelek je bil pleteni ovoj, izdelek, ki se 
lahko nosi kot obleka, šal, topel ovratnik ali ovoj za 
nosečnico. Izdelale pa smo tudi kvačkano »oblačilo« iz 
domače volne z vzorčkom za stekleničko »prisrčnico«, v 
kakršni planinci na svoje izlete nosijo okrepčilo ... Ima-
mo tudi »rokavice-dvojice«,  rokavici, ki sta sešiti skupaj, 
tako da se par, ki se drži za roke, v tej rokavici res sreča 
z dotikom rok. Torej se tudi pozimi drži za roko, ne pa 
le za rokavico,« so nam povedale pletilje in kvačkarice, 

trenutno še na začetku svoje poslovne poti, a navdušene 
za ustvarjanje.

Zadrugo Breja Preja so ustanovile Nina Arnuš (pred-
sednica), Anka Pintar, Mojca Selak in Urška Križnar. 
Pri druženju ob ročnih delih pa se jim pridružujejo tudi 
druge, ki jih mika ustvarjanje z domačimi materiali. Pri 

Volnene ZgoDbe iZ breje Preje

Na Mestnem trgu nam je v eni od mestnih izložb padlo v oči zabavno ime Breja Preja. 
Za njim se skriva pletilska kooperativa skupine mladih žensk, ki želijo tradicionalne 
veščine pletenja in kvačkanja združiti s sodobnim oblikovanjem in svoje izdelke tržiti 
po načelih pravične trgovine. Ob tem se še vsak ponedeljek družijo ob ročnih delih.

»Prisrčnice« v vzorčastih volnenih oblačilih / Foto: Tina Dokl

Ustvarjalke se učijo druga od druge in primerjajo  
izdelke. /Foto: Tina Dokl

nastal bo cekar iz vrvice. / Foto: Tina Dokl



tem, pravijo, so morale skleniti tudi kak kompromis. Izdelki 
iz domače volne bi uporabnika namreč preveč »pikali«, zato 
posegajo tudi po drugih materialih. Sestajajo se vsak pone-
deljek in na teh srečanjih počasi nastajajo različni izdelki: 
ena od njih je pletla naramnice, ki jih bo našila na obleko, 
druga plašček za mlajšo hčerkico, tretja kvačkala cekar iz 
vrvi, četrta odejo iz pisane preje. Človek bi pričakoval, da 
se ob tem početju družijo upokojenke, ne pa mlade žen-
ske, večinoma mamice majhnih otrok. »Prihajamo ženske 
različnih generacij in znanj, učimo se druga od druge, druga 
drugi smo mentorice. Na teh srečanjih se pretaka znanje, 
izmenjujejo informacije, tu se tudi prijetno družimo,« pove-
do sodelavke Breje Preje. Pozimi se družijo v prostorih na 
Mestnem trgu, poletna srečanja bodo na prostem. Tako so 
bile že na vrtu Sokolskega doma, želijo si na grad, ob našem 
obisku pa so zavzele teraso na Nami, kjer je sicer mladinski 
oddelek škofjeloške knjižnice. Nekatere so bile v družbi svo-
jih otrok, ki so vmes v knjižnici lahko prisluhnili uri pravljic. 
S »štrikerajem« so se predstavile tudi na loškem LUFtu, v 
prihodnje želijo v sodelovanju s podobnim mariborskim 
projektom ART MAR tudi tam predstaviti svojo dejav-
nost. Živo je tudi sodelovanje s škofjeloškim rokodelskim 
centrom DUO. 

Ustvarjalke in (socialne) podjetnice

»Smo še na začetku svoje poti. Ker smo socialno podjetje, 
računamo na kako spodbudo. Tudi tržili se bomo, poslovni 
načrt bomo pripravili v sodelovanju s študenti ekonomske 
fakultete,« je povedala Nina Arnuš. V kratkem načrtujejo 
tudi študijski obisk pri socialnem podjetju Brinjevka s Kra-
sa, kjer se med drugim ukvarjajo z ekološkim kmetovanjem 
in imajo svojo trgovino. Tam bi lahko Breja Preja ponudila 
svoje izdelke.

V družbi osmih sodelavk »štrikeraja« smo vendarle želeli 
kaj več izvedeti tudi o njihovem navihanem imenu. Domi-
slila se ga je Anka, ki pravi: »Želele smo, da ime nakazuje 
na tradicionalnost in je hkrati dovolj humorno, da pritegne 
radovedneže. Včasih so se na podeželju ljudje družili ob 
preji, naše ime nakazuje tako na to tradicionalno kmečko 
opravilo kot tudi na material, s katerim predvsem ustvarja-
mo. Pridevnik breja pa kaže na rojstvo mladičkov, to pa so 
ideje in izdelki, ki nastajajo pod našimi rokami.«

»Štrikeraj« na terasi pri mladinskem oddelku  
knjižnice / Foto: Tina Dokl
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova 4, Kranj, jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

˝Več let sem zbirala recepte in si zapisovala ideje, v upanju,  
da bom nekega dne lahko izdala svojo sanjsko kuharico, ki bo  
do zadnje podrobnosti takšna, kot si jo želim jaz.̋
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Cena knjiga je

24,90
 + poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, 
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Mirjam Grilc
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Lokalno pridelana 
hrana je temelj 
zdravega  
prehranjevanja, 
predvsem so živila 
pridelana naravi 
prijazno, bolj 
polnega okusa in 
tudi nasitna. Kako 
pestre in zanimive 
obroke lahko 
pripravimo z zele-
njavo, kot glavno 
sestavino, vam 
ponujamo v novi 
knjigi z recepti za: 
25 domiselnih zaj-
trkov, 25 osvežilnih 
solat, 30 različnih 
juh, 15 zanimivih 
enolončnic, 40 
samostojnih jedi 
ter 25  sladic.

Cena knjige je
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Miroslav Cvjetičanin

Nekoč je bila med turisti 
oz. tujci, ki so kdajkoli 
spoznavali Slovenijo, 
narejena anketa, ki je 

imela vprašanje: Po čem poznate 
Slovenijo? Večina jih je odgovorila, 
da po Planici in žlikrofih. Na tre-
tjem mestu je bil seveda Bled. 

Še danes se ne ve, ali so Idrijci 
žlikrofe skopirali po Dunajčanih in 
njihovih Schlikkrapfertin, ampak 
dobro se ve, da so naredili nekaj 
boljšega. Idrijci imajo svojo skrivnost 
priprave. Idrijčanke dajo vanje vse 
svoje kuharsko znanje, ljubezen in 
hrepenenje. Dobro uspeli žlikrofi 
poravnajo družinske spore, dajo praz-
nikom poudarek, ponudijo jih odhaja-
jočim in vračajočim v pozdrav, z njimi 
proslavijo rojstvo, god in svatbo. 

Idrijski žlikrofi so nastali nekje ob 
koncu 18. in začetku 19. stoletja. O 
samem izvoru te jedi se še danes ne 
ve nič kaj točnega. Domneve so, da 
so prišli iz Transilvanije ali Sed-
mograške, od koder bi jih prinesli 
rudarji, ki so našli delo v Idrijskem 
rudniku živega srebra. Nekatere 
domneva pa nas prepričujejo, da jih 
je prinesla rudarska družina Wer-

nberger, in to šele okoli leta 1815. 
Ta domneva ni daleč od resnice, 
kajti že sama etimologija besede 
žlikrof opominja na nemško poreklo. 
Beseda namreč izvira iz Schlit(ck)
krapfen, kar naj bi pomenilo spolzek 
krapec. Kronisti idrijskega življenja 
so zapisali zanimivo dejstvo, ki pravi, 
da so gospodinje v večjih družinah, 
ki so štele okoli deset članov, skuhale 
tudi več kot sedemsto žlikrofov! 

Idrijski žlikrofi so danes zaščitena 
jed, ki je ne poznajo samo v njihovi 
okolici, temveč po celi Evropi. Tisti, 
za katere pravijo, da so pripravljeni 
z bakalico, značilno mesno omako 
iz koštrunovega ali zajčjega mesa. 
Bakalico ne poznate? Ime je pove-

zano z glagolom bakati, kar pomeni 
pomakati, na primer pomakati kruh 
v omako. Je zdaj bolj jasno? Žlikrofe 
jemo tudi kot samostojno jed, seveda, 
najraje z ocvirki, zabeljenimi z 
maslom ali kot prilogo k pečenkam. 

Priprava žlikrofov ni težka, bolj 
naporna, pravijo Idrčanke. Treba 
je veliko dela, a če ima človek čas, 
od kuhanja krompirja do kosila 
potrebuje dve uri. Za dobre jedce 
se jih splača delati. Idrijci so tako 
ponosni nanje, da radi povejo, da 
niso vsi žlikrofi idrijski žlikrofi in 
da samo izbrani idrijski veljajo za 
prave. Kdor jih je kdaj koli poskusil 
v Idriji in potem še kje druge, lahko 
samo prikima.

Žlikrofi kot slovenski siMbol

Ko slišimo za žlikrofe, avtomatično pomislimo na Idrijo.

idrijski Žlikrofi  
so evropsko zaščiteni
Postali so prvi slovenski proizvod, ki ga je Evropska 
komisija prijavila kot zajamčeno tradicionalno pose-
bnost EU-ja. Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pojasnjujejo, da omenjena oznaka pomeni, da 
sta zaščitena receptura in tradicionalen način priprave, 
proizvodnja pa geografsko ni omejena. Poleg tega regis-
tracija pri Evropski komisiji pomeni, da je ime proizvoda 
na celotnem območju evropske unije zaščiteno pred zlo-
rabami, posnemanjem in drugimi praksami, ki potrošni-
ka lahko zavedejo glede resničnega porekla proizvoda. 
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Festival idrijske čipke je največji tovrstni 
dogodek v Sloveniji. V času Festivala celo 
mesto zaživi s čipko. Vrhunske razstave, 
predavanja, tekmovanja, delavnice in 
drugi spremljevalni dogodki v Idrijo priva-
bijo številne obiskovalce. Vsi, ki imajo radi 
čipko ter domačo in umetnostno obrt, 
lahko v času Festivala obiščejo sejem obr-
ti ter trgovinice s čipko. Festival je tudi 
priložnost za vse ljubitelje dobre hrane. 
Najbolj prepoznavni so idrijski žlikrofi, 
vendar je tudi ponudba drugih lokalnih 
jedi pestra in kakovostna. Idrija premore 
veliko kulturnih in tehničnih spomenikov, 

ki so del 500-letne tradicije rudarjenja. V 
času Festivala bodo odprte vse zbirke, ki 
jih ponuja Mestni muzej Idrija, organizira-
na bodo tudi strokovna vodenja po najst-
arejšem turističnem rudniku v Sloveniji.   
Na Festivalu bo veliko kreativnih delavnic 
za otroke. Ob slikovitem vodnem kanalu 
Rake bo potekal že 2. Tek za zlat klik, pri-
meren za rekreativne tekače. Obeta se 
tudi obilo zabave z velikim sobotnim kon-
certom Magnifica ter nastopi Anike Hor-
vat, skupine Josip brass, skupine Šubic 
in s koncertom skupine FaušDur Band v 
nedeljo.

34. Festival idrijske čipke 

Idrija med 19. in 21. junijem 2015 
več na: www.festivalidrijskecipke.si

MUNICIPALITY 
OF IDRIJA

OBČINA IDRIJA

Obiščite Idrijo
TIC Idrija

Mestni trg 2
5820 Idrija

Tel: 05 37 43 916
tic@visit-idrija.si

www.visit-idrija.si

Detajl modne kreacije ''Ledolomilka'', Čipkarska šola Idrija

.  –  .  .  
w w w.fest ival idr i jskecipke.si

Vrhunske razstave čipk  |  Najštevilčnejše tekmovanje v klekljanju
Pester program za otroke in družine  |  Sejem domače obrti
Slastni idrijski žlikrofi  |  Ogledi UNESCO-ve dediščine
Brezplačni večerni koncerti: MAGNIFICO  |  JOSIP BRASS 
FAUŠDUR BAND  |  TRIO ŠUBIC  |  ANIKA HORVAT
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P otem ko so se od Starega vrha 
po letošnji dokaj uspešni zim-
ski sezoni poslovili smučarji, 
bodo zdaj na svoj račun prišli 

pohodniki. V okolici so namreč urejene 
številne pohodniške poti, ki pohodni-
kom nudijo užitek v neokrnjeni naravi 
in čudovite razglede. Turistično društvo 
Stari vrh bo poleti organiziralo tudi tri 
organizirane pohode po Starem vrhu in 
okolici. Prvi bo že 25. junija.

Prvi pohod bodo pripravili iz Javo-
rij do Žetine in nazaj v Javorje. Zbor 
za pohodnike je ob 8.30 pred gostilno 
Blegoš, približno tri ure in pol dolg 
pohod pa je primeren tudi za družine. 
Drugi pohod bodo pripravili 2. avgu-
sta v sklopu Dneva oglarjev na Starem 
vrhu in bo nekoliko daljši kot prvi, saj 
bodo pohodniki za pot od Grebljice 
na Mladi in Stari vrh rabili približno 

Po Poteh z lePimi razgledi

Stari vrh poleti / Foto: Gorazd Kavčič

Na kresni večer 25. junija 2015 vabljeni na 
Stari vrh, na KreSNo Noč z ansamblom 
Strmina in bogatim srečelovom. 

Preko celega dneva vse do poznega večera 
bodo potekale tudi panoramske vožnje s 
šestsedežnico.
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Gostilna s prenočišči Blegoš 
Javorje 5, 4223 Poljane 

Tel.: 04 51 89 100 
 

Vse dni v letu vam z veseljem postrežemo: 
Sveže malice, kosila, jedi po naročilu, sladoled,… 

 

Na veliki klimatizirani terasi z razgledom  
sprejmemo skupine do 80 oseb. 

 

Sezonska ponudba: 
- Planinska malica (mala pica ali klobasa z zaseko + čaj) 5 € 

- Kolesarski ''PIT STOP'' (dnevna sladica + Radler) 4 € 
- Žar kosilo (juha, krožnik dobrot z žara, solata, sladica) 10 € 

 
Najmlajšim so na voljo gugalnice, ročni nogomet  

in namizni tenis. 
 

Dobrodošli v Javorjah, eni najbolj sončnih vasi v Sloveniji ! 
 Gostilna s prenočišči BleGoš

Javorje 5, 4223 poljane
tel.: 04 51 89 100

Dobrodošli v Javorjah, eni najbolj sončnih vasi v sloveniji !

 Vse dni v letu vam z veseljem postrežemo sveže malice,  
kosila, jedi po naročilu, sladoled … Na veliki klimatizirani 
terasi z razgledom sprejmemo skupine do 80 oseb.

Sezonska ponudba:
 Planinska malica (mala pica ali klobasa z zaseko + čaj) 5 €
 Kolesarski ‘’PIT STOP’’ (dnevna sladica + Radler) 4 €
 Žar kosilo (juha, krožnik dobrot z žara, solata, sladica) 10,50 €

Najmlajšim so na voljo gugalnice, ročni nogomet in namizni tenis.
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Aktivno poletje  
na Soriški planini!
Aktivno poletje  
na Soriški planini!Ena od tematskih poti na Škofjeloškem je tudi Pot po 

Sorici, rojstni vasi slikarja impresionista Ivana Gro-
harja. Začne se prav pri njegovi rojstni hiši, obišče ga 
še enkrat pri spomeniku ob vhodu v vas (delo kiparja 
Toneta Logondra), pohodnike vodi k cerkvi sv. Nikola-
ja in na pokopališče s štirimi petstoletnimi lipami. Na 
pokopališču v Sorici so posneli tudi prizor Metinega 
pogreba v filmu Cvetje v jeseni, sicer pa za Sorico 
velja, da spada med največkrat posnete slovenske 
vasi, saj so tu snemali še filme Lucija, Ljubezen nam je 
vsem v pogubo, Pastirce. Tematska pot vodi naprej v 
Zgornjo Sorico. 

