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Popust velja le ob plačilu  

z gotovino.
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ZAGRABI 
SVOJO
POT.

Se počutite utesnjeni? Izgubljate svojo individualnost?

Osvobodite se in stopite v ospredje!

Razširite obzorja in zagrabite življenjski slog, ki si ga želite.

VITARA – čaka vas popolnoma nov svet.

NOVA

Kontaktne informacije trgovca

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.

www.vitara.si

Z bogato serijsko opremo 

ze od 14.500 eur. 

www.avto-lusina.si
e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000
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Na naslovnici: Nina Logonder 
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Izdajatelj:   
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

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

Ured ni ca:  
Mateja Rant 

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

Oblikovanje:  
Matjaž Švab

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

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

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

Ured ni štvo, na roč ni ne, oglas no tr že nje:  
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj, 
T: 04/201-42-00, F: 04/201-42-13, 
E-pošta: info@g-glas.si. 

Mali ogla si: T 04/201-42-47. 

De lo vni čas:  
po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek   
od 7. do 15. ure, sre da od 7. do 16. ure, 
so bo te, ne de lje in praz ni ki za pr to.

Loške novice so pri lo ga 19. šte vil ke Go-
renj ske ga gla sa, 8. marca 2016, izšle 
so v na kla di 25.000 iz vo dov, prejela so 
jih vsa gospodinjstva v ob či ni Škofja 
Loka, priložene so Gorenjskemu gla-
su. Na sled nja številka bo izšla v torek,  
5. aprila 2016.
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Občina je objavila kar nekaj jav-
nih razpisov. Komu so namenjeni?
"Javni razpisi so namenjeni številnim 
organizacijam in društvom, ki deluje-
jo na prostovoljni bazi in so s področja 
športa, kulture, socialnih, invalidskih 
in humanitarnih dejavnosti, zdra-
vstvenih letovanj, posebnih dosežkov, 
dogodkov posebnega pomena, tehnič-
ne kulture, mladinskega centra, festi-
vala Pisana Loka, uporabe Sokolskega 
doma ter izobraževanja in usposablja-
nja odraslih. Moram povedati, da sem 
zelo zadovoljen, da smo v zadnjem 
obdobju financiranje izvedli skladno z 
zakonodajo preko razpisov. 
Pozivamo vse uporabnike, da se javijo 
na razpise in tako kot doslej še naprej 
bogatijo življenje naše občine."
• Na Godešiču je na podlagi izvede-
nega terenskega ogleda regionalne 
ceste strokovnih služb Direkcije RS 
za infrastrukturo (DRSI) in občino 
predvidena izvedba celovitih ukre-
pov za umirjanje prometa od za-
četka do konca naselja. O kakšnih 
ukrepih konkretno je govora?
"Ti ukrepi so trenutno v fazi predlogov, 
natančneje pa bo vse določeno na se-
stanku DRSI in naše tehnične komi-

sije Sveta za preventivo in varnost v 
cestnem prometu. Predviden je tudi 
sofinancerski sporazum med DRSI in 
občino ter skupna izvedba še letos. V 
primeru posega na zasebna zemljišča 
računamo na aktivno vlogo krajevne 
skupnosti za pomoč pri pridobivanju 
potrebnih zemljišč. Vodstvo krajevne 
skupnosti pa mora izvedbo posame-
znih ukrepov izven same ceste vključi-
ti med predloge predvidenih investicij."
• Zahtevali ste korekcijo izvedbe 
robne črte ob Brifakovi hiši. Ali je 
prišlo do popravka oz. kdaj ga priča-
kujete?
"Izvajalec je delal po direktivi upravljav-
ca ceste DRSI; naredil je tako, kot mu je 
bilo naročeno. Mi smo predlagali črto 
meter stran od Brifakove hiše. Čakamo, 
da cesta pride v naše upravljanje, da 
hodnik za pešce ustrezno uredimo. Za 
nami je tudi delovni sestanek na temo 
celovite prometne ureditve skozi staro 
mestno jedro, svoje predloge bomo jav-
nosti predstavili 10. marca." 
• Od sredine februarja na Spodnjem 
trgu in na ožini ob upravni enoti 
velja omejitev hitrosti na 30 km/h. 
Kakšne so prve ugotovitve s terena 
– ali in kakšni ukrepi so še potrebni 
za umiritev ter omejitev prometa na 
tem delu? 

"To je ureditev, ki jo je na pobudo ob-
čine uredil upravljavec ceste DRSI. Ta 
ureditev je omejila hitrost tam, kjer 
je bilo najbolj potrebno, in veseli smo, 
da je do tega prišlo, čeprav smo čakali 
kar dva meseca. Žal pa niso upoštevali 
predloga, da bi že zdaj postavili table za 
prepoved tovornega prometa. Bistveno 
je, da se zadeva počasi umirja, vendar 
bomo pravi odziv dobili na srečanju, ki 
sem ga predhodno omenil." 
• Rekonstrukcija ovinka pri mešal-
nici krmil in pridobitev uporabnega 
dovoljenja za krožišče v industrijsko 
cono na Trati naj bi bila pogoj za pre-
poved tovornega prometa preko ni-
vojskega prehoda. Kdaj naj bi torej 
prišlo do omenjene rekonstrukcije in 
pridobitve uporabnega dovoljenja?
"Lani smo rekonstrukcijo že delno izve-
dli, in sicer pešpot, prestavitev ograje in 
eno ponikovalnico. Čaka nas še druga 
faza, se pravi ureditev ovinka in še ena 
ponikovalnica. Računam, da bo najpo-
zneje do sredine aprila to narejeno, odvi-
sno je predvsem od vremenskih razmer. 
Izvajalec del na južni dovozni cesti je 
zaprosil za podaljšanje roka dokončne 
izvedbe do 8. aprila. Pomembno je, da 
je promet stekel, do omenjenega datu-
ma pa mora izvajalec pridobiti vsa po-
trebna uporabna dovoljenja, da bomo 

Klavnica  
čez dve leti  
v industrijsko 
cono
Na podlagi zavezujočega 
sklepa občinskega 
sveta se mora klavnica 
iz sedanje lokacije na 
Studencu preseliti do leta 
2018. Z obratovanjem bi 
morala zaključiti konec 
lanskega leta, a so jim ga 
podaljšali do leta 2017.
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lahko to cesto predali v redni promet. 
Glede prehoda čez železniško progo 
bomo marca pripravili predlog pro-
metnega režima z upoštevanjem svo-
jih potreb in želja, dokončne ukrepe 
pa bo izvedla država v sodelovanju s 
Slovenskimi železnicami. Mi bomo 
lahko dali svoje predloge, ni pa nujno, 
da jih bodo upoštevali."
• Občani so se pritoževali, da niso 
bili primerno obveščeni, da bodo na 
njihovem zemljišču potekala arhe-
ološka izkopavanja na trasi severne 
obvoznice.
"Izkopavanja izvajajo državne institu-
cije in občina pri tem praktično nima 
nobene vloge. V postopku priprave 
Občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta za severno obvoznico se je 
izkazalo, da je za potrebe Okoljskega 
poročila treba izvesti predhodne ar-
heološke raziskave na trasi izbrane 
variante. Namen teh raziskav je bila 
preveritev arheološkega potenciala 
območja. Glede na to, da gre za nein-
vazivno arheološko raziskavo, ki se 
izvaja v obliki sprehoda prek zemljišč 
in pobiranja vseh najdb na površini in 
z vidika ekonomičnosti postopka, smo 
se v tem primeru odločili za obvešča-
nje javnosti in lastnikov na krajevno 
običajen način, to je preko medijev 
in spleta. Naknadno smo s posebnim 
dopisom in osebnim kontaktom o iz-
vajanju raziskav obvestili tudi lastnike 
zemljišč, kjer so raziskave potekale. 
Pravno podlago za izvajanje arheolo-
ških raziskav daje določilo 55. člena 
Zakona o varstvu kulturne dediščine, 
ki določa, da mora lastnik nepremič-
nine zaradi varstva arheoloških osta-
lin pri izvedbi zemeljskih del dopusti-
ti dostop pooblaščeni osebi zavoda na 
neograjeno zemljišče, po predhodnem 
obvestilu lastniku oziroma posestni-
ku pa tudi na ograjeno zemljišče in 
v objekte, razen v stanovanjske pro-
store, ne glede na to, ali so arheolo-
ške ostaline najdene ali ne. Lastnik 
oziroma posestnik spomenika mora 
pooblaščeni osebi dopustiti dokumen-
tiranje in raziskovanje spomenika."
• Občani imajo dober spomin in še 
vedno jih zanima, ali oz. če sploh 
se bo klavnica selila v industrijsko 
cono, kot je predvideno.