Pot Po Sorici

Ne le dejstvo, da je največkrat snemana  
slovenska vas, o fotogeničnosti Sorice priča tudi 
tale posnetek. / Foto: Andrej Tarfila

pet ur. Zbor za pohodnike je ob 8. uri 
na Prevalu. Zadnji pohod pa bodo 
organizirali po Valentinovi poti, in 
sicer 31. oktobra ob 9. uri. Ta bo spet 
nekoliko krajši, pot naj bi prehodili v 
dobrih treh urah. Izhodišče pohoda je 
na spodnji postaji šestsedežnice. 

Pohode bodo dopolnili z ogledi 
nekaterih znamenitosti ob poti. Na 
junijskem pohodu si bo med drugim 
mogoče ogledati rojstno hišo slikarja 
Antona Ažbeta in cerkev Marijinega 
vnebovzetja, avgusta pa bo mogoče 
spoznati, kako so včasih oglarili. Na 
Valentinovem pohodu pa bodo poleg 
cerkve sv. Valentina pohodnikom 
podrobneje predstavili še smučišče 
Stari vrh. Prispevek za posamezen 
pohod znaša za odrasle deset evrov, 
za otroke pa pet evrov. Za pohodnike 
bodo namreč že po poti pripravili 
prigrizke in osvežilno pijačo, na koncu 
pa še pogostitev pri enem od izbranih 
ponudnikov gostinskih storitev na 
tem območju. Ob zaključku prvega in 
tretjega pohoda bodo organizirali tudi 
tržnico domačih izdelkov in pridelkov, 
na kateri bodo pohodniki lahko kupili 
domače dobrote.

INFO

Vsak pohodnik bo že na prvem 
pohodu prejel kartonček, na kate-
rem bodo sproti beležili vse pohode. 
Vsi, ki bodo opravili vse tri pohode, 
bodo namreč sodelovali v zaključnem 
žrebanju ob koncu tretjega pohoda. 
Prvo nagrado bo poklonil Smučarsko 

turistični center (STC) Stari vrh kot 
glavni pokrovitelj, in sicer celoletno 
smučarsko vozovnico za smučišče 
Stari vrh v prihodnji sezoni. Več 
informacij na www.tdstarivrh.si ali 
040 190 701. 

Vabljeni v Škofjeloško pogorje!
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Več informacij na www.soriska-planina.si  
ali na info@soriska-planina.si
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Vabljeni na Soriško planino v objem narave, kjer 
se v poletnih mesecih lahko zabavate ob številnih 
alpskih doživetjih. Soriška planina nudi vrsto pole-
tnih aktivnosti: pohodništvo, kolesarjenje, padal-
stvo, vodene izlete, piknike v naravi in druge špor-
tne aktivnosti, dostop do izhodišč pa je možen tudi 
z dvosedežnico ob koncih tedna ali med tednom 
po dogovoru za večje skupine.
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Danica Zavrl Žlebir

H istorial bo letos v soboto, 
20. junija. Meščani se bodo 
ob tej priložnosti oblekli 
v srednjeveška oblačila, v 

mestu bo ves dan srednjeveška tržnica 
pod naslovom Semenj bil je živ. Tudi 
kulinarična ponudba bo v znamenju 
preteklosti, med drugim bo grajska 
gostija z okusi loškega podeželja. Na 
Mestnem trgu bodo uprizorili dramsko 
igro Kamniti most po motivu ene od 

pripovedk iz istoimenske knjige. Nasto-
pile bodo glasbene in plesne skupine z 
zgodovinsko glasbo in plesi, iz pobrate-
nega bavarskega mesta bodo prišli vite-
zi. Srednjeveško sliko bodo dopolnili 
takratni rokodelci, za otroke priprav-
ljajo rokodelnice in igrarije. Njim so 
namenjene tudi pravljice in pripovedke, 
likovna razstava, jahanje konj, pohod na 
Krancelj s pripovedkami pa bo pritegnil 
tudi odrasle. Na Loškem gradu bodo 
v muzejski ustvarjalni delavnici lahko 
poskusili tkati s tkalsko deščico. Tudi 
glasba bo srednjeveška: zvečer jo bodo 

v atriju starega župnišča igrali kitaristi 
Denisa Kokalja. Historial bodo sprem-
ljale tudi druge prireditve, ki jih turisti 
in domačini lahko obiščejo od 19. do 
21. junija. Med drugim bodo v Škofji 
Loki dan pred Historialom odprli 
Bralnico na vrtu Sokolskega doma, 
v njem pa razstavo ob desetletnici 
pobratenja Škofje Loke in Freisinga. 
Dotlej je v nunskem samostanu tudi 
še na ogled razstava Človek, glej ob 70. 
obletnici konca druge svetovne vojne 
in ob tem 21. junija koncert v nunski 
cerkvi. 

Ko se LoKa vrne v preteKLost

To se zgodi vsako leto ob zgodovinskem festivalu Historial, ki sredi junija privabi  
v Škofjo Loko veliko obiskovalcev.
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Spodnja Senica 9
1215 Medvode

Tel. 01/3618-303
GSM. 040/21-33-55

WWW.PROFARM.SI

Zahtevajte brezplačni katalog 2013Zahtevajte brezplačni katalog 2013

Do konca junija bo v rokodel-
skem centru DUO na ogled 
razstava Preja pripoveduje. 
Karla Berčič Rihtaršič je iz preje, 
predene in nepredene, pa tudi 
iz polsti izdelala junake sedmih 
znanih loških pripovedk, ki so 
zbrane v knjigi pod naslovom 
Kamniti most. Tako njene pripo-
vedi prikazujejo, kako je nastal 
Lubnik (na sliki); upodobila je 
zamorca iz škofjeloškega grba, 
ki je ubil medveda; pa zmaja in 
pošast iz jame Kevderc, povodne-
ga moža iz Sorice, kačjo kraljico 
s krono, lubniškega škrata in še 
prizor iz Visoške kronike z Agato 
Schwarzkobler in letečo svinjo. 
Slikarka Agata Pavlovec pa je 
njeno zbirko dopolnila s sliko 
ajdovske deklice.  

Loške 
pripovedke  
iz preje

Zadnjo majsko soboto so se po Škofji Loki in 
bližnji okolici spet vozili starodobni kolesarji. 
Na povabilo Rovtarjev, društva, ki goji smučanje 
in kolesarjenje po starem, se je mednarodnega 
srečanja udeležilo okoli sedemdeset kolesarjev 
iz sedmih slovenskih klubov in še dva gosta iz 
Avstrije. Tudi Marjan Dolenc je član Rovtarjev. 
Letos se je na srečanje pripeljal z novim lesenim 
kolesom, ki ga je sam izdelal kot repliko prvega 
kolesa na pedale iz obdobja med leti 1850 in 
1865. Dodal mu je še sedež, na katerem se lahko 
udobno vozi sopotnica.

Lahko peLje tudi 
sopotnico
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Danica Zavrl Žlebir

M ajski LUFt je odprl 
letošnjo sezono in spet 
privabil številne obisko-
valce. Posebno so uživali 

otroci v potujoči kuharski delavnici z 

Lončkom kuhaj in Gorazdom Potoč-
nikom in drugih veselih dogodkih, 
odrasli pa v fotografski delavnici in 
delavnici flamenka, še bolj pa v nasto-
pu profesionalnih plesalcev skupine 
CoraViento. Spremljevalni program 
je vedno dobra glasba, za žilico 
dobrodelnosti pa zbiranje materiala za 

zavetišča. Na stojnicah kreativci z vseh 
koncev Slovenije ponujajo svoje unika-
tne izdelke, vrtičkarji so si izmenjevali 
sadike, semena in izdelke iz domače 
kuhinje. Do konca leta je predvidenih 
še sedem LUFtov, predvideni so vsako 
drugo soboto v mesecu, razen novem-
brskega in decembrskega.

Na sveŽem Luftu

Loški umetniški festival LUFt spet vabi na obnovljeni Cankarjev trg in prijetne kotičke okoli 
njega. Po zimskem premoru so ti prostorčki oživeli na začetku maja, 14. junija pa bo spet 
živahno: tržnica unikatnih izdelkov; dan odprtih vrat s prikazom in ogledom nastajanja  
izdelkov, ki jih je moč kupiti na stojnicah; Zelemenjava; grajska gostija z »brunch« ponudbo; 
glasbeno dogajanje (DJ Feentz in Ivanhoe); otroške delavnice, »štrikeraj kafe« ... Za okus  
pa nekaj slik z majskega LUFta.

Na stojnicah ustvarjalci ponujajo zanimive izdelke  
vseh vrst. / Foto: Tina Dokl 

Otroci so se zabavali in sladkali v slaščičarski delavnici  
z Gorazdom Potočnikom. / Foto: Tina Dokl

Obiskovalci si ogledujejo in kupujejo. / Foto: Tina DoklPlesalke flamenka so pognale kri po žilah. / Foto: Tina Dokl
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NAJVEČJA IZBIRA  EROTIČNEGA
PERILA ZA MOČNEJŠE POSTAVE

      KAPSULE ZA MOŠKO SPOLNO MOČ
POPOLNOMA BREZ STRANSKIH UČINKOV!
                     100% NARAVNE

NAJVEČJA IZBIRA  EROTIČNEGA
PERILA ZA MOČNEJŠE POSTAVE

NAJVEČJA IZBIRA DARIL ZA VSE PRILOŽNOSTI
DEKLIŠČINE, FANTOVŠČINE, OBLETNICE...

EROTIČNA TRGOVINA

OBIŠČITE NAŠE POSLOVALNICE V KRANJU, MEDVODAH, LJUBLJANI, NOVI GORICI,

  KOPRU, IZOLI, NOVEMU MESTU, DOMŽALAH, CELJU, VELENJU, MARIBORU TER 

   MURSKI SOBOTI IN SI OGLEJTE ŠE OSTALO BOGATO PONUDBO ARTIKLOV ZA

                          POPESTRITEV VAŠEGA INTIMNEGA ŽIVLJENJA!

www.venera-shop.com
100% DISKRETNI NAKUPI

Pogovarjali smo se z direktorjem največje ero-
tične trgovine v Sloveniji Venera shop, gospodom 
Marjanom Grajzarjem, ki nam je na kratko opisal 
razvoj svojega zanimivega podjetja skozi leta 
delovanja.

»Venera shop je največja erotična trgovina 
v Sloveniji že 24. leto. Prvo poslovalnico smo 
odprli v Medvodah, z namenom ponuditi Slo
vencem nekaj novega na področju intimnega 
življenja, erotične igrače za odrasle, ki popestri
jo ljubezen in intimo v vsakdanji borbi za nor
malno življenje. Skratka, na trgu ponuditi nekaj 
novega, žgečkljivega, nevsakdanjega za tisto 
obdobje, za mnoge velik tabu, vendar potre
bnega v življenju vsakega človeka. Začetki so 
bili izredno težki, potrebno je bilo veliko rekla
me, pojasnjevanja, ljudje so bili nezaupljivi do 
novosti. Danes, po toliko letih, je vse drugače, 
Slovenci in tudi tujci nas že poznajo kot uvelja
vljeno in dokaj uspešno podjetje na področju 
prodaje erotičnih pripomočkov.

Redno skrbimo za dobavo novitet na tem 
področju s celega sveta, izdelki so izredno kva
litetni, z leti smo svojo ponudbo selekcionirali 
le na najboljše, kar na trgu obstaja.

Izzivov imamo še veliko, naši načrti so ne
skončni. Veliko naših strank nam daje prizna
nje, da smo zelo popestrili njihovo intimno živ
ljenje, in marsikdo nam je že priznal, da smo mu 
z našo pomočjo rešili zakonski stan. Razbijamo 

enoličnost v ljubezenskih trenutkih in spolnih 
igricah. Pohvaliti moram naše zaposlene sve
tovalceprodajalce, ki so odlično usposobljeni 
za pravilni pristop in svetovanje ljudem, ki nas 
obiskujejo po celi Sloveniji. Imamo namreč 17 
poslovalnic: v Kranju, Medvodah, v Ljubljani 5 
poslovalnic, v Mariboru 2 poslovalnici, v Mur
ski Soboti, Velenju, Celju, Domžalah, Novem 
mestu, Novi Gorice, Kopru in Izoli. Skratka, smo 
družina 28. redno zaposlenih, ki dnevno skrbi 
za zadovoljstvo svojih cenjenih obiskovalcev. 
Koliko je še drugih sex shopov v Sloveniji, niti 
ne vemo, ker se dnevno odpirajo in tudi zapira
jo. Naša poslovna pot je natančno začrtana in 
do sedaj z nje še nismo skrenili in vsi skupaj se 
trudimo, da bo tako tudi naprej.

Posebno poglavje v našem poslovanju je 
lastna spletna trgovina www.venerashop.
com, ki je namenjena ljudem, ki si nikakor ne 
želijo stopiti v našo poslovalnico. Na njej je 
predstavljen naš vsako leto obnovljeni prodaj
ni katalog, ki si ga delimo z našim največjim 
poslovnim partnerjem iz tujine. Vse izdelke, 
ki niso na zalogi, dobavimo v nekaj dneh in 
jih distribuiramo s 100% diskretnostjo našim 
naročnikom po vsej Sloveniji, zadnje čase pa 
tudi že v sosednje države, kjer so nas tudi že 
spoznali.

Ljudje nas obiskujejo iz različnih razlogov, 
ne samo zaradi posteljnih užitkov, temveč tudi 

za popestritev raznih zabav, obletnic, fantov
ščin, dekliščin itd. Imamo veliko artiklov, ki 
so primerni za razna praznovanja. Nekateri 
so ljubitelji lepega erotičnega filma, nekate
ri potrebujejo stimulans za še večjo moč pri 
spolnem odnosu. V tem primeru so prava izbi
ra kapsule Max Erectum, za moške in ženske, 
ki so narejene na 100odstotno naravni osnovi 
in v nobenem primeru niso nevarne glede na 
druge zdravstvene težave. Veliko žensk je že 
spoznalo naše odlično perilo vrhunske kako
vosti blagovne znamke Co ttelli, ki je primer
no za vse priložnosti, posebno za darila, ki jih 
kupujejo moški, ali pa za vsakdanjo rabo, kot 
so nogavice, korzeti,  obleke, primerne tudi za 
slovesnosti.

Največji trend so trenutno stimulansi za 
povečanje spolne moči pri moških in poveča
nje libida pri ženskah, največji hit pri igračah za 
odrasle pa sta ženski stimulator Womanizer, za 
katerega imamo v Sloveniji ekskluzivno pro
dajo, in Wevibe, ki stimulira oba spola med 
spolnim odnosom. Če bi ocenjeval Slovence 
in spolnost, lahko rečem, da smo odprti, zapr
ti, radovedni, zadržani, skratka vse. Trudimo se 
biti pozitivni in strankam svetovati, kar je za 
njih najbolje.

Koliko pa imamo pri tem uspeha, doka
zujejo naši poslovni rezultati in zadovoljstvo 
strank ter naših zaposlenih svetovalcev.«

VENERA SHOP – VAŠ PARTNER V INTIMNIH TRENUTKIH
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Zaščita proti rji
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Nikotrans & Begrad, d. o. o.

Razvoz betona v najkrajšem 
možnem času z najsodobnejšim 
avtomešalcem z že vgrajeno roko  
s črpalko na kamionu (doseg roke  
25 m), popolna izraba materiala, 
zelo primeren za težko dostopne 
kraje, kjer je dostop več kamionom  
otežen, za manjše betonaže, 
greznice, škarpe, brez razsipavanja 
betona v okolico.

Savska loka 23
4000 Kranj
Tel.: 04/236 40 30
Faks: 04/236 40 32

Skandinavska  
kakovostna zaščita  
vseh lesnih površin

Odslej tudi
TRGOVINA Z GRADBENIM 
MATERIALOM
  opečni izdelki,
  betonski in modularni bloki,
  poroterm,
  betonske cevi, jaški, pokrovi,
  cement, apno, malta, mivka,
  tlakovci, robniki,
  betonsko železo, armaturne mreže,
  PVC program.

1. kombinacija: 
bukve (70 %) in smreke (30 %)

 
2. kombinacija: 

bukve (30 %) in smreke (70 %) 

051/306 000 
04/236 40 30
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Miroslav Cvjetičanin

Podobno kot hišni zdravniki so zavarovalniški 
zastopniki postali naši »družinski člani«. Imeti 
dobrega zastopnika, dobre zavarovalnice je 
danes skoraj neprecenljivo. Njihovo delo je pro-

daja zavarovalniških storitev. Za premijo ali znesek, ki ga 
zavarovanec plača zavarovalnici, mu v primeru škodnega 
primera zavarovalnica izplača pripadajočo zavarovalnino 
ali odškodnino. To zagotavlja pogodba, katere sestavni 
del je zavarovalna polica skupaj s pripadajočimi zava-
rovalnimi pogoji, ki jo sklene stranka z zavarovalnico 
preko zavarovalnega zastopnika. Zavarovalni zastopnik 

ZavarovaNje doMa koT Prva skrb

v zavarovalniškem svetu se stalno dogajajo novosti, s katerimi se največkrat  
soočimo šele, ko je prepozno.

dela v pisarni in na terenu. običajno dnevno obišče do 
dvanajst strank na njihovem domu ali na delovnem mestu. 
Zavarovanje lahko sklepa tudi za podjetja. običajno ima 
krog stalnih strank, skrbi pa tudi za pridobivanje novih. ob 
nastanku škodnega dogodka stranko obišče in ji svetuje ali 
pomaga izpolniti prijavo škode. Približno dve tretjini dela 
opravi na terenu, kjer so njegove ključne delovne naloge: 
obnova zavarovalnih polic, razširitev zavarovalnega kritja, 
sklenitev nove zavarovalne police, obveščanje stranke o 
novostih na zavarovalnem področju, pomoč stranki pri 
izpolnjevanju prijav v primeru škodnih dogodkov. Z enim 
izmed boljših v tem poslu smo se pogovarjali tudi mi. Gre-
gor Hostnik iz Zavarovalnice adriatic slovenica, ki deluje na 
širšem območju Škofa loke, nam je razložil, kaj vse novega 
je v zavarovalniškem svetu.
V vaši ponudbi smo zasledili naslednje: Najsodobnejše 
zavarovanje za dom in družino s stanovanjsko asistenco. 
Nam lahko o tem poveste kaj več? Kaj pomeni najsodo-
bnejše … s stanovanjsko asistenco?

»Naše zavarovanje dom, torej zavarovanje doma oz. hiše 
ali stanovanja in nepremičnin v njem je res sodobno! Pred 
kratkim smo ga še nadgradili in strankam omogočili tudi 
zavarovalno zaščito sodobnih elektronskih naprav – za te 
pa vemo, da jih imamo v zadnjem času doma kar veliko. 
enostavnost zavarovanja dom pa se kaže v tem, da lahko 
za vse našteto poskrbimo kar z eno samo polico. Tudi 
ponudba je pripravljena enostavno – v štirih paketih, z raz-
ličnim obsegom kritij. Na enem mestu imamo torej točno 
navedeno, kaj vse smo zavarovali in za kakšne zavarovalne 
vsote – jasno in razumljivo, sploh ob razlagi zastopnika, ki 
ve, kaj je tisto, kar želite najbolje zaščititi. Zavarovanju je 
mogoče priključiti tudi nezgodno zavarovanje družinskih 

Ste obnovili hišo in vaša stara ograja naenkrat kvari 
videz vašega doma in okolice? Si želite več intime, 
vaša ograja pa ne ustavlja pogledov v vaš dom ali 
na vaš priljubljeni kotiček na vrtu? Če ste vsaj na 
eno vprašanje odgovorili z da, potem je pravi čas za 
zamenjavo ograje! In iskanje se lahko začne. Smo pravi 
Gorenjci, zato iščemo najboljše za najmanj denarja, 
kajne? Gorenjci smo še vedno znani po tem, da se radi 
ograjujemo od sosedov, zato so in bodo ograje pri nas 
vedno aktualne. 
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Telefon: 041 673 191
Odpiralni čas: pon do pet: 8h Ð  16h

Vabljeni na praktično predstavitev 
robotske kosilnice pri Ažmanih, Britof 327, 
12. 6. 2015 ob 16h!* 
Zaželjena predhodna potrditev 
prisotnosti na naslov info@intergozd.si. 
*naši strokovnjaki bodo na lokaciji od 12h do 18h, tako 
da vabljeni tudi prej

PRAKTIČČNA PREDSTAVITEV 
ROBOTSKE KOSILNICE HUSQVARNA AUTOMOWER

MAKITA DAN
18. 6. V TRGOVINI INTER GOZD 
Posebna akcijska ponudba raznovrstnih 
orodij Makita, možnost testiranja 
električnega in baterijskega orodja.

¨

Inter gozd
trgovina in servis d.o.o.  
C. Staneta Žagarja 53
(poleg Avtotehne Vis - Opel)
Kranj
GSM: 041 706 756

Prodajalec

IN
TE

R
 G

O
ZD

  D
.O

.O
.,

 C
. S

TA
N

E
TA

 Ž
AG

AR
JA

 5
3

, K
R

AN
J

članov, kot ste omenili, pa je v zava-
rovanje vključena tudi brezplačna 
stanovanjska asistenca.«
Vedno nas zanimajo popusti. Kak-
šne ponujate vi?

»Vsak želi prihraniti. Če imamo 
v svojem domu vgrajene javljal-

ce požara ali za uhajanje plina ali 
Bonpet ampule za zadušitev požara, 
ponujamo popust pri premiji, saj je 
stranka že sama poskrbela za večjo 
protipožarno varnost. K nižji premiji 
lahko prispevajo protivlomna vrata 
in vgrajena protivlomna alarmna 
naprava. Popuste ponujamo tudi na 
višino premije, na trajanje zavarovanja 
in glede na to, koliko zavarovanj ima 
stranka že sklenjenih pri nas. Dodat-
no ugodnost pa prinaša članstvo v 
našem klubu – v tem primeru lahko 
prihranite pri premiji, ob včlanitvi 
v klub, ki je brezplačna, pa lahko 
koristite še vrsto ugodnosti, tudi pri 
preživljanju svojega prostega časa in 
skrbi za zdravo življenje.« 
Kaj pomeni brezplačna asistenca 
CORIS?

»Če se pošalim, lahko rečem, da 
je to nekakšna stanovanjska prva 
pomoč ob nenadnih in nepričakova-
nih dogodkih. Ko nam na primer sre-
di noči poči cev v kopalnici, iz katere 
lije voda, ali razbijemo panoramsko 
steklo v dnevni sobi v mrzli zimski 

noči … Stanovanjska asistenca za 
nujne primere krije stroške organiza-
cije pomoči in obrtniških storitev za 
enega izvajalca, torej potne stroške 
izvajalca storitve v celoti in njegovo 
prvo delovno uro. Ko se nam pripe-
ti nepričakovano, torej pokličemo 
na brezplačno asistenčno številko, 
kadarkoli, saj je dosegljiva 24 ur na 

Gregor Hostnik

»Če se pošalim, lahko rečem,  
da je to nekakšna stanovanjska 
prva pomoč ob nenadnih in 
nepričakovanih dogodkih. Ko 
nam na primer sredi noči poči 
cev v kopalnici, iz katere lije 
voda, ali razbijemo panoramsko 
steklo v dnevni sobi v mrzli 
zimski noči ... Stanovanjska 
asistenca za nujne primere krije 
stroške organizacije pomoči 
in  obrtniških storitev za enega 
izvajalca, torej potne stroške 
izvajalca storitve v celoti in 
njegovo prvo delovno uro.«
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SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTAŽA IN SERVIS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese

www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

www.asteriks.net

dan, povemo težavo in prejmemo 
napotke. Asistenca pa poskrbi, da k 
nam napoti obrtnika, ki ga potrebu-
jemo. Izjemno dobrodošlo je, da asi-
stenca nudi tudi brezplačen prevoz 
zavarovancev in krije stroške začasne 
namestitve, ko je zaradi nastale ško-
de v stanovanju ogrožena varnost ali 
zdravje stanovalcev.«  
Zasledili smo tudi, da ponujate 
rešitve v primeru daljše bolniške 
odsotnosti ali izgube zaposlitve! 
Kakšne rešitve ponujate? 

»Res je, svojo ponudbo kar 
naprej prilagajamo željam in potre-
bam strank. Zaradi časov, v katerih 
živimo, ko gospodarska situacija 
ne prizanaša poslovanju podjetij in 
stalnosti zaposlitve, smo pripravili 
prav posebno zavarovanje za večjo 
finančno varnost. Gre za zavarovanje 
oprostitve plačila premije (OPP) v 
primeru daljše bolniške odsotnosti 
ali izgube zaposlitve. Zavarovanje je 
dobrodošla novost, ki ga je mogoče 
priključiti k zavarovanju doma, zava-
rovanju avtomobila in k dopolnil-
nemu zdravstvenemu zavarovanju. 

Zavarovancem prinaša pomembno 
varnost, saj omogoča finančna 
sredstva v primeru izgube zaposlitve 
(zaradi nesposobnosti, nezmožnosti 
za delo ali iz poslovnih razlogov) in v 
primeru začasne nezmožnosti oprav-
ljanja svojega dela (bolniška nad 30 
dni zaradi bolezni ali nezgode). Kaj 
to pomeni? Ko se nam dogodi kateri 
izmed zgornjih dogodkov, zavaro-
valnica za določen čas krije premijo 
osnovnega zavarovanja namesto nas. 
Zavarovanje tako ostane veljavno, 
kar je v času, ko smo brez plače ali 
zaradi bolniške odsotnosti prejema-
mo nižje mesečne prejemke, zelo 
pomembno. Zavarovanje opro-
stitve plačila premije pa ponuja še 
dobrodošlo dodatno kritje, ki nam 
omogoča še mesečno izplačilo. Na 
svoj račun prejmemo torej dodatna 

sredstva, ki jih lahko koristimo za 
najnujnejše.«
Zakaj bi postali zavarovanec? Ali 
Škofjeločanom ponujate kaj pose-
bnega, kar druge zavarovalnice ne?

Zaupanje in dobri odnosi, kakovo-
stna zavarovanja, vse rešitve na enem 
mestu … je le nekaj prednosti, ki jih 
želim poudariti. Smo stabilna zava-
rovalnica, druga največja v Sloveniji. 
Vesel sem, da se stranke vračajo k 
meni, saj to pomeni, da izpolnjujem 
njihova pričakovanja – da jim lahko 
ponudim vse tisto, kar pričakujejo od 
svoje zavarovalnice. Delo s stranka-
mi mi je v neizmerno veselje in rad 
prisluhnem njihovim željam, da skupaj 
poiščemo najboljše rešitve. Vedno 
pravim, da je zavarovalništvo nekakšen 
butični posel – posel po meri stranke, 
takrat lahko dosežemo zadovoljstvo.« 

»Zaradi časov, v katerih živimo, ko gospodarska situacija ne prizanaša 
poslovanju podjetij in stalnosti zaposlitve, smo pripravili prav posebno 
zavarovanje za večjo finančno varnost. Gre za zavarovanje oprostitve 
plačila premije v primeru daljše bolniške odsotnosti ali izgube 
zaposlitve.«
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Miroslav Cvjetičanin

Ograje ne kupujemo ravno vsak dan, zato 
sta pravilen izbor in primerna kakovost 
ključnega pomena, da bomo z njo zadovo-
ljni ne samo danes in jutri, ampak še dolga 

leta. Poleg tega pogosto želimo nekoliko prihraniti in 
se montaže ograje lotimo sami. Nekateri so pri tem res 
zelo spretni, večina pa potrebnih znanj, izkušenj in oro-
dja nima in ograja morda v svoji končni podobi ne izpa-
de tako varno in lepo, kot če bi jo postavili strokovnjaki. 
Se bojite, da je varnost vaših otrok, vnukov, kužkov … 
zaradi razmajane in dotrajane ograje ogrožena? Ste 
obnovili hišo in vaša stara ograja naenkrat kvari videz 

vašega doma in okolice? Si želite več intime, vaša ograja 
pa ne ustavlja pogledov v vaš dom ali na vaš priljubljeni 
kotiček na vrtu? Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili 
z da, potem je pravi čas za zamenjavo ograje! In iskanje 
se lahko začne. Smo pravi Gorenjci, zato iščemo najbo-
ljše za najmanj denarja, kajne? Gorenjci smo še vedno 
znani po tem, da se radi ograjujemo od sosedov, zato so 
in bodo ograje pri nas vedno aktualne. Seveda se skozi 
čas spreminjajo in tudi v tej branži moda in tehnologija 
galopirata hitreje, kot si pa mislimo. Mar na Gorenjsko 
ne spada zgolj in samo lesena ograja, najbolje doma 
narejena, z lesom iz domačega gozda? Da, vendar, tudi 
način življenja pod Alpami se je spremenil in še tiste 
malo časa, ki nam vsakodnevno ostaja, nočemo pora-

Ko pride čas za novo ograjo

Opažate, da vaša ograja okoli vašega doma, na terasi, stopnišču ali na balkonu  
ne izgleda več tako lepo in da je kljub rednemu vzdrževanju le še stara in neugledna?

Vse za boljši spanec: ležišča po meri, otroška ležišča,  
posteljnina, vzglavniki, posteljni okvirji, letvena dna ....

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA
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AKCIJA VELJA V MESECU 

JUNIJU
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Pri komPletni  
Prenovi koPalnic 

vam Podarimo  
podometni kotliček  
Geberit kombifix + 
tiPko SiGma belo

                       HanSGroHe 
armatUre Za koPalnico 

in kUHinJo

rainSHower 
termoStatSka 

armatUra  
Za tUš

Podjetje BANCA vAm PoNujA NAsledNje storitve:

 vodoinštalacijska dela – izdelavo in popravilo inšta-
lacij ter odtokov, menjavo kopalniških elementov  
pečarska dela  pleskarska dela  suho montažo – 
izdelavo stropov in sten Knauf  elektroinštalacijska 
dela  dela na centralnem gretju  zidarska dela.

Pri nas lahko naročite tako kompletno prenovo  
kopalnic kot tudi drugih prostorov v stanovanju.

Za vas opravljamo tudi manjša opravila, kot na  
primer: menjava WC-školjke, WC-deske, kotlička …

V TRGOVINI BANCA VAM PONUJAMO VSO OPREMO ZA KOPALNICOV TRGOVINI BANCA VAM PONUJAMO VSO OPREMO ZA KOPALNICOV TRGOVINI BANCA VAM PONUJAMO VSO OPREMO ZA KOPALNICO
BANCA treBNje, d. o. o., Pe trGoviNA KrANj, tavčarjeva 31, 4000 Kranj, t: 04/236 12 40, e: info@banca.si
delovni čas: pon.–pet. 9.00–18.00, sob. 9.00–12.00,                                                                                        www.banca.si

   Logis 260    kuhinjska
94 E

    Logis 100             za bide
79 E

Logis 100    za umivalnik
75 E

   Logis     za prho
67 E

      Logis     za kopalno kad
82 E
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že od 199 E

tUš kabina
polkrožna,  

80 ali 90 cm,  
bel profil,  

mat steklo

akciJa

 

že od  259 E

akciJa

z montažo

biti na primer za vzdrževanje ograje, 
običajne ograje.

A kako glede na široko ponudbo 
izbrati tisto »pravo« ograjo? Za odgo-
vor smo prosili strokovnjake iz podjetja 
Ograje Kočevar iz Prebolda, ki so v 
zadnjih petih letih postali zelo aktiv-
ni in s tem tudi poznani na območju 
Gorenjske. Danes tudi sami trdijo, 
da je Gorenjska postala njihovo zelo 
pomembno prodajno območje, zato 
Gorenjcem še posebej radi ponudijo 
svoje najboljše izdelke.