"Ni samo dober spomin, ampak so 
tudi zavezujoči sklepi občinskega sve-
ta, torej klavnica se vsekakor bo seli-
la. Z obratovanjem na sedanji lokaciji 
na Studencu bi morala zaključiti ko-
nec leta 2015, izseliti pa se mora leta 
2018. Glede obratovanja smo se dogo-
vorili, da lahko obratuje do konca leta 
2017, na vsak način pa se mora 2018 
preseliti na drugo lokacijo, predvido-
ma v industrijsko cono."
• Načrtujete reorganizacijo občin-
ske uprave. Kakšne bodo spremem-
be in kako jih bodo čutili občani?
"Za občane bistvenih sprememb ne bo, 
izboljšali pa bomo poslovanje in servis 
občanom. Sicer to ne bo kakšna večja 
reorganizacija, ampak bo samo posle-
dica spremembe dela občinske uprave. 
Namreč v teh mesecih zaključujemo 
svojo največjo investicijo, ki ji je bila 
prilagojena tudi kadrovska struktura. 
V januarju in februarju smo izvedli 
številne sestanke z vodstvi krajevnih 
skupnosti in vodji posameznih oddel-
kov na občini. Naredili smo celoten se-
znam potrebnih projektov izven redne-
ga delovanja občinske uprave, marca 
jih bomo še ovrednotili, nato pa bomo 
tem nalogam prilagodili zasedbo po-
sameznih oddelkov. V glavnem bo pri-
šlo do določenih prestavitev delovnih 
obveznosti oziroma premestitev. V tej 
fazi bo predvsem treba pojačati odde-
lek za okolje in prostor, ker smo v času 
intenzivne priprave projektov in izde-
lavo občinskih prostorskih načrtov." 
• Počasi vstopamo v pomlad, ko je 
po zimskem zatišju čas za gradnjo. 
Katere ceste pridejo na vrsto za ob-
novo in kje bodo brneli gradbeni 
stroji pomladi?
"Gradbeni stroji še vedno brnijo v Pu-
štalu, kjer je treba dokončati kanali-
zacijo (en krak je v izvedbi, drugega 
– najzahtevnejšega – od Puštalskega 
gradu do Vitala smo se lotili v začet-
ku marca); potem bo treba zakopati 
na dveh mestih v Retečah, dveh me-
stih na Godešiču, da še podaljšamo 
sekundarne kanalizacijske vode in s 
tem omogočimo nekaterim prebival-
cem priključitev. Šli bomo na teren 
in si ogledali zadevo ter se skupaj s 
posameznimi občani dogovorili, na 
kakšen način to izvesti. Zato ponovno 

vabim vse, ki imajo kakršnakoli od-
prta vprašanja glede priključitve, naj 
se bodisi javijo Loški komunali bodisi 
zglasijo na občini in bomo individu-
alno reševali njihove priključke. Dve 
taki zadevi smo denimo februarja 
rešili in vesel sem, da sta končno ob-
čana po tem vprašanju tudi prišla do 
mene. Menim, da smo obe zadevi za-
dovoljivo rešili za obe strani. 
Kar pa zadeva ceste, ne bo kakšnih 
večjih obnov – bodo samo nujne ob-
nove po zimski sezoni, ki je bila letos 
zelo mila. Treba pa je urediti še cesto v 
Bodoveljsko grapo; nadalje se dogovar-
jamo za ureditev vodotoka v zgornjem 
toku Hrastnice. Potem imamo pred-
viden program izgradnje cest skladno 
s predlogi krajevnih skupnosti, kjer 
bodo dela potekala predvsem jeseni. 
V letošnjem letu bomo tako asfaltirali 
približno tri kilometre cest, od nasle-
dnjega leta naprej pa po pet kilometrov 
letno. Skladno z napovedmi bomo od 
leta 2017 pojačali gradnjo makadam-
skih cest. Pogoj za to gradnjo pa je, da 
pridobimo zemljišča, ki morajo biti v 
občinski lasti. Asfaltirali bomo torej 
tam, kjer bodo pridobljena zemljišča."
Večkrat je bilo obljubljeno, da bo 
marca odprta pasijonska soba, ki bo 
vse obiskovalce opozarjala na Ško-
fjeloški pasijon, ki se odvija v tisoč-
letni lepotici.
"Letos bo pasijonska soba v Sokolskem 
domu, do poletja pa se bomo dogovo-
rili, kje jo dejansko postaviti. To ni 
tako enostavno, ker trenutno nima-
mo primernega prostora – mora biti 
pa nekje zraven ene od organizacij, 
kjer je prisotno osebje, ki lahko nudi 
tudi kakšne napotke, zato se dogovar-
jamo z DUO Centrom ali Turističnim 
društvom. Se pravi, v eni od teh dveh 
organizacij bo treba razširiti prostore 
in vključiti v njihovo dejavnost tudi 
pasijonsko sobo. Bistvo pa je, da ima-
mo stalno informacijo, da je pasijon 
v Loki stalno prisoten. Načrtujemo 
tri pasijonske točke ter oblikovanje 
nekakšne pasijonske turistične poti. 
Informativna točka bo pasijonska 
soba, od tod bo pot vodila v Kapucin-
sko knjižnico, z Loškim muzejem pa 
se pogovarjamo, da bo tam nastala 
pasijonska zbirka."
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Na javni obravnavi je bilo prisotnih 
približno 20 krajanov. Uvodoma sta 
predstavnika podjetja Messer Slovenija 
povedala nekaj besed o samem podje-
tju, njegovem delovanju, pridobljenih 
certifikatih in poudarila, da se trudijo 
biti odgovorni tako do zaposlenih kot 
do okolja. 
Izdelovalci projekta so v nadaljevanju 
podrobneje predstavili predvideno in-
vesticijo. Namreč, investitor Messer 
Slovenija želi ob podjetju Knauf Insu-
lation zgraditi obrat za proizvodnjo 
utekočinjenih plinov – kisikarno. Sle-
dnja se umešča v prostor zaradi po-
treb Knauf Insulationa, ki postopno 
uvaja zamenjavo energentov, in sicer 
namesto koksa zemeljski plin in s 
tem uporabo večjih količin kisika.
Pripravljavci gradiva so dejali, kako 
so preverjali več lokacij za umestitev 
kisikarne, a se je izbrana iz več ra-
zlogov izkazala za najprimernejšo. 
Prav tako so izdelali tri variantne re-
šitve umestitve objektov v prostor in 
kot najustreznejšo izbrali varianto 3 
(funkcionalno-tehnološki vidik, izpo-
stavljenost, hrup, varnost …). Stolp za 
separacijo plinov bo visok 55 metrov, 
rezervoarji za pline največ 30 metrov, 
ostale stavbe pa do 15 metrov. Vhod bo 
na vzhodnem robu, zelena bariera pa 
je predvidena na severnem in vzho-
dnem robu območja.
Sledila je predstavitev prometne ure-
ditve, in sicer je slednja predvidena po 
obstoječi javni poti, ki naj bi se asfal-
tirala. Želja je sicer, da bi to bila le za-
časna ureditev, saj je kot najbolj ide-
alna bila predstavljena tudi varianta 
3 – obvozna cesta preko industrijske 
cone, ki pa je zaradi dolgotrajnih po-
stopkov in visokih stroškov predvide-
na kot dolgoročna rešitev. Sledila je še 
predstavitev študije vplivov na okolje s 
poudarkom na hrupu. Strokovne oce-

Krajane skrbita dovoz in hrup
Konec februarja je potekala javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za kisikarno Messer na Trati.

Zazidalna situacija (VIR: Protim Ržišnik Perc)

Variante prometnega dostopa (VIR: Protim Ržišnik Perc)

Stolp za separacijo plinov bo visok 55 metrov, rezervoarji za 
pline največ 30 metrov, ostale stavbe pa do 15 metrov. Vhod bo 
na vzhodnem robu, zelena bariera pa je predvidena na severnem 
in vzhodnem robu območja.
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Po besedah župana Mihe Ješeta je bila ocenjena škoda po poplavah pet mi-
lijonov evrov. Znesek, ki sta ga občina in država namenili za sanacijo v lan-
skem letu, je znašal 1,8 milijona evrov. Od tega je 790 tisoč evrov prispevala 
Agencija RS za okolje za sanacijo vodotokov, občina 580 tisoč evrov za objekte 
v občinski lasti, predvsem ceste, prav tako pa je občini za namen sanacije 
uspelo pridobiti 451 tisoč evrov nepovratnih sredstev od države.
»Lani smo zelo dobro uredili vodotoke in ceste na območju, ki so ga prizadele 
poplave, a urediti moramo še zgornji tok Hrastnice. Cesta je prevozna, a struga 
se je toliko poglobila, da bi lahko naslednja povodenj vse odnesla. Potrebujemo 
kar nekaj pregrad, da bi zaščitili tamkajšnje hiše. Če zadeve ne uredimo, lahko 
posledično nastane tudi škoda na že urejenem spodnjem toku. Namreč, vsak 
neizveden ukrep lahko prinese nekajkratno škodo,« je bil jasen župan. Ravno 
zato se z državo dogovarjajo, da bi s skupnimi sredstvi uredili tudi zgornji tok 
Hrastnice. Projekt je ocenjen na 300 tisoč evrov, škoda ob nepravočasni sana-
ciji in poplavah pa je lahko po besedah Ješeta milijonska.
Tudi predstavniki izvajalca del VPG Kranj so dejali, da jih je na terenu čakalo eks-
tremno razdejanje ter da je bilo treba v sanacijo vložiti veliko strokovnega znanja 
z namenom dolgoročne varnosti, pri tem pa delati hitro, da se ne bi naravna 
ujma ponovila. Poleg tega, da je treba čim prej pristopiti tudi k sanaciji zgornjega 
toka Hrastnice, so bili sogovorniki složni, da je treba povečati tudi sredstva za 
vzdrževanje vodne infrastrukture ter tako delovati preventivno, kar je država tudi 
obljubila. A, žal, za ta ukrep zmanjkuje denarja oz. ga je premalo. Za primerjavo, 
v sosednji Avstriji ob primerljivih razmerah za vzdrževanje vodotokov namenijo 
štirikrat več sredstev.

O sanaciji po poplavah
Natančno na svetovni dan civilne zaščite je Občina 
Škofja Loka pripravila novinarsko konferenco, 
na kateri so predstavili izvedeno in načrtovano 
sanacijo vodotokov, cestne infrastrukture in 
zemeljskih plazov po poplavah jeseni 2014.

Novinarska konferenca o izvedeni in načrtovani sanaciji vodotokov, cest in zemeljskih 
plazov po poplavah

ne so pokazale, da naj bi bil vpliv na 
okolje manj pomemben oz. naj ne bi 
povzročal prekomerne onesnaženosti.
Župan Miha Ješe je ob tej priložnosti 
dejal, kako v Škofji Loki potrebuje-
mo takšen projekt, saj bo dolgoročno 
zmanjšal emisije v okolje. »Ima pa ta 
projekt dve pomanjkljivosti, in sicer 
vizualni izgled ter dovoz. Zato je tre-
tja varianta dolgoročno edina spreje-
mljiva, saj vodi promet daleč stran od 
naselja,« je dejal župan in dodal, da 
bodo k idejnim načrtom za del ome-
njene dovozne ceste pristopili v na-
slednjem letu.