»Kupce je včasih potrebno spomniti 
na to, da ograjo kupujejo praktično za 
vse življenje in da sta zato pravilen izbor 
in primerna kakovost ključnega pome-
na. Na podlagi dolgoletnih izkušenj in 
poznavanja potreb ter želja kupcev svojim 
strankam svetujemo, da pri odločitvi 
upoštevajo naslednje kriterije: enostav-
nost montaže in uporabe (brez vzdrže-

vanja, dolga življenjska doba), ujemanje s 
prostorom, objekti in življenjskim stilom 
kupca (barvna usklajenost, ograje po 
meri), celovitost ponudbe ±  od proiz-
vodnje ograj in ograjnih vrat (tudi po 
meri kupca) ter zagotavljanje dodatnih 
storitev (ogledi, svetovanje, načrtovanje, 
montaža).«

Kakšno je prvo vprašanje, ki 
ga postavite stranki, da lažje 
ugotovi, kakšno ograjo sploh 
potrebuje?

»Kljub široki ponudbi ograjnih 
sistemov se kupci še vedno najpogosteje 
odločajo za panelne ograje, ki pred-
stavljajo optimalno kombinacijo med 
funkcionalnostjo, ceno in enostavnostjo 
montaže. V standardnih zeleni ali sivih 
barvah se odlično zlijejo z okolico in 
hišo oziroma drugimi objekti, zidanimi 
v klasičnem ali sodobnem stilu. Pogle-

dov te ograje sicer ne zakrivajo, čeprav 
lahko s kombinacijo z lesenimi letvicami 
ali drugimi zastirkami poskrbimo tudi 
za to. Pletene mrežne ograje priporoča-
mo tistim, ki želijo ograditi večjo površi-
no, kot so na primer kmetija, sadovnjak, 
večji vrt, igrišče ..., oziroma je teren zelo 
razgiban. Za intimo najbolje poskrbijo 
ograje s perforirano pločevino, kamnite 
ograje oz. gabioni in pa tako imenova-
ne ozke kamnite ograje. Slednje se od 
gabionov ločijo po tem, da so sestavljene 
iz 12 cm širokih stebričkov, na katere so 
z obeh strani pritrjeni paneli, med katere 
se nasuje kamenje. Gabione, ki so lahko 
široki od 20 do 60 cm, lahko uporabi-
mo celo kot nadomestek škarpe. Prvo 
vprašanje pa je vendarle ±  zakaj stranka 
ograjo sploh potrebuje? Najpogostejši 
razlogi so želje po večji varnosti, intimi, 
ograditvi tistega, kar je naše. Sledi želja 
po zaokroženi vizualni podobi nekega 

Ste obnovili hišo in vaša stara ograja naenkrat kvari videz vašega doma in okolice? Si želite več 
intime, vaša ograja pa ne ustavlja pogledov v vaš dom ali na vaš priljubljeni kotiček na vrtu? Če ste 
vsaj na eno vprašanje odgovorili z da, potem je pravi čas za zamenjavo ograje! In iskanje se lahko 
začne. Smo pravi Gorenjci, zato iščemo najboljše za najmanj denarja, kajne? Gorenjci smo še vedno 
znani po tem, da se radi ograjujemo od sosedov, zato so in bodo ograje pri nas vedno aktualne. 
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prostora ±  ograja je namreč kot nakit, ki 
s pravo izbiro in načrtovanjem še dodat-
no okrasi prostor in objekte. Če ograjo 
torej potrebujemo zato, ker imamo 
majhne otroke in jih želimo zavarovati 
pred nevarnostmi, ki jih prinašajo na 
primer bližina ceste, potoka, škarpe …, 
se odločimo za dovolj visoko in dovolj 
močno ograjo s takšno strukturo, ki one-
mogoča plezanje ali prehod skoznjo. Na 
prvem mestu je v tem primeru funkcio-
nalnost. Če pa ograjo postavljamo zaradi 
izgleda, je lahko tudi nižja, bolj odprta, 
bolj dekorativne narave.«

Omenjate ograje, ki ne potre-
bujejo vzdrževanja. Iz kak-
šnih materialov so, ali res 
z njimi nimamo nobenega 
dela?

»V bistvu je to danes nuja. Ljudje 
nimajo časa niti potrpljenja, da bi se 
vsako sezono ali pa vsako tretjo ukvarjali 
s svojo ograjo. Ti časi so minili. Lesenih 
ograj, ki potrebujejo redna vzdrževanja, 
skoraj ni več, ugotovljeno je, da je preveč 
dela z njimi, čeprav so še vedno del 
naše tradicije. Seveda nimamo nič proti 
lesenim ograjam, vendar kot zvemo 
direktno na terenu, ljudje hočejo ograjo 

postaviti in nanjo skoraj da pozabiti. 
Postavljene morajo biti tako, da jih 
ne poškoduje niti snežni plug pozi-
mi. Danes praktično upoštevamo vse 
znanje, dejavnike in vplive na ograje in 
življenje ljudi. Večji del ograj je nare-
jenih iz jeklenih, pocinkanih in prašno 
barvanih elementov. Zato so praktično 
neuničljive, vzdrževanje ni potrebno. 
Naše ograje in ograjna vrata so varjene 
in barvane doma, v našem podjetju, kjer 
imamo poslovne prostore in svojo lastno 
proizvodnjo. Svojim strankam jamčimo 
skladnost z vsemi potrebnimi standardi 
in vrhunsko kakovost, ki jo redno pre-
verjamo v laboratorijih, imamo tudi vse 
potrebne certifikate.«

Za kakšne ograje se vaši kup-
ci odločajo najpogosteje?

»Panelne ograje, kljub naši široki 
ponudbi ograjnih sistemov se kupci še 
vedno najpogosteje odločajo za panelne 
ograje. Hočejo se prepričati, ali so zares 
narejene v Sloveniji, kolikšna je garan-
cija, kako je z montažo in morebitnimi 
popravili. Nekatere celo zanimajo 
izkušnje naših izvajalcev. Vse to pove, 
da ljudje ograje ne naročajo od danes 
na jutri, ampak šele po tehtnem premi-

sleku. Dostikrat se zgodi, da se težko 
odločijo za model ograje. Tu mora 
vedno pristopiti izkušen strokovnjak, ki 
zna svetovati, kaj je za kupca, naročnika 
najbolje glede na njegove potrebe, na 
teren, kjer bo ograja stala. Slovenci so 
pri ograjah še vedno zelo konservativ-
ni. Nočejo se bahati z mogočnimi ali 
kičastimi ograjami, ampak zadnja leta 
največkrat izberejo očem prijazne, zelo 
funkcionalne in učinkovite ograje.«  

Če ograjo potrebujemo zato, 
ker imamo majhne otroke in 
jih želimo zavarovati pred 
nevarnostmi, ki jih prinašajo 
na primer bližina ceste, potoka, 
škarpe …, se odločimo za dovolj 
visoko in dovolj močno ograjo s 
takšno strukturo, ki onemogoča 
plezanje ali prehod skoznjo. Na 
prvem mestu je v tem primeru 
funkcionalnost. Če pa ograjo 
postavljamo zaradi izgleda, je 
lahko tudi nižja, bolj odprta, 
bolj dekorativne narave.

Salon Prevc Žabnica, Dorfarje 17, Žabnica, tel.: (04) 502 19 00, e-pošta: info@prevc.si
Alples studio Ljubljana BTC, BTC hala 10, tel.: (01) 541 18 20, e-pošta: alples.studio@prevc.si www.prevc.si

Velika poletna akcija
Otroške sobe
 otroška soba Planet -15%
 vzmetnica Junior Plus za pol cene*

 otroški stol Tehno S za pol cene*
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P rejeta nagrada za naj-
bolj inovativno podjetje 
gorenjske regije za leto 
2014 je potrditev za dobro 

delo družbe, ki s tem še nadgrajuje 
svoj ugled in zaupanje pri številnih 
investitorjih tako doma kot v tujini. 

Prav inovacije, ki so plod znanja 
in dolgoletnih izkušenj, za družbo 
pomenijo gonilo razvoja in vir tržne 
prilagodljivosti za povečanje prodaje 
zahtevnih objektov, predvsem na 

tujih trgih, kamor Jelovica proda 
večino svojih lesenih hiš in večjih 
objektov. Jelovica se že nekaj let 
usmerja v EKO inoviranje, katerega 
cilj je zmanjševanje negativne-
ga vpliva na okolje in doseganje 
pozitivnih učinkov na ekonomskem, 
socialno-družbenem in okoljskem 
področju. Jelovica je s strategijo 
inovativne zelene družbe pridobila 
pomembno vlogo na trgu javnih 
objektov, od sodobnih nizkoenergij-

skih vrtcev in šol preko večnamen-
skih dvoran do domov za starejše 
občane. Največji delež inovacij 
družbe Jelovica hiše so nove rešitve 
uporabe lesa kot osnovnega grad-
benega materiala. Jelovica je tudi 
prvo slovensko podjetje z energijsko 
samooskrbo v proizvodnem procesu 
iz obnovljivih virov energije (sonce±
voda±bio masa). Področje raziskav, 
razvoja in inovacij je vpeto v celotno 
organiziranost Jelovice.

Jelovica preJela nagrado  
za naJbolJ inovativno podJetJe

Gospodarska zbornica Slovenije za gorenjsko regijo je družbi Jelovica hiše podelila 
visoko priznanje za inovativnost.



Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka

svetovanje@knaufinsulation.com

telefon 04/ 5114 105

PRIPOROČAMO ZA IZOLACIJO FASAD

Plošče 
SMARTWALL N C1

Plošče FKD-S
Thermal

Lamele 
FKL

FASADNE PLOŠČE IN LAMELE 
IZ KAMENE VOLNE
 
Zakaj fasada na kameni volni Knauf Insulation?
	 je	paropropustna	–	objekt	„diha“
	 je	negorljiva	in	požarno	varna
	 je	visoko	toplotno izolativna
	 je	naravna	izolacija
	 je	odporna	na	točo	in	vremenske	ujme
	 je	trajnostna	rešitev

www.knaufinsulation.si

NOVO 
IZOLACIJSKE	PLOŠČE

SMARTWALL
N C1

λ = 0,034 W/mK

PRIPOROČAMO ZA IZOLACIJO FASAD

SMARTWALL N C1
λ = 0,034 W/mK = 0,034 W/mK = 0,034 W/mK

PRIPOROČAMO ZA IZOLACIJO FASAD

FKD-S Thermal
λ = 0,035 W/mK

FKL
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Center slepih, slabovidnih in starej-
ših v Stari Loki je dom za 220 stano-
valcev, prednost pri sprejemu imajo 
slepi in slabovidni. Vendar direktorica 
Silva Košnjek pravi, da je teh stano-
valcev vse manj, trenutno le deset, 
medtem ko se povečuje zanimanje za 
negovalne oddelke, sprejemajo tudi 
vse več ljudi z demenco. Življenjske 
razmere starostnikov se namreč z leti 
spreminjajo, temu pa sledi tudi insti-
tucionalno varstvo.

V zadnjem času so v škofjeloškem 
centru uvedli več novosti. Tako omo-
gočajo začasno namestitev, čemur je 
namenjena ena postelja v domu, poleti 
v času dopustov pa še dve dodatni. Od 
lani imajo tudi dnevno varstvo: zavod 
za zdravstveno zavarovanje jim za ta 
namen prizna pet mest. Ta so ves čas 
zasedena. »Na začetku so v dnevno 
varstvo prihajali tisti starostniki, ki so 
pri nas že imeli vlogo za sprejem, a še 

niso želeli za stalno v institucionalno 
varstvo. Dnevno varstvo je priložnost, 
da spoznajo življenje v domu in vidijo, 
kako prijetno in družabno je lahko,« 
pravi direktorica Silva Košnjek. Dnevno 
varstvo zagotavljajo med tednom od 
ponedeljka do petka osem ur dnevno, 
ni pa obvezna vsakodnevna navzoč-
nost. »Prihajajo lahko, kadar želijo,« 
dodaja Košnjekova in pojasni, da je 
cena dnevnega varstva od 11,93 evra 
dalje, cena oskrbnega dne v Centru pa 
od 17,04 evra dalje. 

V kratkem pripravljajo še eno 
novost. S štirimi občinami na Škofje-
loškem se že dlje časa dogovarjajo za 
dejavnost pomoči na domu, kar sedaj 
izvaja Center za socialno delo Škofja 
Loka. 1. julija naj bi od njih prevzeli to 
dejavnost in vseh deset oskrbovalk, 
ki obiskujejo starostnike na območju 
Škofje Loke in obeh dolin. »Tako se ne 
za zaposlene ne za oskrbovance na 
domu ne bo nič spremenilo, uredili 
bomo le prenos dejavnosti med CSD 
in CSS,« zagotavlja Košnjekova.  
V Škofji Loki trenutno skrbi za približ-
no 90 starejših in invalidnih oseb, ki 
živijo v domači oskrbi šest oskrbovalk,  
za obe dolini pa štiri oskrbovalke, 
skupaj deset za izvajanje dejavnosti 
Pomoč na domu.

Med novostmi pa Silva Košnjek ome-
nja tudi skorajšnja obnovitvena dela v 
domu. Stavbo že več let obnavljajo od 
zgoraj navzdol, sedaj je na vrsti drugo 
nadstropje, polnegovalni oddelek 
Klasje. Novih kapacitet s tem ne bodo 
dobili, le višji bivalni standard v eno in 
dvoposteljnih sobah, ki bodo imele last-
ne kopalnice, obnovljen bo tudi skupni 
dnevni prostor. To bo največji naložbeni 
zalogaj, vreden okoli 400 tisoč evrov. Že 
lani so začeli v skladu z merili zavoda za 
varstvo kulturne dediščine obnavljati 
park, kjer bodo uredili senzorne točke, 
prilagojene tudi za slepe in slabovidne, 
uredili poti, kjer se bodo brez težav 
gibali tudi gibalno ovirani. Silva Košnjek 
pa ob tem poudarja, da je njihov park 
dostopen vsem občanom. 

Tako kot je tudi njihov center odprt 
za vse. Ne da bi imeli status medgene-
racijskega centra, vanj prihajajo otroci 
iz vrtcev in šol z glasbenimi, plesnimi, 
likovnimi in drugimi dejavnostmi. To 
se dogaja vsaj dva do trikrat meseč-
no. Prihajajo tudi prostovoljci. Prav 
poseben dan za druženje pa načrtu-
jejo v kratkem: 13. junija bo namreč 
v njihovem parku družinski dan, ko 
stanovalci doma in zaposleni priča-
kujejo svojce, prijatelje in druge, ki se 
želijo prijetno družiti.  

V domu je prijetno in družabno
Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka uvaja nekatere novosti: od lani imajo  
dnevno varstvo, omogočajo začasne namestitve, kmalu pa naj bi začeli izvajati tudi pomoč na 
domu. Za letošnje poletje spet napovedujejo gradbena dela.

V domu je lahko prav prijetno in družabno. / Foto: Tina Dokl

Center slepih, slabovidnih in starejših, 
dom za varno starost / Foto: Tina Dokl



29
Oglas

S programom Varuh zdravja Vzajemna pomaga svojim članom, ki jih je kar 849 tisoč, 
aktivno vlagati v zdravje in preventivo. Njihovim zavarovancem so na voljo številne 
brezplačne storitve in ugodnosti s področja zdravja, športa, prostega časa, turizma in 
dobrega počutja. V Vzajemni so oblikovali različne programe (Osnovni, Aktivni, Medik, 
Senior in Premium), v katerem lahko vsak znotraj palete posebnih ugodnosti najde 
nekaj zase.

IZBERITE SVOJEGA VARUHA ZDRAVJA 
VARUH ZDRAVJA AKTIVNI vam nudi:
• številne ugodnosti v športnih trgovinah, fitnes in 

športnih centrih,
• udeležbo na brezplačnih tekaških vadbah.

Če do konca leta 2015 
sklenete individualno nezgodno 
zavarovanje, poleg paketa 
dobrodošlice prejmete še 
ČISTILNO SREDSTVO CYBER 
CLEAN. 

VARUH ZDRAVJA MEDIK vam nudi:
• številne popuste pri nakupu prehranskih dopolnil, 

zeliščnih čajev, kozmetike, masaž itd.,
• brezplačno svetovanje s področja zdrave 

prehrane.

Če do konca leta 2015 sklenete 
zavarovanje za težje bolezni, poleg 
paketa dobrodošlice prejmete še 
MERILNIK TLAKA AEG. 

VARUH ZDRAVJA SENIOR vam 
nudi: 
• popuste pri nakupu medicinskih tehničnih 

pripomočkov,
• brezplačno svetovanje o varni uporabi zdravil,
• bogato izbiro izletov in turističnih aranžmajev na 

www.zdrav-oddih.si.

Če do konca leta 2015 sklenete nezgodno 
zavarovanje starejših, poleg paketa dobrodošlice 
prejmete še ELEKTRONSKO 
ŠKATLICO ZA 
SHRANJEVANJE ZDRAVIL.  

VARUH ZDRAVJA 
PREMIUM vam nudi:
• brezplačno prijavo na Ljubljanski maraton,
• bogato izbiro izletov in turističnih aranžmajev na 

www.zdrav-oddih.si.

Če do konca leta 2015 sklenete 
zavarovanje Zdravstvena 
polica, poleg paketa 
dobrodošlice prejmete še 
OSEBNO TEHTNICO AEG . 

V program Varuh zdravja se lahko vključite na 
spletni strani www.vzajemna.si ali v poslovalnicah 
zavarovalnice. Edini pogoj za vključitev je sklenjeno 
zavarovanje pri Vzajemni s trajanjem vsaj leto 
dni. Vse novosti in aktualno dogajanje v zvezi s 
programom in ugodnostmi pa lahko spremljate tudi 
na Vzajemninem Facebook profilu.
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ZDRAVJE  
VAm BO 
pOVRnIlO, 
kar vanj 
vložite.

na Vzajemninem Facebook profilu.

POSLOVALNICA ŠKOfJA LOKA 
Kapucinski trg 8 (v prostorih Kompas)
4220 Škofja Loka 
tel.: 04/511 25 20

Matjaž fajfar, direktor PE Kranj
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Zakonca Meta in Walter Zakraj-
šek s Svetega Duha se že vrsto 
let ukvarjata z vzrejo psov pas-
me airedale terier, za dosežke 
pri vzreji in kinoloških športih 
pa sta prejela tudi srebrni znak 
Kinološke zveze Slovenije. Pred 
osmimi leti sta odprla splet-
no trgovino za pse, kmalu sta 
obseg dela razširila še na vars-
tvo psov ter šolanje vodnikov in 
njihovih štirinožnih prijateljev, 
saj je Walter na kinološki zvezi 
opravil izpit za inštruktorja za 
malo šolo in vzgojo urbanega 
psa, uredila pa sta salon za nego 
psov in hotel za pse, ki mu pravi-

ta kar SPA Howtel. Howtel lahko 
nastani največ šest psov, sicer 
pa je, kot pravi Walter, kar nekaj 
zanimanja za dnevno varstvo – 
vrtec, za katerega se odločajo 
lastniki psov, ki so zaradi služb 
velik del dneva odsotni, a svo-
jih ljubljenčkov ne želijo pustiti 
samih. Poleg treh sprehodov 
v naravi je psom na voljo tudi 
velik ograjen izpust, v katerem 
lahko prosto tekajo ali poležava-
jo v hladni senci dreves.

Meta od nekdaj posveča veli-
ko pozornosti tudi negi svojih 
psov. Vodi jih na pasje razsta-
ve, danes dvanajstletna Joy je 
slovenska šampionka v lepoti, 
desetletna Nala pa mednaro-
dna lepotna šampionka, njeni 
potomci pa posegajo po naj-
višjih mestih na razstavah tudi 
v ZDA in Kanadi. Ob ameriških 
kolegih pa je Meta začela ugo-
tavljati, da poleg zdravja in dol-
ge življenjske dobe psa k njego-
vemu videzu in posledično tudi 
dobri uvrstitvi na razstavah veli-
ko pripomore pravilna prehra-
na. Zadnji dve leti tako prisega 
na BARF hrano, ki je pripravlje-
na po 30 let stari recepturi ame-
riških kolegov. »To je najboljša 
hrana, ki jo lahko ponudiš psu. 
Sloni na visoko proteinski sesta-
vi, v bistvu gre za naravno hra-
no volkov, iz katerih izvirajo vse 
pasme psov. Podobna je torej 
tisti, s katero bi se sicer pes pre-
hranjeval v naravnem okolju, 
sestavljena pa je iz surovega 
mesa, kosti, jajc, zelenjave in 
morskih alg,« je pojasnila Meta.

HOWTEL
Pravilna prehrana, podobna tisti v naravnem okolju, bo psu prihranila marsikatero  
alergijo ali drugo zdravstveno težavo, poudarjata poznavalca šolanja, vzreje in nege psov 
Meta in Walter Zakrajšek.

Letos prvič BARF obrok ponujajo tudi gostom Howte-
la. Lastniki so nad rezultati navdušeni in se največkrat 
odločajo, da bo to še naprej hrana, ki jo bodo ponujali 
svojemu psu. Že po enem tednu bivanja v Howtelu 
namreč opazijo zmanjšanje telesne teže na račun 
zmanjšanja deleža maščobe v telesu, povečanje miši-
čnega tonusa, manj izpadanja dlake, pri kratkodlakih 
je že opazna zdrava, sijoča dlaka, pes nima več nepri-
jetnega zadaha, je bolj živahen, pozdravijo se manjša 
vnetja in abscesi na koži ali v ušesih.
Med našim obiskom smo v salonu naleteli na Špelo 
Horjak, ki je prišla po svojega airedale terierja Žaka. 
Kot nam je zaupala, ga Zakrajškovima občasno pri-
pelje tudi v hotelsko oskrbo: »Z veseljem gre. Vem, 
da bo sprehojen in da bo zanj dobro poskrbljeno, 
pomembno pa se mi zdi tudi, da je v družbi drugih 
psov, saj so to krdelne živali. Poleg tega sta Meta in 
Walter za nasvete tako glede vzgoje, nege in prehra-
ne vedno na voljo.« 

V Howtelu Kanina pasje 
goste, seveda v dogovoru 
z lastniki, hranijo z 
doma pripravljeno BARF 
hrano. “To je najboljša 
hrana, ki jo lahko 
ponudiš psu. Sloni na 
visoko proteinski sestavi, 
v bistvu gre za naravno 
hrano volkov, iz katerih 
izvirajo vse pasme psov,” 
pravi Meta Zakrajšek.

T: 051 244 244
                            obiščite nas na 
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Samo Lesjak

G re za projekt menjave prehrambnih in higienskih 
izdelkov ter čistil za rabljena, t. i. vintage oblačila. 
Le-teh se je namreč v skladišču Rdečega križa 
nabralo že precej, medtem ko predvsem pre-

hrambnih izdelkov primanjkuje. Klub muhastemu vremenu 
je bil obisk prve Izmenjevalnice nad pričakovanji, tako da 
je organizatorjem uspelo zbrati kar sto petdeset kilogramov 
hrane in triindvajset litrov mleka, omak, mila, olja ipd., kar je 
Rdeči križ že razdelil socialno ogroženim na Škofjeloškem. 
Ljudje so prinesli največ osnovnih živil, kot so moka, teste-
nine in riž, zbrati pa jim je uspelo tudi mnogo higienskih 
potrebščin.

»Projekt smo oblikovali po zgledu Izmenjevalnice Rdeče-
ga križa Slovenije ±  Območnega združenja Ljubljana. Nad 
prvo izvedbo smo navdušeni, tako da smo se odločili, da jo 
kmalu ponovimo. Če bomo tudi z drugo tako zadovoljni, 
pa zna postati tradicionalni mesečni dogodek,« je dejala 
pobudnica projekta Petra Čičić. Druga Izmenjevalnica, ki bo 
potekala v sredo, 17. junija, ob 16. uri, bo poleg solidarnostne 
tudi družabno-glasbene narave. Tudi tokrat je še posebej 

zaželena hrana, ki je uporabna vsaj še tri mesece (moka, slad-
kor, sol, kis, olje, riž, testenine, zdrob, mleko, kava, piškoti, 
kakav, konzervirana hrana, paštete, omake …).

USpešna IzmenjevaLnIca dobrIn

V maju je v nekdanji loški vojašnici zaživela prva Izmenjevalnica, solidarnostni  
projekt v organizaciji Zavoda O v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega  
križa Škofja Loka.

Izmenjevalnica ponuja na izbiro mnogo raznovrstnih 
oblačil. / Foto: Primož Pičulin

V Galeriji Ivana Groharja v Škofji Loki je še v juniju na ogled 
odlična likovna razstava učenk in učencev OŠ Jela Janežiča. 
Raznolika razstava, poimenovana Na krilih prijateljstva do svoje 
sreče, predstavlja likovne izdelke, nastale v zadnjih treh letih, 
z njo pa zaznamujejo letošnjo 70-letnico te šole. Mlade ustvar-
jalke in ustvarjalci so se potrudili in z raznovrstnimi likovnimi 
tehnikami in slogi izdelali prave male čarobne umetnine. S 
simboliko prijateljstva, ki je bilo osnovno geslo ustvarjanja, vse 
nagovarjajo tudi upodobljene ptice, ki dajejo občutje objema, 
zaupanja, energije, prijateljstva, ljubezni ... »Sreča nikoli ne 
sme biti cilj sama po sebi, vedno jo je treba deliti z drugimi. 
Pri našem delovanju nas vodijo prav vrednote prijateljstva, 
sodelovanja, vzajemnosti, medsebojne pomoči in opolnomoče-
nje vsakega posameznika. Želimo, da vsak učenec najde svojo 
lastno pot, svoj osebni smisel, svoje področje delovanja, svoj 
prostor v družbi ...« je na odprtju razstave dejala ravnateljica 
Marjeta Šmid. Ob tem se je zahvalila vsem, ki jim pri tem ves 
čas pomagajo. 

na krILIh prIjateLjStva do Sreče

nad razstavo mladih ustvarjalk in ustvarjalcev 
sta bila navdušena tudi ravnateljica marjeta šmid 
ter župan miha ješe. / Foto: arhiv šole

Na kRatkO
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Nalezljiva Norost – moda

Da je moda lahko 
povsem nemogoča in 
spet isti trenutek povsem 
mogoča, že veste.  
Da se v istem 
trenutku spogleduje 
s prihodnostjo in 
preteklostjo, tudi. 
Da je včasih prava 
XL-zmešnjava, morda 
tudi. Vsako leto namreč 
težje izluščim tisto 
najpomembnejše, kar 
izumlja moda. Moda 
je postala nagajiva, 
spreminjajoča, 
razdrobljena na številne 
koščke, ki jih je težko 
sestaviti.

vračajo se sedemdeseta. 
/ Foto: sejemsko gradivo Milano

Okulistični pregledi vsak torek od 14. do 18. ure. Naročilo na 04 512 67 51.
Delovni čas od 8. do 19. ure, ob sobotah od 9. do 12. ure.
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Karmen Klobasa

Lepota Divjine

Z barvnimi potiski se poletje šele 
zares začne! Tropsko rastje, rajski 
potiski flore in favne si zaslužijo največ 
aplavza. Prevladujejo zemeljske barve 
s pestro zeleno paleto. Dobri stari časi 
nas v tem trendu ne bodo zapustili, 
vračamo se v pretekla sedemdeseta 
leta. Kar v obliki pomeni damska midi 
krila – krila srednjih dolžin, s pasom na 
pasni liniji. Krila so barvita in potiskana 
z velikimi vzorci. Zraven oblečemo top 
ali ohlapno srajco z večkrat zavihanimi 
rokavi. Diši po safari stilu?! Zaradi 
pestrosti vzorca naj bodo dodatki 
enobarvni, lahko jih pa sploh nimate in 
se prepustite neizmernemu uživanju v 
preprostosti. Obutev naj bo odprta in 
obsijana s soncem. Sandali s paščki – 
klasično, odlično. Gladiatorke – modno, 
izvirno.

Vrnitev sedemdesetih

Modno kolo vrtimo proti sedemde-
setim letom prejšnjega stoletja. Mini-

Bela je 
zmagovalka 
in večna 
spremljevalka 
visokega poletja. 
/ Foto: sejemsko 
gradivo Milano

 

 

športna sončna 
očala adidas

OPTIKA KRMELJ, Simon Krmelj, s. p., 
Šolska ulica 2, Škofja Loka

Telefon 04 512 67 51

       www.optika-krmelj.com  Okulistični pregledi vsak torek od 14. do 18. ure. Naročilo na 04 512 67 51.
Delovni čas od 8. do 19. ure, ob sobotah od 9. do 12. ure.

- 40%
iz zaloge
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Lepota divjine / Foto: sejemsko gradivo Milano

malizem izginja, strogosti ni več, linije 
se mehčajo, prebujamo žensko ero, 
predvsem pa individualizem. Upajte 
si! Kratke hlače iz džinsa se že drugo 
sezono sprehajajo po mestnih in vaških 
ulicah, še posebej rade pa se odpravijo 
k morju. Če nimate lepo oblikovanih 
nog, se najkrajšim modelom odrecite, 
brez predsodkov pa si nadenite bermu-
de (tiste malce nad koleni). Ne le da 
so modne, ampak skrijejo tudi kakšno 
nepravilnost okrog stegen ali zadnjice. 
Skoraj obvezna je bela srajca! Ruta, ki 
jo nosimo na več načinov, okrog vratu, 
čez rame, za pasom! Resice so modni 
bum! Kape s šiltom v t. i. vintage mili-
tary looku! Malo scefrano in ponošeno 
že mora biti! To je super, to je in!

Bela

Bolj ko nas bo grelo sonce, bolj se bo 
k nam plazila bela barva. Zmagovalka 
in večna spremljevalka visokega poletja. 
Mislim, da se nobena barva poletju 
ne poda bolje kot prav bela. Ima pa še 
veliko drugih prednosti. Ko tempera-
ture narastejo, nam v belih oblačilih ni 
tako vroče, saj bela barva odbija svetlo-

Črte so modna zapoved.  
/ Foto: sejemsko gradivo Milano

bo. S svojo čistostjo zapeljivo poudari silhueto. Je odlična v družbi z drugimi 
barvami. Poudari pa tudi našo zagorelo polt. Bela je pač bela. In tudi letos je 
hit poletja. Družbo ji dela lesket zlata, ki je njen najboljši in najlepši par. Kot 
detajl, kot oblačilo, kot aplikacija, kot nakit ali kot obutev. Prav vseeno je, kaj 
boste izbrali. Pomembno je, da sta bela in zlata nerazdružljivi par.

Črte

Modni trendi se družijo z najboljšo žensko prijateljico – obleko. Hitra in 
učinkovita rešitev. Dolga, široka, začrtana v črte je kraljica poletja. Toliko bolj, če 
se po njej prelivajo barve omamne kave z oranžnim poudarkom. Črte so modna 
zapoved. Te so lahko različnih širin, vertikalno, horizontalno ali diagonalno 
potekajoče. Obleko lahko nadomestite tudi z daljšo tuniko ali kaftanom. Izbirajte 
lahkotne luksuzne materiale, ki bodo nežno sledili gibanju vašega telesa.  