RAZPRAVA

V razpravi, ki je sledila, sta bili izpo-
stavljeni predvsem dve pereči zadevi: 
dostop do kisikarne in hrup. Prisotni 
krajani so bili nezaupljivi do varian-
te 3, saj menijo, da do nje nikoli ne 
bo prišlo in bo dostop preko vasi Tra-
ta ostal fiksen, in ne začasen, kot se 
obljublja. Še vedno si želijo, da bi bil 
dostop do kisikarne preko podjetja 
Knauf Insulation, in slednjemu očita-
jo, ker je predlog odbil, saj bi za njih ta 
varianta bila najugodnejša. Prav tako 
so spraševali, ali bi se lahko objekti 
nekoliko poglobili, da ne bi bili tako 
visoki; nadalje si želijo zeleno barie-
ro tudi na zahodnem delu območja 
… Kar nekaj časa pa so namenili tudi 
hrupu, saj jih skrbi, da bo slednji viš-
ji, koz so pokazale ocene. Menili so, 
da niso bila izbrana najboljša mesta 
za analizo, zato jim je predstavnik 
Messerja dejal, da se lahko naredijo 
analize tudi na objektih, za katere 
krajani mislijo, da so bolj hrupno iz-
postavljeni.

Investitor Messer Slovenija 
želi ob podjetju Knauf 
Insulation zgraditi obrat za 
proizvodnjo utekočinjenih 
plinov – kisikarno. Slednja se 
umešča v prostor zaradi potreb 
Knauf Insulationa, ki postopno 
uvaja zamenjavo energentov.
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Ta čas še posebno v prometnih ko-
nicah zastoji v Mednem marsikomu 
delajo sive lase, a potrpeti bo treba, 
pravijo na Direkciji RS za infrastruk-
turo, do konca maja. »Dela se izvaja-
jo ob popolni zapori regionalne ceste, 
zato je potreben začasni obvoz preko 
dveh montažnih mostov čez železni-
co. Trenutno je zgrajen desni monta-
žni most in promet poteka izmenično 
enosmerno s semaforjem, istočasno 
pa se izvajajo tudi gradbena dela za 

opornik drugega montažnega mostu, 
ki bo omogočil dvosmerni promet po 
desnem objektu proti Ljubljani in po 
levem proti Medvodam,« so o delih v 
začetku marca povedali na DRSI.
Kaj vse zajema 1,9 milijona evrov vre-
dna investicija, pa je pojasnila vodja 
projekta Bojana Pirman: »Rekonstruk-
cija zajema rekonstrukcijo cestnega 
nadvoza preko železnice, preureditev 
vozne mreže na železniški progi, re-
konstrukcijo prepusta pri objektu žaga, 
sanacijo dilatacije prepusta čez Babni-
šnico, rekonstrukcijo regionalne ceste 

v dolžini približno 380 metrov s pri-
padajočimi podpornimi in opornimi 
konstrukcijami in meteorno kanali-
zacijo ter izgradnjo začasne obvozne 
ceste v dolžini 240 metrov preko dveh 
začasnih montažnih mostov.«
Spomnimo, rekonstrukcija je bila po-
trebna zato, ker je bil nadvoz preko 
železnice dotrajan, zaradi česar je 
bila v zadnjih letih na podlagi sta-
tičnih in dinamičnih analiz potreb-
na prometna zapora z izmeničnim 
enosmernim prometom s pomočjo 
semaforja.

Most v Mednem končan konec maja
Rekonstrukcija nadvoza v Mednem naj bi bila skladno s terminskim planom 
zaključena konec maja. Pogodbena vrednost del je 1,9 milijona evrov.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Tudi letos Škofja Loka gosti Jesenkovo popoldne, že peto po vrsti, in sicer 29. marca 
ob 15.30 v Sokolskem domu. Prireditev, katere namen je promocija znanosti, bo po-
vezala prof. dr. Frana Jesenka, njegovo rojstno Škofjo Loko in Biotehniško fakulteto, 
ki vsako leto podeljuje Jesenkova priznanja za izjemne dosežke na področju bioteh-
niških ved. Prireditev Jesenkovo popoldne na poljuden način predstavi znanost in 
stroko ter je namenjena širši javnosti, posebna pozornost pa je namenjena mladim, 
ki se odločajo za svojo poklicno pot in posledično študij. Hkrati pa je Jesenkovo po-
poldne priložnost, da se spomnimo pomembnega Ločana, rojenega na Kopališki 
ulici 14. marca 1875, ki je imel za tisti čas izredno znanstveno kariero. Izjemno velik 
dosežek pa je požel na področju žlahtnjenja, saj je prvemu uspelo križati dve vrsti 
rastlin (pšenico in rž), s čimer je dobil novo žito tritikalo.

Vabljeni na Jesenkovo popoldne

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Številne, ki se zavedajo pomena zdravega prehranjevanja in lokalnih sezonskih pri-
delkov, je razveselila novica, da se v staro mestno jedro po zimskih mesecih vračata 
kar dve tržnici. In sicer vsako sredo od 16. ure dalje na Cankarjevem trgu poteka eko-
loška tržnica, na kateri, kot že samo ime pove, prodajajo ekološke izdelke s certifika-
tom. Imajo dva stalna ponudnika, ki se jima občasno pridružijo še drugi s sezonsko 
ponudbo. Vsako prvo soboto v mesecu vse do decembra (z izjemo junija, ko je tržnica 
prestavljena na zadnjo soboto v maju) pa Mestni trg gosti tržnico kmetijskih pridel-
kov in izdelkov, in sicer že sedemnajsto leto. Na tržnico pridejo tako lokalni ponudni-
ki dopolnilnih dejavnosti kot tudi ponudniki z drugih območij s kmetijskimi pridelki 
(mesni, mlečni, sadni, pekovski, zelenjavni …) in izdelki domače umetnostne obrti.

Spet čas za tržnice

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Občina Škofja Loka vabi na predstavitev 
predloga prometne ureditve in ukrepov 
za večjo varnost cestnega prometa na 
širšem območju Spodnjega trga in Po-
ljanske ceste, ki bo 10. marca ob 18. uri v 
Sokolskem domu. Trenutno na Spodnjem 
trgu in na ožini ob upravni enoti na Po-
ljanski cesti velja omejitev 30 kilometrov 
na uro, a občina si želi celovitejšo uredi-
tev, ki bi še bolj umirila promet skozi sta-
ro mestno jedro. 

Predstavitev predloga 
prometne ureditve

Občina Škofja Loka v sodelovanju z 
Osnovno šolo Škofja Loka-Mesto vabi na 
osrednjo občinsko prireditev ob dnevu 
žena, ki bo danes, 8. marca, ob 18. uri v 
Sokolskem domu. Program bodo pripravili 
nastopajoči vseh generacij OŠ Škofja Lo-
ka-Mesto, posebna gostja pa bosta Nejc 
in Miha. Po prireditvi si lahko ogledate še 
razstavo ženskih portretov in zbornik Lo-
ška médla.

Dan žena
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Moje prvo srečanje s politiko sega že v leto 1994, ko sem 
postala članica Slovenske demokratske stranke, v ka-
teri s ponosom delujem še danes. V mandatu 2006–
2010 sem bila prvič izvoljena za občinsko svetnico s 
spodbudnim številom preferenčnih glasov.
Sočasno delujem tudi kot svetnica v KS Škofja Loka-
-mesto, kjer se skupaj s preostalimi člani trudimo za 
ureditev mestnega jedra in njegove okolice. Izgradnja 
modernega otroškega igrišča na območju UE bo velik 
doprinos k utripu starega mestnega jedra. 
SDS kot ena redkih kredibilnih političnih struj namreč 
že drugi mandat soustvarja razvoj občine. Rezultati so 
vidni. Spodbudna je tudi primerjava z ostalimi občina-
mi in predhodnimi mandati. Za konkretnimi dosežki 
stoji transparentno in učinkovito delo, dobra komuni-
kacija in odgovorno vodenje občine. V času nestanovi-
tne državne politike in stalno menjajočih se »novih« 
obrazov, je Škofja Loka dober dokaz, kako se zagotavlja 
stabilnost upravljanja in vodenja razvojnih projektov 
lokalne skupnosti. Pa naj se država uči od nas.
Veseli me dejstvo, da smo uspešno zaključili za Loko 
največje razvojne projekte (UPS, Škofjeloška obvoznica, 
energetske sanacije vrtcev in šol ...). Največja pridobi-
tev za celotno loško regijo je zagotovo izgradnja obvo-
znice, ki pomeni veliko prometno razbremenitev sta-
rega mestnega jedra. Pred nami pa so nadaljnji izzivi, 
ki so pomembni za razvoj skupnosti. Razvoj podeželja 
je nedvomno prioriteta tega mandata, zato se svetniki 
SDS zavzemamo za učinkovit sistem komunalne in-
frastrukture na periferiji (subvencije malim komunal-
nim čistilnim napravam smo sprejeli že v prejšnjem 
mandatu), širitev širokopasovnega omrežja (ta trenu-
tek izdelujemo načrte) in obnovo cestnih povezav (pro-
računi 2016–2018). 
Kot občinska svetnica sem se odločila za delo v odbo-
ru za gospodarske dejavnosti, obrt, turizem in kme-
tijstvo. Do sedaj smo največkrat obravnavali proble-
matiko Smučarskega centra Stari vrh, za katerega si 
vsi želimo, da bi postal prepoznaven in obiskan tudi v 
mesecih, ko se smučarska sezona zaključi. Upam, da 
si to želijo tudi lastniki zemljišč na samem smučišču. 
Potekajo tudi aktivnosti za vzpostavitev postajališč za 
avtodome. Veliko truda pa se vlaga tudi v ureditev ko-
lesarskih poti. Škofja Loka na ta način postaja vedno 
bolj prijazno mesto.

Škofja Loka – prijazno mesto

TOMAŽ PAULUS, 
SVETNIK SLS

MAJA CANKAR, 
SVETNICA SDS
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Minilo bo pol leta, odkar smo Ločani z velikim pompom 
odprli obvoznico v Poljansko dolino. A že nekaj tednov 
kasneje so prebivalci Spodnjega trga opazili, da promet 
v starem delu mestnega jedra ni tako upadel, kot so 
pričakovali. Prebivalci Spodnjega trga in Poljanske ceste 
so se v začetku februarja zbrali v civilni iniciativi, ki bo 
v pomoč prebivalcem pri vlaganju odškodninskih zah-
tevkov za nematerialno škodo, ki jo je povzročila izpo-
stavljenost prometu zaradi nezgrajene obvoznice.
Na občinskem svetu smo se tudi že pogovarjali, da bi 
bilo treba prizadete prebivalce spodbuditi k vlaganju 
odškodninskih zahtevkov, saj bi lahko s prejeto odško-
dnino lažje obnovili svoje hiše, saj želimo, da je tudi ta 
del starega mestnega jedra prijetno urejen. Na pobudo 
takratnega občinskega svetnika Igorja Drakslerja je Ob-
činski svet 14. 11. 2013 (že dve leti pred odprtjem obvo-
znice) sprejel sklep: »Občinski svet Občine Škofja Loka 
nalaga občinski upravi, da nudi tehnično in pravno 
pomoč občanom pri odškodninskih zahtevkih zaradi 
posledic nedokončane Poljanske obvoznice.«
Ker župan ni izvršil sklepa Občinskega sveta (ki je naj-
višji organ odločanja v Občini), sem 19. 6. 2014 povpra-
šal župana Ješeta, kaj je bilo narejenega v pol leta in 
zakaj še nič. Župan je odgovoril: »Občinska uprava je 
stanovalcem ponudila pomoč, vendar so se odločili za 
pomoč odvetnikov.«
Zanimivo. Obžalujem le, da niso ti ljudje vložili odško-
dninskih zahtevkov takrat, ko je bil še čas, kajti sedaj 
promet ni več tako gost, onesnaženosti zraka na Spo-
dnjem trgu ni več možno izmeriti, prav tako ne preko-
mernega onesnaženja s hrupom in vibracijami. Nobe-
nega merljivega dokaza o prometu na Spodnjem trgu 
kot samo povprečni dnevni promet. Da bi vseeno življe-
nje tem ljudem malo izboljšali in spodbudili obnovo na 
Spodnjem trgu, sem 22. 10. 2015 predlagal, da bi vsem, 
ki so v zadnjem desetletju obnovili fasado, ponudili mo-
žnost 70 odstotkov občinske subvencije za obnovitev fa-
sade. Župan je odgovori, da je to stvar proračuna 2016, a 
postavke v proračunu ni povečal. Kot kaže, bodo prebi-
valci starega dela mestnega jedra doživeli enako usodo 
kot krajani Godešiča, Reteč, Stare Loke, Puštala …, kjer 
občina poskrbi za svoje koristi, upravičena pomoč pri-
zadetim prebivalcem pa se vehementno odbije s frazo, 
da to ni javni interes. Psi lajajo, karavana gre dalje!

Županu ni mar za prebivalce 
Spodnjega trga!
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Občina Škofja Loka je v okviru svojih 
prizadevanj za zniževanje okoljskih 
obremenitev in optimizacije delovanja 
kot pomembna dejavnika prepoznala 
učinkovito rabo energije in energetsko 
sanacijo javnih stavb. S tem namenom 
so v letu 2012 obstoječi sistem upravlja-
nja z energijo nadgradili z aktivnostmi 

za povečanje energetske učinkovitosti 
v vseh javnih objektih v lasti občine. 
Poleg omenjene toplotne sanacije je 
v preteklih letih občina izvedla precej 
aktivnosti, kot so izvajanje energetskih 
pregledov, uvedba občinskega energet-
skega informacijskega sistema, promo-
cija energetske učinkovitosti itd. Zelo 
učinkovit ukrep, ki je postal že stalnica, 
pa se je izkazal tudi javni razpis za ener-

getsko najbolj učinkovit objekt. »Sistem 
upravljanja z energijo v občini uvaja-
mo tudi kot pomemben mehanizem 
širjenja dobrih praks in motiviranja 
celotne družbe k pozitivnemu odno-
su do varčne rabe energije. Istočasno 
želimo spodbujati prenos kreativnega 
znanja v prakso. Dolgoročno želimo, 
da se v sistem upravljanja z energijo 
vključijo vsi deležniki na območju ob-
čine Škofja Loka, ne glede na lastništvo 
objektov in dejavnosti v njih,« so pove-
dali na škofjeloški občini.
Tako letos poleg upravljavcev javnih 
stavb k oddaji vloge vabijo tudi občane, 
ki imajo energetsko najbolj učinkovite 
domove, in gospodarske subjekte, ki so 
izvedli energetsko učinkovite projekte, 
kot so gradnja pasivne hiše, tehnolo-
ške izboljšave, sistem organizacijskih 
ukrepov, uvedba sistema upravljanja z 
energijo in podobno.

Pozitiven odnos do varčne rabe energije
Občina je objavila javni razpis za izbor dosežka na področju energetske 
učinkovitosti, h kateremu je povabila javne objekte, gospodarske subjekte  
in tudi posameznike.

OBČINA ŠKOFJA LOKA

JAVNI RAZPIS
za izbor dosežka na področju energetske učinkovitosti  

v občini Škofja Loka v letu 2015

Z namenom spodbujanja energetske učinkovitosti, prikaza dobrih praks in v 
skladu z določili Akcijskega načrta za izvajanje Lokalnega energetskega koncep-
ta in Programa varstva zraka za občino Škofja Loka župan Občine Škofja Loka 
razpisuje javni razpis za izbor:

•  dosežka na področju energetske učinkovitosti v občini Škofja Loka v letu 2015.

Namen razpisa je evidentirati in poudariti dosežke, ki vplivajo na učinkovito 
rabo energije in imajo tudi pozitiven vpliv na rabo naravnih virov ter kakovost 
okolja v občini Škofja Loka. Na ta način želimo spodbuditi tako občane kot or-
ganizacije k posnemanju dobrih praks in izmenjavi izkušenj. Poleg javnih stavb 
v upravljanju Občine, kjer se sistem upravljanja z energijo uvaja že dalj časa, 
k oddaji vloge vabimo tudi občane, ki imajo energetsko najbolj učinkovite do-
move, in gospodarske subjekte, ki so na območju občine Škofja Loka izvedli 
energetsko učinkovit(e) projekt(e), kot so npr.: gradnja pasivne hiše, tehnolo-
ške izboljšave, sistem organizacijskih ukrepov, uvedba sistema upravljanja z 
energijo ipd. 

Vsebina javnega razpisa je na voljo na spletni strani Občine Škofja Loka  
www.skofjaloka.si pod rubriko Javni razpisi ter v sprejemni pisarni Občine Ško-
fja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka, vsak dan v času uradnih ur.  
Kontaktna oseba je Tatjana Bernik, tatjana.bernik@skofjaloka.si.

Javni razpis je odprt od 8. 3. do 20. 4. 2016.

Datum: 8. 3. 2016                                                                                    Mag. Miha Ješe
                                                                                                                              ŽUPAN

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Dela pri gradnji južne dovozne ceste v 
industrijsko cono Trata še niso povsem 
končana. Januarja in februarja zaradi 
zimskih razmer niso gradili, z izvajalcem 
pa je občina sklenila aneks k pogodbi za 
podaljšanje roka izvedbe do letošnjega 
aprila. Pripravili so dokumentacijo za teh-
nični pregled za pridobitev uporabnega 
dovoljenja in pred tem tudi komisijskega 
pregleda, ki naj bi ga državna direkcija za 
infrastrukturo izvedla 7. marca. Februarja 
so vložili tudi vlogo za pridobitev uporab-
nega dovoljenja za krožno križišče, ki re-
gionalno cesto Škofja Loka–Jeprca pove-
zuje z južno dovozno cesto v industrijsko 
cono na Trati. Po dopolnitvi vloge sedaj 
čakajo na datum tehničnega pregleda.

Čakajo na tehnični 
pregled
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Letošnji Dnevi Škofjeloškega pasijo-
na se bodo začeli v petek, 11. marca, 
s predstavitvijo zbornika Pasijonski 
doneski ob 19. uri v Sokolskem domu. 
V kulturnem programu bo v ospredju 
poezija Charlesa Péguyja in Križu pot 
Tomaža Hostnika, ob glasbeni spre-
mljavi Jerneja Hostnika. Na koncu 
bo sledilo še odprtje razstav: Peter 
Jovanovič Križev pot, Janez Pleste-
njak Risbe s Škofjeloških pasijonov 
(in situ), Tone Mlakar Znamenja, Ja-
smin Suljanovič Škofjeloški Pasion 
skozi objektiv fotografa in Razstava 
pasijonskih spominkov. Organiza-

torji prvega v nizu dogodkov so: Mu-
zejsko društvo Škofja Loka, Kultur-
no-zgodovinsko društvo Lonka Stara 
Loka, Sokolski dom in Občina Škofja 
Loka.
Naslednji dan, v soboto, 12. marca,  
bo prav tako ob 19. uri v organizaciji 
Župnijskega zavoda sv. Jurija Stara 
Loka in Kulturno-zgodovinskega dru-
štva Lonka Stara Loka v Stari dekaniji 
v Stari Loki potekal Pasijonski večer.
Tudi letos bo Prosvetno društvo Soto-
čje na Mestnem trgu že tradicionalno 
poskrbelo za različne pasijonske de-
lavnice na cvetno soboto, 19. marca. 
Pridružili se jim bodo tudi loški skav-
tje z izdelavo butarice velikanke.

V ponedeljek, 28. marca, ob 21. uri bo 
na nacionalni televiziji na ogled dalj-
ši prispevek o Škofjeloškem pasijonu; 
v Sokolskem domu Škofja Loka pa se 
bo predvidoma do odprtja t. i. pasi-
jonske sobe na Placu vrtel krajši film 
o uprizoritvah tega najstarejšega 
ohranjenega dramskega dela v slo-
venščini. Za poslastico pa ostaja Ro-
mualdov dan, ki bo 24. aprila, na dan, 
ko se je rodil avtor pasijona, pater Lo-
vrenc Marušič Romuald. Želja je, da 
omenjeni dan preraste v tradicional-
no prireditev s pasijonskimi vsebina-
mi, podkrepljenimi s kostumografijo. 
Že za letošnje leto obljubljajo dogaja-
nje, vredno ogleda.