Nekaj bahavih presežkov za bleščečo modno podobo je znanih. Zavedam se, 
da vseh ne boste upoštevali. Toda bodite ambiciozni in izberite vsaj kakšnega, 
s katerim boste uresničili najbolj divje sanje poletja. Pa ne pozabite, da vedno 
lahko uživamo v novostih, če si to res želimo, in tudi ni nujno, da za to potroši-
mo veliko denarja. Iznajdljivi to vedo.
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Alenka Brun

T riindvajsetletni Emi 
Nikočević je s svojo nepo-
srednostjo in iskrenostjo ±  
velikokrat je stvari povedal 

kar na glas, čeprav bi bilo morda zanj 
bolje, če bi bil tiho ±  preživel v Baru 
dvanajst tednov. Za las je zgrešil zad-
nje dejanje šova, vendar je šel na vroči 
stol s Suzano in publika ga je poslala 
domov. Pravi, da dogajanje v baru 
pogreša, ker je z barovci vseeno bival 
in delal tri mesece. »Glava je še vedno 
tam.« V realnem svetu pa je to trenu-
tek, ki ga mora čim bolje izkoristiti. 

»So obveznosti, intervjuji, veliko je 
telefonov ... Rad bi se spočil, vendar 
zaenkrat ne gre. Bom spal kasneje,« 
smeje pove Emi, ki je kot študent že 
delal v gostinstvu in še do lanskega 
leta konce tedna preživljal za točil-
nim pultom ±  poleg rednega dela. 

V Bar se je prijavil, ker je bila 
to njegova otroška želja. »Ko je bil 
prvi Bar, pa drugi, sem si želel, da 
bi bil lahko del njega, čeprav mi je 
zanimiv tudi Survivor.«

Ni pričakoval, da ga bodo ljudje 
podprli v tolikšni meri. Opaža, da je 
kar priljubljen.

V šovu so vas prikazali kot 
direktnega, temperamentnega, 
brez dlake na jeziku. Kot neko-
ga, ki ima rad pozornost.

»V bistvu ne potrebujem pozor-
nosti. Takšen sem. Nikoli nisem 
bil in nisem nastopač. Kjerkoli se 
pojavim, pač vzbudim pozornost.«

Emi v Baru ni veliko taktiziral, 
ali pač?

»S taktiziranjem so bili obreme-
njeni vsi. Konec koncev vsak zase 
ve, zakaj je šel v Bar. Meni je bila 

denarna nagrada zadnji motiv. Jaz 
sem si pač želel, da bi nastopil točno 
v Baru. V bistvu se vsi obregnejo 
vame okoli teh taktik (smeh). Sem 
pač o tem na glas govoril. Ljudje 
pa so to prevedli, kot da največ 
taktiziram. V bistvu so vsi drugi 
taktizirali, kar sem jim tudi dokazal 
in še na glas to povedal. Jaz sem se 
v vse podal sam in nekateri so se mi 
priključevali. Tako sem Suzano in 
Ivono pripeljal praktično do konca.«

Ko ste se prijavili v resnično-
stni šov, ste vedeli, v kaj se 
podajate?

»Vedel sem, da je to resničnostni 
šov in da nikoli ne bo več tako kot 
prej ± ne g lede na to, ali ostanem 
notri en teden ali do konca. Ljudje 
so si me zapomnili in v njihovih 
očeh sem moralni zmagovalec. In 
če bi lahko izbiral, je to več kot 
denarna nagrada. Želim pa ostati v 
medijih. Sploh me vleče televizija.«

Ko se Bar konča, boste ostali z 
barovci v stikih?

»Iskreno povedano: z vsakim lah-
ko spijem kavo, vendar imam prija-
telje, ki so z menoj že od majhnega 
in so res pravi prijatelji. Barovci smo 
medijske osebe, pa vprašanje, če se 
lahko iz tega razvije neko prijatelj-
stvo. Se bom pa zagotovo dobil z 
Milošem, Ivono, Suzano in Evo. Z 
ostalimi pa pač, kakor bo naneslo.«

Vas ljudje v Škofji Loki sedaj kaj 
več ogovarjajo?

»V Loki so me že prej poznali. Iz 
lokala, pa potem iz banke, po Baru 
pa je seveda tega še precej več. Kar 
je sicer fino, čeprav, ko se moraš 
sedemstopetdesetič slikati z nekom, 
zna biti to že rahlo naporno. Ampak 
na vse to gledam s pozitivne plati.«

Kaj bi svetovali ljudem, ki jih 
mika udeležba v kakšnem 
resničnostnem šovu?

»Jaz sem prišel v Bar malce nepri-
pravljen, češ bo, kar bo. Sama izkuš-
nja pa je dobra. Tako da, kdor si tega 
želi in ima možnost, da se prijavi, naj 
to stori, vendar naj računa na vse.«

TAK pAč sEm!

Elmir alias Emi, kot ga sedaj pozna večina Slovenije, je bil eden glavnih gorenjskih 
favoritov za zmago v resničnostnem šovu Bar na Planet TV. Škofjeločan je v šovu 
ugotovil, da je do ljudi predober – ampak tak pač je.
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Vilma Stanovnik

Te dni se zaključuje 
ligaška sezona, v njej pa 
so imeli veliko raz-
logov za dobro voljo 

v škofjeloškem košarkarskem 
klubu. Še posebno ponosni so na 
uspeh moške članke ekipi LTH 
Castingsa, saj so fantje zanesljivo 
osvojili naslov prvakov v 2. SKL, 
domači trener Gašper Potočnik 
pa je škofjeloški klub še drugič v 
svoji trenerski karieri popeljal med 
elito. Na dvaindvajsetih tekmah 
sezone so namreč njegovi varo-
vanci kar devetnajstkrat zmagali, 
na kar desetih tekmah pa so slavili 

z več kot dvajsetimi točkami razli-
ke. Ekipa je igrala zelo povezano, 
izkazal pa se je zlasti sedemnajst-
letni Blaž Mesiček, ki je bil tudi 
najboljši strelec druge lige.

Košarkarice Odeje so sezono 
sicer začele z dvema porazoma, 
nato pa so do konca nanizale 
štirinajst zaporednih zmag in 
zasluženo postale prvakinje 2. 
SKL. Članice je prvič v trenerski 
karieri vodil Uroš Meden, ki je bil 
tudi trener ekipe starejših pionirk 
U15, ki so osvojile tretje mesto v 
državi. 

Še večji podvig je uspel mlajšim 
pionirjem ekipe U13, ki so postali 
državni prvaki in pokalni podpr-
vaki. Ekipo je vodil Jaka Šiberle, 

KošarKarji So jubilej 
nadgradili z noVimi uSpehi

Škofjeloški košarkarji in košarkarice so praznovanje šestdesete obletnice zaokrožili  
z novimi lepimi rezultati, saj sta tako moška kot ženska članska ekipa osvojili prvo 
mesto v drugi ligi, z uvrstitvijo med najboljše v državi pa so se izkazali mladi upi.

predsednik škofjeloškega košarkarskega kluba janez gaber je županu mihu 
ješetu v spomin na odlično sezono podaril košarkarsko žogo. / Foto: Tina Dokl

pred kratkim pa so v konkurenci sta-
rejših pionirjev igrali kvalifikacije za 
1. SKL in se uvrstili med elito. Prav 
tako so se v maju med elito uvrstili 
tudi kadeti. 

Vsi ti uspehi košarkaric in košar-
karjev so navdušili tudi domačega 
župana Miho Ješeta, ki je ekipe, 
trenerje, vodstvo škofjeloškega 
košarkarskega kluba in predstavnike 
sponzorjev pred kratkim sprejel v 
Sokolskem domu ter zbranim česti-
tal za nov vzpon košarke v občini. 

»Lani ste praznovali šestdeset 
let košarke v občini, letos pa ste to 
očitno nadgradili z odličnimi rezul-
tati. Prepričan sem, da se bo dobra 
tradicija nadaljevala tudi naprej,« 
je poudaril škofjeloški župan Miha 
Ješe, prav tako pa je športnikom in 
športnicam čestital direktor LTH 
Castingsa Andrej Kranjec. »Ponosni 
smo na ekipo in veseli smo dobre 
promocije svojega imena. Podpi-
ramo tako vas kot tudi nekatere 
druge lokalne projekte, »je povedal 
Kranjec.

»Letošnja sezona je bila za 
Košarkarski klub Škofja Loka zelo 
uspešna. S pomočjo podpornika, 
kot je podjetje LTH Castings, je vse 
precej lažje. Predvsem je ob članskih 
uspehih potrebno poudariti uspehe 
naših mlajših upov, ki so v letošnji 
sezoni naš klub predstavili v zares 
dobri luči. To le potrjuje dejstvo, da 
klubska košarkarska šola poleg zdra-
vega načina preživljanja prostega 
časa prinaša tudi viden napredek in 
rezultate,« je ob zaključku sezone 
povedal predsednik kluba Janez 
Gaber, ki je županu Mihu Ješetu v 
spomin na srečanje izročil košarkar-
sko žogo.
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Maja Bertoncelj, foto: Tina Dokl

Tek štirih mostov bo letos potekal dva dni. 
Tekmovalni del bo v soboto, 13. junija, organi-
zatorji, Športna zveza Škofja Loka in Društvo 
T4M, pa zanimivo dogajanje pripravljajo že 

dan prej, 12. junija. Več je v pogovoru povedal Igor Dra-
kulič, direktor prireditve.

Pred vrati je Tek štirih mostov. Je že vse priprav-
ljeno na ta veliki dogodek?

»Priprave potekajo po načrtih. V zadnjem tednu nas 
čaka še nekaj promocijskih aktivnosti, sestanki s pro-
stovoljci in priprava startnih številk, organizirali bomo 
tekaški večer za sponzorje, donatorje in druge partnerje. 
Tudi vreme smo naročili.«

Letos bo torej še bolj pestro. Kaj čaka tekače in 
kaj navijače?

»Za vrtčevske otroke bo podobno kot v prejšnjih 
letih. Dopoldne bodo s svojimi starši napolnili Mestni 
trg, si oblekli enotne majice s startnimi številkami in na 
koncu uživali z zasluženo kepico sladoleda. Šolarji se 
bodo pomerili za Pokal štirih županov Upravne enote 
Škofja Loka, ki ga bo prejela najuspešnejša šola, hkrati 
s kuponom v vrednosti petsto evrov za nakup športne 
opreme. Največ novosti je za nočni tek na 10 km, ki 
se bo začel ob 21. uri. Udeležence bomo razdelili v tri 
skupine glede na pričakovan čas teka, rekorderja proge 
bomo nagradili s sto evri, en evro od vsake prijavnine pa 
bomo podarili škofjeloškemu društvu Sožitje. Ogrom-
no novosti je tudi za navijače, saj bomo poskrbeli za 
celodnevni športno-zabavni program na Mestnem in 
Cankarjevem trgu, pri katerem bodo lahko tudi aktivni 
udeleženci. Zabavno bo tudi ob večerih, saj bo v petek 
nastopila skupina Arizona, v soboto pa skupini OF in 
X-Ray.«

Kakšni so zadnji napotki tekačem?
»Startne številke bodo lahko prevzeli v petek od 15. 

do 19. ure v športni dvorani Poden, v soboto pa od 8. 
do 13. ure ter od 15. do 21. ure v Sokolskem domu na 
Mestnem trgu. Parkirati se bo dalo na Kapucinskem 
trgu nasproti avtobusne postaje.« 

Tekači na 10 km bodo tekli dva kroga. Kje je spe-
ljana trasa?

»Z Mestnega trga gre na Spodnji trg do Kidričeve 
ceste in potem mimo Name proti Stari Loki; naprej 
po glavni cesti Železniki - Škofja Loka preko Novega 
Sveta nazaj na Mestni trg. To je konec prvega kroga v 
dolžini 4 km, kjer se bodo menjavale štafete. Drugi krog 
pelje v Puštal in na Suho ter po Sorški cesti naprej do 
Kidričeve ceste, ki jo prečkamo, pretečemo Partizansko 
cesto, Groharjevo naselje in se preko Stare Loke ter 
Novega sveta spet vrnemo na Mestni trg, kjer je cilj. 
Zaradi prireditve bo središče Škofje Loke za promet 
zaprto od 21. do 22. ure, dve kratki nekajminutni zapori 
zaradi šolskih tekov pa bosta tudi med 19. in 20. uro.«

Cilj vsakega organizatorja so zadovoljni tekači. 
Kakšni so odzivi z dosedanjih treh tekov?

»Najbolj smo znani po večtisočglavi množici navijačev, 
sicer pa se najraje spominjamo tega odziva: 'Tekel sem že 
na več kot 40 mestnih tekih po vsej Evropi, pa mi je bil 
nočni Tek štirih mostov v Škofji Loki najbolj všeč!'« 

Če se kdo še odloči za start, so prijave še odprte?
»Prijave zapiramo 9. junija, se bo pa mogoče prijaviti 

še na dan teka.«

TEKAŠKI PRAZNIK V ŠKOFJI LOKI

Škofja Loka bo konec tedna gostila najbolj množični športni dogodek v mestu:  
Tek štirih mostov. Pogovarjali smo se z Igorjem Drakuličem, direktorjem prireditve.

Igor Drakulič, direktor prireditve
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Med 18. in 21. junijem bo potekala 22. kolesarska dirka Po 
Sloveniji. Nastopilo bo sedemnajst ekip, od tega tri Worldto-
ur: Sky, ki velja za najbogatejšo ekipo na svetu, Lampre in 
Katjuša. Od slovenskih ekip bodo na startu kolesarji Adrie 
Mobil, Radenske in slovenske reprezentance. Kolesarje v 
štirih dneh čaka 534,8 kilometra dolga trasa. Dirka se bo 
začela v Ljubljani z vožnjo na čas. Start druge etape 19. 

junija bo v Škofji Loki. To bo edini postanek letošnje dirke 
na Gorenjskem. Kolesarji se bodo na 182 km dolgo pot proti 
cilju v Kočevju podali ob 12.15 z Mestnega trga. Iz Škofje 
Loke bodo v zaprti vožnji kolesarili skozi Hosto, Pungert do 
Gosteč, kjer bo leteči start, od tam pa naprej do Sore v Med-
vode, Ljubljano in proti Kočevju. Odločilna bo tretja etapa 
Dobrovnik–Trije Kralji (178,5 km), dirka pa se bo končala s 
četrto etapo Rogaška Slatina–Novo mesto (165,5 km). Izmed 
slovenskih kolesarjev bo na dirki v dresu ekipe Lampre 
nastopil tudi Jan Polanc, slovenski junak letošnjega Gira.

Dirka Po Sloveniji  
tuDi v Škofji loki

NA KRATKO

Maja Bertoncelj, foto: arhiv kluba

V  Ženskem odbojkarskem klubu Škofja Loka imajo 
podmladek, ki veliko obeta. Igralke male odbojke 
so se najprej uvrstile med najboljše štiri ekipe v 
državi, kar jim je prineslo nastop na zaključnem 

turnirju v Šempetru v Savinjski dolini, ki je potekal 23. maja. 
V prvi tekmi so premagale ekipo iz Braslovč, v finalu pa 

nato po izenačeni igri po odločilnem tretjem nizu izgubile z 
igralkami SIP Šempetra. Ločanke so v mali odbojki postale 
državne podprvakinje, kar jim doslej v zgodovini kluba še ni 
uspelo. Najboljša igralka ekipe, katere trenerka je Katarina 
Vraber, je bila Tinkara Kavčič. 

ŽOK Škofja Loka je odbojkarsko sezono zaključil v nede-
ljo, 7. junija, na igriščih na mivki za ŠD Poden. Pripravili so 
Dan ženske odbojke. Na turnirju so se dopoldne pomerile 
igralke kluba, popoldne pa še rekreativci.

velik uSPeh MlaDih oDBojkaric

Igralke male odbojke ŽOK Škofja Loka so prvič v zgodovini osvojile naslov državnih 
podprvakinj. 

igralke male odbojke (v sredini) so se veselile naslova državnih podprvakinj.