Ohranjanje pasijonske kondicije
Tako kot že vrsto let bo tudi letos v postno-velikonočnem času več  
organizacij in posameznikov s številnimi dogodki poskrbelo za  
ohranjanje t. i. pasijonske kondicije.
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Z izobraževalnim centrom, ki bo po-
krival ne samo Slovenijo, ampak vse 
države nekdanje Jugoslavije, želijo 
ponuditi odlične pogoje za delo podje-
tjem, študentom, dijakom, učiteljem, 
partnerskim ustanovam doma in v 
tujini ter brezposelnim osebam, za 
katere je visoka raven znanja še po-
sebno pomembna za hiter preboj na 
trg dela. »To bo tudi prostor srečevanj 
poslovnih partnerjev in demonstracij 
delovanja komponent in sistemov za 
avtomatizacijo,« je napovedal direk-
tor Šolskega centra (ŠC) Škofja Loka 
Martin Pivk in dodal, da odprtje izo-
braževalnega centra pomeni tudi pri-

merljivost poklicnega in strokovnega 
izobraževanja v Škofji Loki v evrop-
skem in svetovnem merilu, kar mu 
zagotavlja dodatno kakovost.
Po besedah vodje področja avtomatiza-
cije in razvojnih projektov z industri-
jo v ŠC Škofja Loka Krištofa Debeljaka 
pomeni odprtje centra za avtomatiza-
cijo veliko priznanje. "Največji svetov-
ni koncern s področja pnevmatike in 
avtomatizacije SMC nas je prepoznal 
kot kakovostnega partnerja, s katerim 
bomo sodelovali pri izobraževanjih na 
območju držav jugovzhodne Evrope." 
Že v preteklem letu so pripravili izo-
braževanja za dijake in profesorje iz 
Hrvaške, Italije in Avstrije, dogovarja-
jo se že za nova izobraževanja.

Nov center za avtomatizacijo je po be-
sedah direktorja ŠC Škofja Loka Marti-
na Pivka prvi tovrstni center v svetu, 
ki ga vodilna svetovna korporacija 
za avtomatizacijo SMC odpira zunaj 
svojega matičnega podjetja. »Ponosni 
smo, da nam s tem izkazujejo zau-
panje v preteklo delo in nam dajejo 
možnost za nadaljnji razvoj.« Razvoj 
tehnologij, poudarjajo v Šolskem cen-
tru Škofja Loka, zahteva sledenje tren-
dom tudi na področju avtomatizacije 
in robotike ter ustrezno vključevanje 
izobraževalnih institucij v tovrstne 
procese. Odprtje centra za avtomati-
zacijo tako predstavlja dodatno prepo-
znavnost šolskega centra v mednaro-
dnem okolju, obenem pa dolgoročno 
podporo koncerna SMC pri sledenju 
trendom v današnji industriji, kar 
predstavlja veliko dodano vrednost 
za dijake in domače gospodarstvo, je 
še poudaril Debeljak. "Dijaki in udele-
ženci izobraževanj iz podjetij se tako 
lahko izobražujejo na najmodernejši 
opremi, kar danes vsekakor predsta-
vlja veliko prednost."
Vodja prodaje za Slovenijo v SMC Indu-
strijska avtomatika Peter Jarc je pou-
daril, da pravo zadovoljstvo na dolgi 
rok prinesejo dosežki, do katerih pri-
demo z učenjem in znanjem. Zato je 
prepričan, da je treba v življenju dati 
prednost učenju in usvajanju novih 
veščin, za kar si po njegovem prizade-
vajo tudi v ŠC Škofja Loka. »Želijo si do-
seči visoko raven izobraževalnih stori-
tev. Prepričan sem, da bodo izobrazili 
kompetentne ljudi, ki si jih želimo vsi 
gospodarstveniki.« Nove pridobitve ŠC 
Škofja Loka je vesel tudi župan Miha 
Ješe, ki je poudaril, da so investicije 
tiste, ki omogočajo pozicijo podjetij na 
trgu in ustvarjajo dodano vrednost. Pri 
tem je po njegovem najbolj pomembno 
investirati v kadre, česar se v ŠC Škofja 
Loka dobro zavedajo.

Nova vez z gospodarstvom
V Šolskem centru Škofja Loka so v sodelovanju z mednarodno korporacijo  
SMC in njenim slovenskim predstavništvom odprli izobraževalni center  
za avtomatizacijo.

V Šolskem centru Škofja Loka so v sklopu Medpodjetniškega izobraževalnega  
centra odprli novo pomembno vez z gospodarstvom – SMC izobraževalni center  
za avtomatizacijo.
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STE ŽE PREJELI SVOJE DARILO 
OB REGISTRACIJI VOZILA?

Koroška cesta 53 D, poleg AMD Kranj / Frankovo naselje 68, Škofja Loka
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ČE GA ŽELITE, SE OGLASITE, UREDILI VAM BOMO TUDI ZAVAROVANJE PO VAŠIH ŽELJAH, POTREBAH IN ZMOŽNOSTIH.

SAMO LESJAK,  FOTO: MATIC ZORMAN

Računalniško tekmovanje, ki poteka v 
sodelovanju z Zvezo za tehnično kultu-
ro Slovenije, zahteva predhodne orga-
nizacijske priprave kakor tudi marljive 
priprave mladih tekmovalcev. Organi-
zacijski odbor, ki ga zadnja tri leta se-
stavljajo Marjeta Šmid (ravnateljica), 
Mija Kordež (predstavnica pri ZOTKS), 
Gregor Podviz, Damjan Kojzek in Jana 
Dolenec, pripravi okvirni načrt poteka 
celotnega dneva tekmovanja in prire-
ditve. Vsi mladi računalničarji se za 
tekmovanje marljivo pripravijo. "Pri-
prave potekajo pri šolskih urah, kjer je 
del namenjen računalništvu, pri izbir-
nih predmetih računalništva in digi-
talne fotografije ter pri individualnih 
urah v obliki mentorstva. Domače delo 

učencev pa je bolj vezano na iskanje 
slikovnega materiala po spletu in iska-
nje informacij. Posebno se morajo po-
truditi pri grafičnem opremljanju do-
kumenta z uporabo programa Wordart 
in pri delu s slikami," je dejal mentor 
in soorganizator Damjan Kojzek. Tek-
movanja se je udeležilo sedemnajst 
tekmovalcev iz desetih slovenskih šol. 
V kategoriji kopiranja oblikovanega 
besedila je prvo mesto osvojila učenka 
šole gostiteljice Jana Cevec, Jaka Blejc 
iz Kamnika pa je osvojil odlično dru-
go mesto. V kategoriji urejanja besedil 
je prvo mesto osvojil Gašper Ljubi iz 
Novega mesta, medtem ko je bil Luka 
Šimenc iz Kamnika izvrsten drugi. S 
svojo tretjo zaporedno zmago se je še 
posebej izkazala Jana Cevec iz Seničice, 
ki bo v marcu dopolnila sedemnajst let. 

Prikazala je izjemno znanje, naslednje 
leto pa se bo pomerila s sotekmovalci 
pri urejanja besedil. "Jana je zelo hitra, 
marljiva, ima izredno dober spomin za 
ikone ter ukaze v programu Word. Zelo 
je motivirana, vedno najprej poizkuša 
nalogo opraviti sama, šele nato pov-
praša po nasvetu. Napreduje hitro, ne 
potrebuje veliko vaj utrjevanja. Letos je 
tako zelo napredovala v uporabi raču-
nalnika v komunikacijske namene," je 
mlado tekmovalko predstavil Kojzek. 
Pomemben vidik tovrstnih tekmovanj 
pa je tudi druženje ter krepitev prija-
teljskih stikov. Tako so udeleženci po 
tekmovanju družno odšli na keglja-
nje oz. na sproščen sprehod po Škofji 
Loki, ob podelitvi pa uživali v koncertu 
Poljanskih orgličarjev ter simpatični 
glasbeni točki učencev.

Z miško osvajajo svet
Državno računalniško tekmovanje za posebni program vzgoje in izobraževanja, 
imenovano Z miško v svet, ki je že devetič potekalo na Osnovni šoli Jela Janežiča, 
je ponovno pokazalo na bogato znanje in trud mladih tekmovalcev.

Učenci so pripravili tudi zabavno točko za vse obiskovalce.Odlična Jana Cevec, trikratna zmagovalka tekmovanja
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Razstava Vojni plakat (1941–1945); Iz 
depojev Gornjesavskega muzeja je bila 
prvič na ogled lani maja v Kosovi gra-
ščini na Jesenicah, kjer je požela veliko 
zanimanje javnosti. Razstava se v dveh 
tretjinah prihodnji teden seli na Loški 
grad. Naj dodam, da bodo 30. marca v 
Galeriji Ivana Groharja odprli še raz-
stavo z naslovom Propaganda! Medvoj-
ni plakati (1941–1945) iz zbirke Loškega 
muzeja, ki bo tudi na Škofjo Loko veza-
na dopolnitev gostujoče razstave. Da je 
razstava danes še kako aktualna, go-
vori tudi dejstvo, da se plakati in gesla 
iz preteklosti pojavljajo tudi na dana-
šnjih shodih in protestih.
• Po svetu smo lani na različne na-
čine obeleževali sedemdesetletni-
co konca druge svetovne vojne ter 
zmage nad nacizmom in fašizmom, 

v Gornjesavskem muzeju ste v spo-
min in opomin na tiste čase pripra-
vili razstavo vojnega plakata ...
„Sedemdesetletnica konca vojne je 
vsekakor obletnica, ki jo je vredno 
zaznamovati z muzejsko razstavo. 
V svojih muzejskih depojih imamo 
kvalitetno zbirko različnih plakatov 
iz naše polpretekle zgodovine, od gle-
dališkega in športnega do političnega 
in vojnega plakata. Poleg tematske 
aktualnosti je slednji tako po številu 
kot ohranjenosti in raznolikosti še 
posebej dobro zastopan, zato smo se 
ga odločili prvič predstaviti tudi na 
samostojni razstavi. Med tristo de-
vetdesetimi plakati smo opravili izbor 
triinsedemdesetih najbolj zanimivih. 
Zaradi prostorskih omejitev bomo 
v Galeriji Loškega gradu predstavili 
približno dve tretjini plakatov z naše 
razstave, pri čemer sem izločil nekaj 

tistih, ki so izključno vezani na Jese-
nice in bi bili za Ločane mogoče manj 
zanimivi. Naj dodam, da gre za plaka-
te, ki so bili med vojno dejansko v upo-
rabi in so viseli po celotni Gornjesavski 
dolini od Žirovnice do Rateč. “
• Kakšen je osrednji koncept razsta-
ve, mar ne gre pri različnih plakatih 
predvsem za ideološki moment? 
„Ko smo razpravljali, na kakšen na-
čin pripraviti razstavo, da ne bi nobe-
ne od strani poveličevali oziroma je 
postavljali v ospredje, smo se odločili, 
da plakate interpretiramo predvsem 
z oblikovalskega in umetnostnozgo-
dovinskega vidika. Tako smo se osre-
dotočili na likovno formo, tipologijo, 
avtorsko potenco, sporočilnost, seveda 
pa pri tem nismo mogli izključiti osta-
lih pomenskih lastnosti, ki jih plakati 
prinašajo s seboj. Tako gre nekako za 
tri sklope: partizanski, domobranski 
in nacistični plakat, vsem trem pa je 
skupni imenovalec agitacija, kako pre-
pričati ljudi, da se postavijo na njihovo 
stran in kako privabiti mlade, za boj 
sposobne fante, v svoje vrste."       
• Izvor plakatov je tako domač, slo-
venski, kot nemški?
„Tako je. Nemški plakati, ki si jih boste 
lahko ogledali na razstavi, so bili ve-
činoma zasnovani v nemških obliko-
valskih centrih. Imeli so propagandne 
oddelke v Berlinu, Münchnu, nekaj 
centrih v Avstriji, kjer so bili plakati iz-
delani, za naše območje pa so jih samo 
jezikovno prilagodili. Domobranski so 
večinoma nastajali na domačih tleh, 
prav tako partizanski.“
• Kakšne so torej posebnosti posa-
meznih plakatov, če ideološke pred-
postavke nekoliko postaviva v drugi 
plan?
„Naj se najprej ustavim pri tehniki iz-
delave. Plakati po izdelavi sodijo med 

Rdeča dobro, črna slabo in obratno
V Galeriji na Gradu bodo prihodnjo sredo, 16. marca, odprli gostujočo razstavo  
Vojni plakat (1941–1945); Iz depojev Gornjesavskega muzeja Jesenice. O vlogi in 
pomenu ter propagandnih prijemih pred sedemdeset in več leti smo se pogovarjali 
z avtorjem razstave, umetnostnim zgodovinarjem Aljažem Pogačnikom.  

Če je propagandist zadel barvo, podobo in slogan, je bil pravi namen hitro dosežen, 
meni avtor razstave, umetnostni zgodovinar Aljaž Pogačnik ...  



grafične tehnike in so reprodukcije li-
kovnega izdelka. Nemški propagandni 
stroj in domobranska stran sta imela 
na voljo sodobne tiskarne in stroje, 
kvalitetni papir, izdelovali pa so jih 
največ v offset tehniki in litografiji. 
Partizanski plakat je nastajal v skritih 
ilegalnih tiskarnah, ki so se pogosto 
selile. Uporabljali so predvsem zasežen 
papir in dvobarvni tisk, ob črni obi-
čajno le še rdečo barvo. Tudi formati 
plakatov so bili manjši. Zmanjševanje 
dimenzij opažamo tudi v Nemčiji po 
letu 1943, kar je posledica strahotnega 
poraza pri Stalingradu, ko je vedno bolj 
postajalo jasno, da izgubljajo vojno, 
slabšala pa se je tudi kvaliteta surovin.
Drug pomemben vidik je moč slogana. 
Po tem, ko je plakat človeka najprej 
pritegnil z barvo in podobo, je bil uda-
ren slogan tisti, ki je pritegnil k nadalj-
njemu branju morebitnega drobnega 
tiska. Če je propagandist zadel barvo, 
podobo in slogan, je bil pravi namen 
hitro dosežen. Sicer so avtorji, šlo je za 
izkušene in likovno formirane slikar-
je, izhajali predvsem iz naturailstič-
ne-realistične tradicije akademskega 
romantičnega slikarstva 19. stoletja. 
Podobe so bile pripovedne in jasne tudi 
navadnemu človeku. Pri tem so si po-
dobni propagandni stroji vseh totali-
tarnih sistemov 20. stoletja." 
• Gre za idealizirane podobe, ki na 
eni strani propagirajo svobodo, člo-
vekove pravice in enakost med lju-
dmi, na drugi strani pa skrb za ro-
dno grudo, družino ...
„Zlasti nemški propagandisti so upo-
rabljali antične podobe človeških figur, 
heroje, zazrte s pogledom v prihodnost. 
Poudarjali so predvsem navezanost 
nemškega naroda na zemljo in pri tem 
poudarjali, da imajo pravico bivati in 
zasedati ozemlja, kjer nemški narod 
biva že več kot tisoč let, hkrati pa ta fi-
gura simbolizira urejenost države, red 
in s tem moč. Ta kaže na vlado, ki je 
sposobna, ki bo pripeljala nemško de-
želo do blagostanja in napredka. V tri-
desetih letih, času krize, obupa, brez-
poselnosti, velike inflacije so Nemci 
potrebovali tako mesijansko podobo. 
Prav tako je na slovensko zemljo nave-
zan domobranski plakat, ki poudarja 
slovenstvo, družino, mater. Če se bomo 

pridružili domobrancem, bomo obra-
nili slovenski jezik, slovensko kulturo. 
Po drugi strani je domobranski plakat 
izražal tudi boj proti komunizmu in 
boljševizmu. Na eni strani okostnjak v 
ognju na pogorišču prve svetovne voj-
ne, na drugi nasmejano mlado dekle. 
Tu se ni treba vprašati, za kaj se bo člo-
vek raje odločil. 
Partizanski plakati so izhajali iz soci-
alnega realizma pred drugo svetovno 
vojno in so gradili na satiri, karikira-
nju nasprotnikov, smešenju nemških 
vojakov in njihovega voditelja Hitlerja. 
Rdeča barva je bila dobra, črna sla-
ba, pri nacističnem plakatu pa ravno 
obratno.
Zanimiv je ikonografski motiv, ki se 
pojavlja pri vseh, v vojno vpletenih 
straneh: Nemcih, Angležih, Rusih … 
Mi imamo na voljo nemške plakate, 
ki pozivajo ljudi, naj na javnih mestih 
in v družbi pazijo, kaj govorijo. Da ne 
bi izdali kakšne skrivnosti sovražni-
ku, ki nas povsod opazuje, gre namreč 
za protivohunsko tematiko. Schweig 
– molči je recimo slogan.“
• Kakšna je vloga plakata pri agita-
ciji in propagandi danes?
„Kot se vse spreminja, se spreminja 
tudi pomen plakata v množični pro-
pagandi. Pred sedemdesetimi leti je 
bil ta vendarle močnejši kot danes in 
je izrazito vplival na množice, danes 
pa to vlogo prevzemajo elektronski 
mediji in internet. Po drugi strani pa 
plakat še vedno ostaja pomemben po-
litični agitator za spodbujanje volilne 
baze pred volitvami in tudi sicer kot 
vabilo na razne prireditve. Mislim, da 
se bo vloga klasičnega plakata v pri-
hodnosti zmanjševala.“
• Čeprav ob shodu v Šenčurju, kjer 
smo med drugim videli tudi domo-
branski plakat iz leta 1944, pa seveda 
tudi na raznih drugih protestih, kjer 
se uporabljajo podobe iz preteklosti, 
dobimo občutek, da plakat vendar-
le še poskuša opravljati neko vlogo 
pri agitaciji? To razstavo, ki prihaja 
v Škofjo Loko, konec koncev dela še 
bolj aktualno in nam je lahko v spo-
min in opomin ...
„Razstava je še kako aktualna, mislim 
pa, da plakat vendarle ni več tako 
močan medij, ki bi ključno vplival 

na množico. Tudi današnji plakati in 
slogani na protestih so izdelani manj 
premišljeno in bolj na „prvo žogo“ kot 
tisti pred sedemdeset in več leti. Me-
nim, da domobranski plakat, ki je bil 
v uporabi v času tretjega rajha, danes 
ni primeren za izkazovanje takih in 
drugačnih čustev na protestih. Ta-
kratnega koncepta, zaradi katerega je 
omenjeni plakat nastal, vendarle ne 
gre enačiti z današnjim časom.“

Partizanski plakat iz leta 1944, avtor 
Nikolaj Pirnat / Arhiv Gornjesavskega 
muzeja

Plakat nasprotne strani, ki svari pred 
boljševizmom. / Arhiv Gornjesavskega 
muzeja
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Republiška direkcija za infrastruk-
turo je na pobudo škofjeloške občine 
sredi februarja postavila novo pro-
metno signalizacijo, s katero je vzpo-
stavila cono z znižanjem hitrosti do 
trideset kilometrov na uro na obmo-
čju Spodnjega trga, prav tako so na 
trideset kilometrov na uro omejili 
hitrosti na ožini Poljanske ceste pri 
stavbi upravne enote.
"S tem ukrepom smo na najbolj izpo-
stavljenem delu ceste dosegli znižanje 
hitrosti motornega prometa, kar bo 
še dodatno prispevalo k preusmeri-
tvi prometnega toka na obvoznico," je 
poudaril vodja oddelka za prometno 
infrastrukturo na Občini Škofja Loka 
Miloš Bajt in dodal, da bo umiritev 
hitrosti pripomogla k boljši prometni 
varnosti in boljšim razmeram za sta-

novalce. Pojasnil je še, da je prvotni 
predlog omejitve hitrosti, ki ga je ob-
čina naslovila na direkcijo, sicer ob-
segal širše območje od Stare ceste do 
Zabrajde, vendar so na direkciji cono 
z znižanjem hitrosti do 30 kilometrov 
na uro vzpostavili le na najbolj izpo-
stavljenem območju Spodnjega trga 
in omejili hitrost na ožini Poljanske 
ceste pri stavbi upravne enote. Po 
vzpostavitvi omenjenega prometno-
-varnostnega ukrepa zdaj na občini 
pričakujejo, da bodo pristojne držav-
ne službe staro regionalno ceste tudi 
kmalu prekategorizirale in prenesla v 
občinsko upravljanje. Pripravili so že 
ustrezen predlog celovite prometne 
ureditve območja stare regionalne ce-
ste skozi staro mestno središče Škofje 
Loke in Puštala, ki ga bodo občanom 
oziroma širši javnosti predstavili v 
četrtek v Sokolskem domu.