Vsi učbeniki na enem mestu – 
           Modrijanova knjigarna Škofja Loka

Zadnji šolski dnevi se iztekajo 
in učenci ter dijaki, čakajoč na 
zaslužene počitnice, si zdaj ne 
belijo glav s skrbmi, ali bodo 

v njihovih šolskih torbah pravi čas vsi 
učbeniki, delovni zvezki in druge šolske 
potrebščine, ki jih potrebujejo za novo 
šolsko leto. Prav imajo – za to bodo 
poskrbeli starši.
Večina učbenikov in drugih šolskih 
gradiv slovenskih založnikov je na voljo 
že pred koncem šolskega leta, tako da se 
lahko starši na brezskrben začetek no-

vega šolskega leta pripravijo že pred od-
hodom na počitnice. Tudi v Modrijanovi 
knjigarni smo se na to obdobje dobro 
pripravili. Poleg šolskih knjig ponujamo 
pester izbor drugih šolskih potrebščin – 
šolskih nahrbtnikov, torb in peresnic, 
velikih in malih zvezkov, risalnih blokov, 
pisal, barvic in čopičev, lepil, ravnil in 
šestil … In še mnogo drugih drobnjarij, 
ki jih šolarji nujno ne potrebujejo, a jih 
(če vprašate njih) obvezno morajo  
imeti – razne odsevnike, bralne lučke, 
trendovske nalepke in še kaj bi se našlo.
Knjigarnine police bodo dobro založene 

tudi z dodatnimi učnimi gradivi, kot sta 
priljubljeni blagovni znamki »Brihtna 
glavca« in »Znam za več«.
Učbenike in delovne zvezke je mogoče v 
Modrijanovi knjigarni v Škofji Loki ku-
piti tudi v prednaročilu, in to do 3. julija 
2015. Zakaj prednaročilo? Ker si starši 
lahko razdelijo strošek na več obrokov, 
za povrh pa za svojega šolarja prejmejo 
knjižno darilo. Naročene izdelke lahko 
prevzamejo osebno, naročeno pa iz 
knjigarne tudi pošljemo in poravnamo 
poštnino, če je vrednost nakupa 75 evrov 
ali več. 

Počitnice bodo res kratke, a gotovo se bo poleti našlo nekaj časa tudi za nakup in branje 
kakšne dobre knjige. Naj vas pot zanese tudi v Modrijanovo knjigarno v Škofji Loki!

VSI UČBENIKI NA ENEM MESTU
Cankarjev trg 17, Škofja Loka

T 04 506 13 61  
E skofjaloka@modrijan.si

DARILO ZA PREDNAROČNIKE
KARTICA UGODNOSTI 
BRALEC KUPUJE CENEJE

Vsak šolar v paketu učbenikov in delovnih 
zvezkov prejme knjižno darilo: za prvo 
triletje knjigo Živali iz gmajnice, za drugo 
triletje zbirko zgodb Čarovnica s četrte ulice 
in za tretje triletje mladinski roman Nisem 
knjiga. Knjige je izdala založba Modrijan.

Ob vsakem nakupu v Modrijanovi 
knjigarni podarimo 5 odstotkov njegove 
vrednosti kot dobroimetje, ki ga je 
mogoče unovčiti ob naslednjih nakupih 
v Modrijanovi knjigarni.

www.modrijanovaknjigarna.si

Vse dni in noči lahko učbenike in izbrane potrebščine kupujete tudi  
v Modrijanovi spletni knjigarni.
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Najugodnejši nakup rezervnih delov  
za vaše vozilo ali motor

Bogata ponudba  
in odlične cene Thule 

dodatne opreme

NOSILEC 
ZA KOLESA
VELO COMPACT

Kidričeva cesta 33c, 4220 Škofja Loka
T: 04 51 55 900  I  GSM: 041 705 278 
info@avtomarkovic.si  I  www.avtomarkovic.si

Miroslav Cvjetičanin

E lektrično kolo da ali ne? V čem je bistvo elek-
tričnega kolesa? Zakaj električno kolo? Je to 
sploh še kolo? 

Taka in podobna vprašanja se postavljajo 
venomer, ko komu omenite, da ste vozili, da ga imate ali 
bi si ga želeli imeti. Električno kolo, namreč! Tudi sam 
sem bil med neverniki, kajti vedno sem bil prepričan, da 
se kolo pač vozi s pomočjo ene »konjske« moči, mene 
samega, mene, ki poganjam, obračam pedala in se pre-
mikam naprej. »Kolesarjenje je najbližje letenju,« je rekel 
pokojni ameriški filmski igralec Robin Williams, vendar 
si moraš za ta približek majico pošteno oznojiti. Vsakdo, 
ki je poskusil voziti se s Scottovim E-Sparkom, se je 
vrnil z nasmeškom na obrazu. In kaj bi radi več od zado-
voljnega kolesarja? Mar ne kolesarimo zato, da bi uživali, 
da bi se počutili dobro? Ne, to ni motor ali moped, na 
katerega se usedeš in potem z desnico navijaš plin in se 
pelješ, pelješ. Električno kolo moraš na žalost poganjati, 
tako kot običajno, navadno kolo. Drugače se ne boste 
odpeljali z dvorišča. Vendar vožnja z električnim kole-
som poravna klance in klančine. Pomaga vam toliko, da 
se ne boste pretirano utrujali pri vožnji navkreber, morali 
pa boste vseeno poganjati pedala. Scott E-Spark spada 
med najboljša električna kolesa na svetu, ker ima najbolj 
zmogljiv »motorček« z najboljšo baterijo. Ta baterija vam 
bo pomagala do hitrosti 27 kilometrov na uro, potem nič 

Kolo  
s polnilCeM

Vozili smo kolo, ki nam je spremenilo 
pogled na kolesarjenje.

Boscheva baterija (400 W) je pravi tehnološki čudež
www.avto-lusina.si

AVTO LUŠINA, d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka

Tel.: 04 50 22 000 

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število 
delcev: 3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in 
specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.  
Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

ABC Dealership

Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

NOVA VITARA. Živi.
Prišla je popolnoma nova VITARA. Je eno najnaprednejših vozil s štirikolesnim 
pogonom. Intuitivna tehnologija ALLGRIP 4WD prepozna vozno podlago. Radarsko 
vodeno samodejno zaviranje (RBS) nadzira razdaljo do vozil pred vami in pomaga 
preprečiti trk. In ker je na voljo veliko dodatne opreme in možnosti personalizacije 
vozila, si lahko sestavite povsem svojo VITARO. Suzuki VITARA. Živi. www.vitara.si

Z bogato serijsko opremo ze od 14.500 eur. 

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število 
delcev: 3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in 
specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.  
Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

ABC Dealership

Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

NOVA VITARA. Živi.
Prišla je popolnoma nova VITARA. Je eno najnaprednejših vozil s štirikolesnim 
pogonom. Intuitivna tehnologija ALLGRIP 4WD prepozna vozno podlago. Radarsko 
vodeno samodejno zaviranje (RBS) nadzira razdaljo do vozil pred vami in pomaga 
preprečiti trk. In ker je na voljo veliko dodatne opreme in možnosti personalizacije 
vozila, si lahko sestavite povsem svojo VITARO. Suzuki VITARA. Živi. www.vitara.si

Z bogato serijsko opremo ze od 14.500 eur. 
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PREŠA CERKLJE
SLOVENSKA CESTA 51

 Prodaja novih vozil Renault
 Pooblaščeni servis za vozila 

Renault in Dacia
 Nadomestno vozilo
 Renault pomoč non-stop
 Avtoličarske in avtokleparske 

storitve za vozila vseh znamk
 Pooblaščeno cenilno mesto 

za zavarovalnice

HIŠA ZAUPANJA
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več, potem gre samo še na eno »konjsko« moč. Če boste kolo 
nastavili na obremenitev »economic«, boste z napolnjeno 
baterijo lahko prevozili 170 kilometrov, stopnja »tour« traja 
lahko do 140, »sport« 110 in »turbo« 80 kilometrov. Seveda, 
morate vedeti, da na porabo vpliva več dejavnikov: razgiba-
nost terena, vaša teža, trenje, hitrost ipd. Baterija se polni 
nekaj ur, torej ko zvečer iščete »filovca« za telefon, ga boste 
še za kolo. Baterija je snemljiva, tako da je varnejša pred 
krajo. Scott E-Spark je polno vzmeten in je zato namenjen 
najslabšim cestam, brezpotjem in adrenalinskim užitkom po 

terenu, kjer so gamsi edini, ki jih srečamo. Komu je tako kolo 
namenjeno? Vsakomur, ki kolesari za užitek in ne za trening. 
Pri petdesetih prevoženih kilometrih porabimo kvalitetnej-
še kalorije kot pa pri navadnem kolesu. Podatek za tiste, ki 
mislite, da z električnim kolesom ne morete shujšati, ker se 
ne »matrate« dovolj. Da temu ni tako, preverite sami, ker 
imam občutek, da ne verjamete. Šele pri tem kolesu dojame-
mo, kaj je želel povedati Greg Lemond, trikratni zmagovalec 
dirke po Franciji, ko je izjavil, da kolesarjenje ni nikoli lažje, 
le vedno hitreje gre ...
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Miroslav Cvjetičanin

F inale 2. svetovnega prvenstva v prodajnih in servis-
nih spretnostih znamke Volkswagen (Retail Quali-
fication World Championship, RQWC 2014/2015) 
je potekal konec preteklega tedna v Berlinu in 

Wolfsburgu. Udeležilo se ga je 251 tekmovalcev iz skupaj 67 
držav. Slovenska ekipa iz servisno-prodajne mreže Volkswa-
gen, ki je tekmovala v postavi: Andrej Burjan, servisni tehnik, 
Boštjan Pust, servisni svetovalec, Damijan Plut, prodajni 
svetovalec za vozila Volkswagen, Tomaž Paulus, prodajni 
svetovalec za nadomestne dele in dopolnilno opremo, je v 
ekipnem tekmovanju dosegla fantastično 1. mesto.

Slovenija, 
Svetovni prvak!

Naši avtomobilski strokovnjaki so najboljši  
na svetu.

na zmagovalnih stopničkah iz leve proti desni: andrej 
Burjan, Boštjan pust, Damijan plut in tomaž paulus 
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SCOTTOV KOLESARSKI DAN
BRDO PRI KRANJU
20. 6. 2015 ob 9.00

DRUŽINSKI maraton: 16,7 km in 33,4 km (Slovenija kolesari)
Cestna dirka:  33,4 km in 63,1 km (PSLO)

DIRKA OB 9.00, PRIJAVE: WWW.PRIJAVIM.SE
MARATON OB 13.00, PRIJAVE: WWW.KKLUB-SAVA.SI

INFORMACIJE
kksava@siol.net
www.kklub-sava.si
    Kolesarski klub Sava Kranj

SCOTTOV KOLESARSKI DAN
BRDO PRI KRANJU
20. 6. 2015 ob 9.00

DRUŽINSKI maraton: 16,7 km in 33,4 km (Slovenija kolesari)
Cestna dirka:  33,4 km in 63,1 km (PSLO)

DIRKA OB 9.00, PRIJAVE: WWW.PRIJAVIM.SE
MARATON OB 13.00, PRIJAVE: WWW.KKLUB-SAVA.SI

INFORMACIJE
kksava@siol.net
www.kklub-sava.si
    Kolesarski klub Sava Kranj

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil čenih polj in vpisano v kupon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 15. junija 2015, na Gorenj ski glas, Ble i we i so va ce sta 
4, 4001 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4. Nagrade: 3-krat kolesarske rokavice SCOTT.

SCOTTOV KOLESARSKI DAN
BRDO PRI KRANJU
20. 6. 2015 ob 9.00

DRUŽINSKI maraton: 16,7 km in 33,4 km (Slovenija kolesari)
Cestna dirka:  33,4 km in 63,1 km (PSLO)

DIRKA OB 9.00, PRIJAVE: WWW.PRIJAVIM.SE
MARATON OB 13.00, PRIJAVE: WWW.KKLUB-SAVA.SI

INFORMACIJE
kksava@siol.net
www.kklub-sava.si
    Kolesarski klub Sava Kranj
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Horoskop

Oven 
21. 3.–21. 4.

Pred vami je malce naporno obdobje. 
Nabralo se vam bo več različnih oprav-
kov, ki ste jih v preteklosti prelagali. 
Če se boste zanašali in čakali na delo 
drugih, si boste s tem samo zmanjšali 
možnosti za uspeh. Presenečenje, ki pa 
vas čaka v koncu meseca, bo tako veli-
ko, da boste v trenutku pozabili na vse, 
kar je bilo slabega.

Lev 
23. 7.–23. 8.

Pretirano delo in to, da hočete vedno 
vsem ustreči, vam bo sprožilo upad 
energije, zato boste morali storiti nekaj 
zase. Sto in sto načinov je, kako lahko 
osrečimo sebe ali pa nekoga druge-
ga. Vedno iščete srečo daleč od sebe, 
čeprav jo imate na dosegu roke. Z obiski 
pri poslovnih partnerjih boste morali 
pohiteti. 

StreLec 
23. 11.–21. 12.

Oseba nasprotnega spola vas že nekaj 
časa skrivno opazuje. Bodite pozorni, da 
v kratkem ne naredite napake, ki bi to 
osebo odvrnilo od vas. Ker boste dobili 
še dodatne informacije, se vam ne bo 
težko odločiti in čakali boste na rezulta-
te. Prijatelj vas bo opozoril in pametno bi 
bilo, da upoštevate njegov nasvet. 

Bik 
22. 4.–20. 5.

Ponavadi je srednja pot najboljša, vi 
pa se je vedno zelo pazljivo izogibate. 
Prilagajanje situaciji je včasih najboljša 
rešitev. Imeli boste čudovito možnost za 
dodatni zaslužek. Odvisno pa bo samo 
od vas in od vašega trenutnega razpolo-
ženja. Za vsako ceno se ne smete z glavo 
zaletavati v zid, saj se vam s tem poruši 
cela zgradba. 

Devica 
24. 8.–23. 9.

Končno se bo le zgodilo tisto, kar že 
dolgo čakate. Za paniko in razne dvome 
ne bo časa, saj se rešitev odpre tik pred 
zdajci in ravno v pravem času. Veselili 
se boste vsakega dneva sproti. Sploh ne 
bo potrebno, da boste imeli za to kakšen 
poseben razlog. Težave v domačem 
krogu se bodo uspešno rešile. 

kOzOrOg 
22. 12.–20. 1.

Ker ste zadnje čase kar precej poči-
vali in ste taka in drugačna opravila 
prelagali, je čisto razumljivo, da boste 
morali pošteno zavihati rokave, če boste 
hoteli ujeti vse zamujeno. V ljubezni 
se že nekaj časa počutite osamljeni in 
izgubljeni, sami naredite korak naprej. 
Postavljeni boste pred več odločitev. 
Naglica ni prava rešitev.

DvOjčka 
21. 5.–21. 6.

Na čustvenem področju boste zelo 
pogumni in končno boste razkrili svoje 
občutke, ki ste jih dolgo časa skrivali. 
Kljub raznim nasprotovanjem boste 
vztrajali pri svojih načelih in ne boste 
se hoteli premakniti niti za milimeter. Z 
dobro voljo in pozitivnim razmišljanjem 
se lahko ustvarijo čudeži.

tehtnica 
24. 9.–23. 10.

Sebe poznate bolje kot kdorkoli drug, 
zato nikar ne bodite preveč odvisni od 
mnenja drugih. Vsake oči imajo svoj 
pogled. Glede financ imate v tem mese-
cu same dobre obete. Čaka vas lepo 
presenečenje. Nobenih navodil ni, kako 
iti po poti življenja. Pot vodi sama. In ne 
obračajte se nazaj.

vODnar 
21. 1.–19. 2.