Počasneje po Spodnjem trgu
Na stari regionalni cesti skozi Spodnji trg  
in na Poljanski cesti so vzpostavili nov režim  
umirjanja prometa z omejitvijo hitrosti na  
trideset kilometrov na uro.

Na stari regionalni cesti skozi Spodnji trg so vzpostavili nov režim umirjanja prometa  
z omejitvijo hitrosti na trideset kilometrov na uro.

Usklajevanje družinskega in poslovne-
ga življenja pri poslovnih ženskah je 
naslov predavanja, ki ga bodo v četrtek, 
10. marca, ob 17. uri pripravili v prostorih 
Coworking centra Lokomotiva. Namenje-
no je ženskam, ki se ukvarjajo s podjetni-
štvom, pa tudi vsem, ki šele razmišljajo 
o tem. Govorili bodo o ženskah na vo-
dilnih položajih in primerjali podatke iz 
Slovenije in drugih držav, okoliščinah, ki 
vplivajo na osebne in karierne odločitve 
ter organizaciji družinskega, osebnega in 
delovnega časa. Opozorili bodo tudi na 
napake, ki jih lahko podjetnica napravi 
pri vodenju sodelavcev in ki zelo vplivajo 
na uspešnost poslovanja ter se manife-
stirajo tudi v vseh plasteh njenega življe-
nja. Predstavili bodo še dobre prakse ter 
uspešne in srečne zgodbe. Dogodek je za 
udeležence brezplačen, saj ceno preda-
vanja krijejo občine Škofja Loka, Gorenja 
vas - Poljane, Železniki in Žiri.

Usklajevanje dela  
in družine

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo 
(BGP) Kranj je izpolnila vse strokovne 
zahteve in pridobila status Presejalne-
ga centra v okviru državnega programa 
DORA. Na presejalno mamografijo v BGP 
Kranj bodo vabljene ženske tudi iz občin 
na Škofjeloškem. DORA je organiziran dr-
žavni program presejanja za raka dojk, ki 
omogoča ženskam med 50. in 69. letom 
slikanje dojk z mamografijo na vsaki dve 
leti. »Organiziran presejalni program lah-
ko za 25 do 30 odstotkov zmanjša umrlji-
vost za rakom dojk v ciljni populaciji,« je 
razložil vodja državnega programa DORA 
Maksimiljan Kadivec. Ženske bodo z On-
kološkega inštituta Ljubljana (OI) prejele 
pisno vabilo, na katerem bosta že dolo-
čena datum in ura pregleda. V program se 
lahko naročijo tudi same, in sicer tako, da 
pokličejo v Register DORA na OI na brez-
plačno telefonsko številko 080 27 28, 
vsak dan od 9. do 12. ure, ali pišejo na 
elektronski naslov dora@onko-i.si. Žen-
ske za pregled ne potrebujejo napotnice.

Vabili bodo tudi ženske 
s Škofjeloškega
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Ob "mreženju" je vsak povedal, do kakšnih spoznanj je prišel na 
otroškem parlamentu. / Foto: Tina Dokl

Prejšnji teden je v Sokolskem domu potekal otroški parla-
ment, na katerem je blizu 40 otrok iz štirih osnovnih šol raz-
pravljalo o pasteh mladostništva. Parlament je tokrat poleg 
Društva prijateljev mladine pripravila Osnovna šola Jela Jane-
žiča, vodili so ga tamkajšnji učenci ob pomoči učiteljice Nine 
Logonder. Že drugo leto zapored je bil organizoran v obliki de-
lavnic, kjer so otroci govorili o počutju od 1 do 10, prijateljstvu, 
vzdevkih, izločitvi, predsodkih, prvem vtisu, pretvarjanju ..., 
nato pa svoje misli povezali v debati v dveh krogih, posebej 
na razredni in predmetni stopnji. Zaključne misli so strnili ob 
"mreženju": ob podajanju klopčiča volne je vsak povedal, kaj 
se je tega dne naučil, vključno z učiteljicami, organizatorji in 
županom Miho Ješetom, ki je prav tako obiskal otroški par-
lament. Izvolili so tudi predstavnico, ki jih bo zastopala na 
nacionalnem otroškem parlamentu. To bo Karmen Kavčič iz 8. 
razreda OŠ Jela Janežiča.

Otroški parlament o pasteh  
mladostništva

DANICA ZAVRL ŽLEBIR  
FOTO: TINA DOKL

Srečala se je tudi z županom Miho Je-
šetom in direktorico občinske uprave 
Špelo Justin ter ob tem dobila sliko 
razmer v občini. Znamenje težjih so-
cialnih razmer v občini je običajno 
stopnja brezposelnosti, ki pa je v Ško-
fji Loki s sedmimi odstotki nižja od 
slovenskega povprečja. Posamezni 
primeri pa vendarle kažejo na social-
ne stiske, ki jih je treba obravnavati. S 
tega področja je bilo tudi največ pobud 
varuhinji in sodelavcem ob njihovem 
terenskem delu v Škofji Loki. Obiskal 
jih je občan z nizko pokojnino, ki težko 
zmore visoke stroške na položnicah, 
pa mama z invalidno hčerko, ženska, 
ki prejema preživnino iz daljne deže-
le, več primerov družinskega nasilja in 
primerov razhodov. Varuhinja opaža 
ne le nasilje nad otroki, temveč tudi 
nasilje otrok (celo mladoletnih) nad 
starši. Ljudje so prihajali s težavami, 
ki jih občutijo v delovnih razmerjih, na 

področju pokojninskega zavarovanja 
in pri dolgotrajnih sodnih postopkih, 
stiske se kažejo na stanovanjskem po-
dročju, pri priklapljanju na kanalizaci-
jo, ljudje tožijo zaradi odpisa dolgov, 

nezadovoljstva z delom odvetnikov, 
bile so tudi pritožbe na delo občine. 
Oglasili so se tudi člani odbora civil-
ne iniciative za kvaliteto življenja na 
Spodnjem trgu in Poljanski cesti.

Varuhinja uradovala v Škofji Loki
Pri varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer, ki je s sodelavci prejšnji  
teden gostovala v Škofji Loki, se je s svojimi težavami oglasilo 22 pobudnikov.

Po štirih letih, odkar je bila nazadnje na terenskem delu v Škofji Loki, je varuhinja 
človekovih pravic Vlasta Nussdorfer prejšnji teden znova uradovala v tej občini.
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K pripravi velikega punklja, na kate-
rem lahko klekljajo kar trije klekljarji 
naenkrat, je Jerneja Jemca, lastnika 
trgovine Čipke Mojca, spodbudil leto-
šnji Svetovni čipkarski kongres OIDFA, 
ki ga bodo tokrat gostili v Ljubljani. 
Obenem je vse skupaj sovpadlo s tride-
setletnico njihovega podjetja in tako je 
nastal 2,4 metra dolg in skoraj sedem-
deset kilogramov težak punkelj. "Na-
men klekljanja na punklju s čim ve-
čjim številom klekljaric je predstavitev 
ročno klekljane čipke tujim gostom, ki 
nas bodo obiskali v okviru svetovnega 
čipkarskega kongresa, ter tako skrbeti 
za njeno razpoznavnost in ohranja-
nje," je poudaril Jernej Jemc. Ker želijo 
na ta način promovirati tudi domačo 
umetnostno obrt, so punkelj prav tako 
izdelali po tradicionalnem postopku in 
ga napolnili s suho žagovino. 
"Punkelj smo postavili tik pred novim 
letom in zdaj hodijo k nam klekljat iz 
vse Slovenije, tudi iz mnogih čipkar-
skih šol," je pojasnil Jemc in dodal, 
da se vsi sodelujoči klekljarji vpišejo v 
posebno spominsko knjigo, ob čemer 
navedejo tudi čas, od kdaj do kdaj so 
klekljali. Na podlagi tega bodo lahko 
izračunali, koliko ur vzame klekljanje 
tako velike čipke, pri kateri je svoj del-

ček doslej prispevalo že okrog dvajset 
posameznikov. Vsak v spominsko knji-
go zapiše tudi, zakaj in kje se je naučil 
klekljati. "Zanimiv je recimo zapis žen-
ske, rojene leta 1929, ki jo je kleljati na-
učil oče," je razložil Jemc in dodal, da 
so včasih moški veliko klekljali, saj so 
to počeli zaradi zaslužka.

Posebnost nastajajoče čipke je tudi v 
tem, da je iz enega kosa, dvesto krat pet-
deset centimetrov velik vzorec pa je po-
sebej za ta punkelj narisala Vida Kejžar. 
"Sem ena redkih, ki še riše vzorce, sploh 
po naročilu. V Sloveniji sva le dve, ki 
imava to registrirano kot obrt," je poja-
snila Vida Kejžar. Ob pogledu na punkelj 

Skupinsko klekljanje na Zamorcu
V trgovini Čipke Mojca se vsak dan od ponedeljka do sobote zbirajo klekljarice  
ob velikanskem punklju, ki so ga po škofjeloškem grbu poimenovali Zamorc.

Od leve proti desni: Andreja in Mojca Jemc ter Vida Kejžar za velikanskim punkljem

Punkelj z ravno površino predstavlja novost na področju klekljanja.