Dogodki vas bodo začeli prehitevati. 
Marsikaj, kar vam je do sedaj ostalo 
skrito, se bo pokazalo. Prav nič ne bi 
bilo narobe, če bi včasih upoštevali 
nasvet osebe, ki vam hoče samo dobro. 
Končno si boste lahko poslovno oddahni-
li. Neke malenkosti vam bodo sicer še 
ostale, ki pa jih boste lahko tudi preložili.

rak 
22. 6.–22. 7.

Nehote se boste zapletli v manjši spor, 
ki ga boste s primernimi besedami 
zgladili. A glejte, da se vam to ne ponovi. 
Za vsako ceno se izogibajte skrajnostim. 
V tem mesecu tudi nimate varnosti v 
primeru, da bi koga kreditirali. Bodite 
pazljivi. Dovolite sami sebi doživeti kaj 
lepega, saj se vam s tem povrne energija 
in dobra volja.

ŠkOrpijOn 
24. 10.–22. 11.

Počasi prihaja čas, da boste lahko 
izpregli in se v celoti posvetili sami 
sebi in svojim najbližjim, ki so že začeli 
rahlo kuhati zamero. Zamisel o daljšem 
potovanju bo obrodila sadove, tako 
da ste lahko že pred tem dobre volje. 
Spoznanje, da ste se ušteli med prebi-
ranjem prijateljev, bo nosilo določene 
posledice. 

riBi 
20. 2.–20. 3

Visoko merilo, ki ga imate do sebe, se 
vam lahko maščuje. Ponavadi se ravno v 
majhnih stvareh skriva sreča. Če imate 
kakršnekoli namene, da bi se spustili 
v resno zvezo in se s tem tudi ustalili, 
boste imeli ta čas čudovito priložnost. Že 
nekaj časa prelagate določeno zadevo 
in skrajni čas je, da jo dokončate, brez 
da vas na to kdo opozori. 
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Oglasi

TOPS, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Log 44, 4228 Æelezniki
Podruænica Økofja Loka – Papirnica in knjigarna

4220 Økofja Loka, Øolska ulica 2, tel.: 04 51 23 305, fax: 04 51 56 710
E-poøta: topsdoo@siol.net, http://www.papirnica-tops.si

spoštovani učenci, dijaki in starši!
Spet je leto naokoli, zato vas vabimo, 
da pri nas naročite delovne zvezke 
in učbenike za šolsko leto 2015/16.

za delovne zvezke in uœbenike
BOMO SPREJEMALI

OD 10. JUNIJA 
DO 27. JULIJA 2015

1. V papirnici in knjigarni TOPS v Økofji Loki

2. Lahko jih oddate v vaøi øoli
3. Ali pa poøljete po poøti ali e-poøti

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

✂

VNOVŒITE TOP KUPONA

TOPS, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Log 44, 4228 Æelezniki
Podruænica Økofja Loka – Papirnica in knjigarna

4220 Økofja Loka, Øolska ulica 2, tel.: 04 51 23 305, fax: 04 51 56 710
E-poøta: topsdoo@siol.net, http://www.papirnica-tops.si

1. Oddajte jo osebno v papirnici in knjigarni: 
TOPS d.o.o., Øolska ulica 2, 4220 Økofja Loka

2. Oddajte jo v vaøi øoli
3. Poøljite jo po poøti na naslov: 

TOPS d.o.o., Øolska ulica 2, 4220 Økofja Loka 
ali jo poøljite po e-poøti na naslov: 
topsdoo@siol.net

NaročilNica
za učbenike in delovne zvezke

✂

Ime in priimek uœenca:

Ulica:

Poøta:

Naziv øole:

E-poøta:

Razred (obkroæite):

1
Naroœamo (obkroæite):

samo delovne zvezke
Opombe: œe katero izmed knjig ne æelite naroœiti.

Naœin plaœila:

Plaœilo ob oddaji naroœilnice v TOPSU v 1 obroku 
(ob plaœilu z gotovino 3 % popust).

Plaœilo ob oddaji naroœilnice v TOPSU v 2 obrokih.

Plaœilo pri oddaji naroœilnice v øoli, po poøti ali e-poøti v 1 obroku 
(v 15 dneh od naroœila).

Plaœilo pri oddaji naroœilnice v øoli, po poøti ali e-poøti v 2 obrokih
(1. obrok v 15. dneh od naroœila, 2. obrok do 7. 8. 2015).

Œe prva poloænica ne bo plaœana v roku, vaøega naroœila ne bomo upoøtevali.

PREVZEM: Delovne zvezke in uœbenike prevzamete po 17. 8. 2015 
v papirnici in knjigarni TOPS v Økofji Loki.

Podpisani nepreklicno naroœam delovne zvezke in /ali uœbenike za oznaœeni razred.
Strinjam se, da naroœeno ne bo dostavljeno, œe poloænice ne bodo plaœane v celoti do
prevzema knjig. Kupec s podpisom dovoljuje, da prodajalec upravlja z osebnimi podatki
kupca po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Pridræujemo si pravico do spremembe cen
v primeru, da zaloæniki uœbenikom ali delovnim zvezkom spremenijo cene. V primeru
zamude pri izidu posameznih gradiv, vas bomo o tem naknadno obvestili po telefonu,
najkasneje teden dni po izidu.

delovne zvezke in učbenike samo učbenike

2 3 4 5 6 7 8 9

Kraj:

Datum: Podpis starøa:

GSM:

naroœilo delovnih zvezkov 
in uœbenikov

OBROKIH

PL
AŒILO V

2
OBROKIH

PL
AŒILO V

do 20% na øolske torbe 
in øolske potrebøœine, 

3% pri plaœilu z gotovino 
pri naroœilu delovnih zvezkov

in uœbenikov

POPUSTI

ØTE
VILNI

%
POPUSTI

ØTE
VILNI

Bon lahko izkoristite od 10. 6. do 31. 8. 2015.
Popusti se ne seøtevajo.

KUPON ZA

POPUST 
NA VSE 
ØOLSKE TORBE

Bon lahko izkoristite od 10. 6. do 31. 8. 2015.
Popusti se ne seøtevajo.

KUPON ZA

POPUST 
PRI NAKUPU 
ØOLSKIH
POTREBØŒIN

Nakup pri nas
se enostavno izplača!
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E-poøta: topsdoo@siol.net, http://www.papirnica-tops.si

spoštovani učenci, dijaki in starši!
Spet je leto naokoli, zato vas vabimo, 
da pri nas naročite delovne zvezke 
in učbenike za šolsko leto 2015/16.

za delovne zvezke in uœbenike
BOMO SPREJEMALI

OD 10. JUNIJA 
DO 27. JULIJA 2015

1. V papirnici in knjigarni TOPS v Økofji Loki
2. Lahko jih oddate v vaøi øoli

3. Ali pa poøljete po poøti ali e-poøti

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

✂

VNOVŒITE TOP KUPONA

TOPS, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Log 44, 4228 Æelezniki
Podruænica Økofja Loka – Papirnica in knjigarna

4220 Økofja Loka, Øolska ulica 2, tel.: 04 51 23 305, fax: 04 51 56 710
E-poøta: topsdoo@siol.net, http://www.papirnica-tops.si

1. Oddajte jo osebno v papirnici in knjigarni: 
TOPS d.o.o., Øolska ulica 2, 4220 Økofja Loka

2. Oddajte jo v vaøi øoli
3. Poøljite jo po poøti na naslov: 

TOPS d.o.o., Øolska ulica 2, 4220 Økofja Loka 
ali jo poøljite po e-poøti na naslov: 
topsdoo@siol.net

NaročilNica
za učbenike in delovne zvezke

✂

Ime in priimek uœenca:

Ulica:

Poøta:

Naziv øole:

E-poøta:

Razred (obkroæite):

1
Naroœamo (obkroæite):

samo delovne zvezke
Opombe: œe katero izmed knjig ne æelite naroœiti.

Naœin plaœila:

Plaœilo ob oddaji naroœilnice v TOPSU v 1 obroku 
(ob plaœilu z gotovino 3 % popust).

Plaœilo ob oddaji naroœilnice v TOPSU v 2 obrokih.

Plaœilo pri oddaji naroœilnice v øoli, po poøti ali e-poøti v 1 obroku 
(v 15 dneh od naroœila).

Plaœilo pri oddaji naroœilnice v øoli, po poøti ali e-poøti v 2 obrokih
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Œe prva poloænica ne bo plaœana v roku, vaøega naroœila ne bomo upoøtevali.

PREVZEM: Delovne zvezke in uœbenike prevzamete po 17. 8. 2015 
v papirnici in knjigarni TOPS v Økofji Loki.

Podpisani nepreklicno naroœam delovne zvezke in /ali uœbenike za oznaœeni razred.
Strinjam se, da naroœeno ne bo dostavljeno, œe poloænice ne bodo plaœane v celoti do
prevzema knjig. Kupec s podpisom dovoljuje, da prodajalec upravlja z osebnimi podatki
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Nakup pri nas
se enostavno izplača!

TreNDoVski nahrbtniki 
in torbe

aNaToMski ulTralaHki 
nahrbtniki za najmlajše
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Kompas Kranj,  Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61 in 
Kompas Škofja Loka,  Kapucinski trg 8, tel.: 04/511 17 70

Organizator izleta:

POHITITE S PRIJAVAMI

BERCHTESGADEN – ORLOVO GNEZDO,  
RUDNIK SOLI IN KRALJEVO JEZERO

PROGRAM POTOVANJA:
Podali se bomo na znamenito Orlovo gnezdo na višini 1834 m, se 
nato vrnili na Obersalzberg in vožnjo z avtobusom nadaljevali do sli-
kovitega Kraljevega jezera (Königssee).

Za doplačilo boste lahko obiskali še rudnik soli v Berchtesgadnu. 
Popoldne bo čas za uživanje ob Kraljevem jezeru (Königssee), vožnjo 
z električno ladjo po jezeru St. Bartolome (doplačilo). Prihod domov 
bo v večernih urah.

ODHODI AVTOBUSA:
iz Škofje Loke ob 5.00, 
iz Kranja ob 5.30, iz Radovljice ob 5.50, 
z Jesenic ob 6.10. 

Cena potovanja za naročnike Gorenjskega glasa: 51 EUR na osebo

CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, pre-
voz z nemškimi turističnimi avtobusi na Orlovo gnezdo z vstopnino, 
cestnine in parkirnine, stroške organizacije, vodenja potovanja in DDV.
POPUST: za otroke do 12. leta – 10 EUR

OPOZORILO: V primeru zelo slabega vremena na dan potovanja 
bodo potniki namesto obiska Orlovega gnezda imeli v ceni potova-
nja obisk rudnika soli v Berchtesgadnu, ki je sicer za doplačilo. 

I  IZLET // 25. JULIJ 2015

V mesecu juliju, ko se želimo 
umakniti najhujši poletni  
vročini, vas skupaj s Kompasom 
vabimo na lep poletni izlet na 
Bavarsko.
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Nagradna križanka

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil čenih polj in vpisano v kupon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 24. junija 2015, na Gorenj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 
4001 Kranj, p. p. 124. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

Delovni čas:  
pon., tor., čet., pet.: 9:00–15:00
sreda: 9:00–18:00

www.baldrijan.siBALDRIJAN d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 19,  
4000 Kranj (ob GA trgovini)

Nagrade:
1. Bon v vrednosti 30 €
2. Bon v vrednosti 20 €
3.–5. Bon v vrednosti 10 €

brezplačna tel. št.: 080 35 42
tel. št.: 04 204 30 76 
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BALDRIJAN
prehransko dopolnilo

Baldrijan ali zdravilna špajka je 
zdravilna rastlina, katere latinsko 
ime verjetno izhaja iz besede 
»valere«, ki pomeni biti zdrav. 
Pomaga pri nespečnosti in deluje 
splošno pomirjujoče. Pomaga 
nam tudi, da lažje premagamo 
stres in čustveno izčrpanost ter 
ponovno vzpostavimo psihično 
ravnovesje. 

prehransko dopolniloprehransko dopolniloprehransko dopolniloprehransko dopolniloprehransko dopolniloprehransko dopolniloprehransko dopolniloprehransko dopolniloprehransko dopolniloprehransko dopolnilo

60 kapsul   •   18,30 €

V maju in juniju 2015 vam ob nakupu 2 izdelkov iz linij krem, 
gelov ali prehranskih dopolnil podarimo Konjski gel (300 ml)!

DARILO  v vrednosti  9,90 €!

Naravna pomoč
pri nespečnosti,  
tesnobi, stresu, ...

ZA NEGO KOŽE V PREDELU 
BOLEČIH MIŠIC, SKLEPOV, ...

AKTIVIRAN ZEOLIT

• razstrupljanje organizma
• absorbcija težkih kovin in toksinov
• zmanjšanje tvorjenja prostih radikalov
• oddajanje koristnih ionov
• krepitev imunskega sistema

Koristi za vaše zdravje:

naraven vulkanski mineral

125 g prahu  •  17,80 €
200 kapsul  •  28,40 €



JUBIZOL Strong, 
fasadni sistem 
odporen na točo.

Preverite naše produkte in prednosti JUBIZOL fasadnih sistemov v 
naših katalogih in na www.jub.si.

JUBIZOL-ov svetovalec: 080 15 56 in info@jub.eu

JUBIZOL fasadni sistemi
Prihranite pri energiji do 40 %
Z vgradnjo toplotnoizolacijskega sistema JUBIZOL in zadostno debe-
lino izolacijskega materiala boste porabo energije za ogrevanje in hla-
jenje lahko znižali kar do 40 odstotkov.

Zagotovite kakovost in trajnost objekta 
z garancijo do 25 let
JUB zagotavlja do 25-letno garancijo ter dolgoročno in premišljeno 
naložbo v toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL.

Ustvarite zdrave in ugodne bivalne pogoje
Za ugodne bivalne pogoje štejemo temperature med 19 in 22 °C 
ob vlagi med 40 in 60 %. Fasadni sistem JUBIZOL izpolnjuje zahteve 
po zadostni in učinkoviti toplotni izolaciji in zagotavlja odlične bi-
valne pogoje. Z vsemi proizvodi zagotavljamo visoko raven ekološke 
osveščenosti.

Povečajte vrednost vašega objekta
Objekt, ki je kakovostno toplotno izoliran, ima večjo tržno vrednost. 
Večja kot je vrednost “energetske izkaznice” objekta, večja je tudi 
njegova tržna vrednost.

Povečajte estetsko vrednost objekta
Toplotnoizolacijski sistemi JUBIZOL zagotavljajo vrhunski estetski vi-
dez. Zaključni ometi omogočajo izvedbo fasade v zaribani ali glajeni 
strukturi ob različni zrnavosti in izboru velikega števila odtenkov z naj- 
višjo obstojnostjo. 

25 LET  
GARANCIJE 

VISOKA ODPORNOST NA TOČO

ODPORNOST NA UDARCE 
IN PERFORACIJO

ODPORNOST PRED OKUŽBO  
Z ALGAMI IN PLESNIMI

Niso vsi fasadni sistemi 
odporni kot JUBIZOL Strong

Najbolj odporen fasadni sistem iz JUB-a je primeren za okolja, kjer obstaja večje 
tveganje poškodb zaradi toče ali drugih mehanskih vplivov. Poleg vrhunske 
odpornosti sistem odlikuje tudi preprečevanje okužb z algami in plesnimi, na 
voljo pa je v širokem spektru barvnih odtenkov.

JUBIZOL_oglas_Strong + PR_179 x 120 mm_Kranjčanka_SLO_2015.indd   1 25.5.2015   12:24:41
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Zavarovalnica Triglav

Avtomobilsko
zavarovanje  
z akcijo  
SPROSTI ČAS 

Za varno in sproščeno uživanje 
v prostem času ob sklenitvi 
avtomobilskega zavarovanja 
prejmete:

•  brezplačno zavarovanje 
prtljage,

•  25 EUR popusta pri zavarovanju 
kolesarjev,

•  25 EUR popusta pri turističnem 
zavarovanju.

tiskan_oglas_prosti_cas203x271_gorenjski_glas_locanka_krovna.indd   1 9.4.2015   16:30:02
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