Druženje ob punklju poteka 
v trgovini Čipke Mojca med 
delovnim časom trgovine. 
Pridružiti se je mogoče 
kadarkoli, le najaviti se je 
treba, ker naenkrat lahko 
klekljajo največ trije. Trgovina 
je odprta ob ponedeljkih, 
torkih in četrtkih od 9. do 16. 
ure, v sredo in petek od 9. do 
12. in od 15. do 18. ure ter v 
soboto od 9. do 12. ure.
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je poznavalsko pripomnila, da bo veliko dela s to čipko. Vzo-
rec je prilagodila velikosti punklja, ki ga ni mogoče obračati, 
obenem pa se je potrudila, da bi skozi čipko prikazala čim 
več klekljarskih tehnik, ki so pri nas najpogostejše, kot so 
sukani in široki ris, rogljički, ribice, polpremet ... Po besedah 
Jernejeve mame Mojce Jemc je prav zaradi različnih tehnik 
klekljanje na tem velikem punklju primerno za vsakogar, 

od začetnikov do že pravih klekljarskih mojstrov. Za kleklje 
pogosto poprime tudi sama, pa tudi Jernejeva žena Andreja 
Jemc. Pri delu uporabljajo debelejši lanen sukanec, je še do-
dala Mojca Jemc.
Čipko bodo v sklopu svetovnega kongresa predstavili na 
razstavi v Sokolskem domu v Škofji Loki. Razstavo pripra-
vljajo v sodelovanju z občino, na ogled pa bo od 10. junija do 
2. julija. Razstavo bodo po besedah Jerneja Jemca razdelili 
na pet tematskih sklopov. Na ogled bodo tako čipke iz sto 
tekstilnih materialov in kleklji iz sto slovenskih lesov. Tre-
tji sklop je zgodovinsko-etnološki, v okviru katerega bodo 
razstavljeni stari vzorci oziroma "muštri" in stari kleklji pa 
tudi čipke, sklekljane po teh vzorcih. Na razstavi bodo pre-
mierno prikazali še dokumentarni film o čipki in klekljar-
skih mojstrih na Slovenskem, zadnji sklop pa predstavljajo 
novosti in inovacije na področju klekljarstva ter zanimivo-
sti in presenečenja.
Ob tem je Andreja Jemc predstavila dve novosti iz nji-
hove trgovine, to je punkelj z ravno površino in "štirko" 
za tridimenzionalno čipko, ki jo je razvil Jernejev brat 
Jaka Jemc, po izobrazbi kemik. "Novi punkelj omogo-
ča klekljanje različnih oblik, za kar potrebujemo ravno 
površino. Zato smo razvili punkelj, pri katerem način 
kelkjanja in zategovanja ostaja enak kot pri običajnem 
punklju, vendar pa klekljamo neposredno na okvirček," 
je razložila Andreja Jemc.  

Vsi sodelujoči klekljarji se vpišejo v spominsko knjigo.

OptikaKrmelj,SimonKrmelj,s. p., 
Šolska ulica 2, Škofja Loka, T: 04/5126751

www.optika-krmelj.com

PESTRA IZBIRA DIOPTRIČNIH OČAL,  
KONTAKTNIH LEČ, SONČNIH OČAL, PRIBORA 

ZA VZDRŽEVANJE

OKULISTIČNIPREGLEDI 
Naročila po tel. številka 04/512 67 51

AKCIJA V MESECU MARCU - MORMAII 
znižana cena 83 E / cena z dioptrijo 99,90 E
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Klub brigadirjev Škofja Loka so usta-
novili pred dvajsetimi leti z name-
nom, da bi obudili spomin na vredno-
te, ki so bile v ospredju pri mladinskih 
delovnih brigadah, to je prostovolj-
stvo, tovarištvo in medsebojna po-
moč, je pojasnila predsednica kluba 
Nada Somrak. Dvajsetletnica kluba 
obenem sovpada s sedemdesetletnico 
začetka ustanavljanja mladinskih de-
lovnih brigad. "Kar nekaj brigadirjev 
je prihajalo tudi iz Škofje Loke, in ker 
se nam zdi, da je to širšega družbene-
ga pomena, smo se obletnici odločili 
zaznamovati z razstavo v Sokolskem 
domu v novembru."
Klub brigadirjev Škofja Loka ta čas 
združuje okrog osemdeset članov, od 
tega jih je približno polovica aktivnih. 
Vsako leto se skupaj odpravijo na vsaj 
en tematski izlet, in sicer v kraje, kjer 
so se udeleževali delovnih akcij. Lani 
si bili na Primorskem, v izredno prije-
tnem spominu pa jim je ostal sprejem, 
ki so ga doživeli v Prekmurju. Letos se 
bodo udeležili vseslovenskega srečanja 
brigadirjev na Ptuju, kjer se bo odvijala 
proslava, s katero bodo zaznamovali 
začetke brigadirstva na Slovenskem. 
Ob tem je Nada Somrak poudarila, da 
čeprav jih včasih poskušajo postaviti v 
različne okvirje, niso politična organi-

zacija. "Sicer delujemo v okviru Zdru-
ženja borcev za vrednote NOB, a pred-
vsem zaradi podpore pri društvenih 
zadevah. Drugače smo povsem samo-
stojni," je pojasnila in obenem dodala, 
da so bili ravno borci med prvimi bri-
gadirji in so med drugim gradili dom 
zveze borcev v Škofji Loki. Skupaj vsako 
leto pripravijo akcijo čiščenja spome-
nikov iz druge svetovne vojne.
Nada Somrak se je prve delovne ak-
cije udeležila pri šestnajstih letih v 
Zagrebu na Hrvaškem, ki se ji je kot 
posebno doživetje vtisnila v spomin 
zaradi obiska predsednika Josipa Bro-
za Tita. "Nam je to veliko pomenilo in 
smo vsi nestrpno čakali, da bo prišel. 
Spomnim se nekega brigadirja, ki je 
pred časom na televiziji povedal, da 
je ponosen, da je Titu dal roko," se z 
nostalgijo spominja tistega obdobja in 
zatem nekoliko razočarano doda, da 
je danes povsem drugače, saj ni več 
spoštovanja do česarkoli. Brigadirjem 
je udeležba na delovnih akcijah prina-

šala tudi nekatere ugodnosti. Sama je 
zaradi tega potovala po svetu in ogro-
mno doživela, pravi. "A treba je vedeti, 
da smo tudi veliko naredili." V delov-
nih akcijah so se gradile ceste, vodo-
vodi, domovi ...
K sodelovanju pri pripravi razstave 
vabijo vse, ki so aktivno sodelovali v 
akcijah, da prispevajo slike in priče-
vanja ter ostala gradiva iz njihovih 
brigadirskih dni. "Podatke in slikov-
na gradiva iščemo tudi po arhivih in 
ostalih gorenjskih klubih brigadirjev." 
Razstava bo sestavljena iz treh sklo-
pov. S prvim bodo obudili spomine 
na mladinske delovne brigade od nji-
hovih začetkov takoj po koncu druge 
svetovne vojne do leta 1960, v drugem 
bodo zajeli delovne akcije od leta 1960 
do 1986, v tretjem pa delovanje njiho-
vega kluba v zadnjih dvajsetih letih. 
Obenem bodo pripravili še razstavo 
skupaj s filatelističnim društvom in 
ob tej priložnosti izdali tudi priložno-
stno znamko in poštni žig.  

Ohranjajo vrednote prostovoljstva
Klub brigadirjev Škofja Loka letos praznuje dvajsetletnico. Ob tej priložnosti bodo 
pripravili razstavo o brigadirstvu in mladinskem prostovoljnem delu, v katerega 
so se vključevali tudi prostovoljci s Škofjeloškega.

Predsednica kluba brigadirjev Škofja Loka Nada Somrak

Dvajsetletnica Kluba 
brigadirjev Škofja Loka 
sovpada s sedemdesetletnico 
začetka ustanavljanja 
mladinskih delovnih brigad. 
Obletnici bodo zaznamovali 
z razstavo o brigadirstvu in 
mladinskem prostovoljnem 
delu novembra v Sokolskem 
domu. 
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Pričakujemo vas s pestro  
in raznoliko ponudbo izdelkov,  

kakovostnimi storitvami ter  
koristnimi nasveti.

Drobne pozornosti  
za lepši vsakdan!

Sorška cesta 25
4220 Škofja Loka
031 389 191
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MATEJA RANT, FOTO: ARHIV DRUŠTVA

Zimske igre specialne olimpiade Slovenije so se letos od-
vijale 10. in 11. februarja pod sloganom pogum, ponos, 
zmaga in v duhu gesla specialne olimpiade: Pustite mi 
zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v 
svojem poskusu. Čeprav bi se moralo tekmovanje odvijati 
v Črni na Koroškem, pa so ga organizatorji zaradi težav 
z vremenom v zadnjem hipu prestavili s črnjanskih pri-
zorišč na drugo stran Pece, ob Breško jezero v Avstriji, je 
razložila vodja odbora za šport pri Sožitju Barbara Tušek.
Državnih iger specialne olimpiade se je iz škofjeloškega 
društva udeležilo deset tekmovalcev, od tega pet iz Osnov-
ne šole Jela Janežiča, s katero po besedah Barbare Tušek 
dobro sodelujejo. Državnih zimskih iger se je iz vse Slo-
venije sicer udeležilo okrog 250 tekmovalcev, pomerili pa 
so se v treh zimskih športnih panogah: teku na smučeh, 
krpljanju in alpskem smučanju. V alpskem smučanju so 
nastopili Uroš Bernik, Sandra Možina in Jure Potrebuješ, 
v teku na smučeh so se pomerili Monika Grgič, Elvis Ča-
uševič in Žan Tušek, v krpljanju pa so se preizkusili Robi 
Cakiči, Tilen Babič, Jernej Bukovšek in Darja Buh. "Vsi so 
dosegli odlične rezultate, ki bodo lahko služili kot vsto-
pnica za svetovne zimske igre specialne olimpiade priho-
dnje leto v avstrijskem Schladmingu," je poudarila Bar-
bara Tušek. Verjame, da je na podlagi dobrih rezultatov 
med njihovimi športniki kar nekaj resnih kandidatov za 
nastop na svetovnem tekmovanju. "Udeležence specialne 
olimpiade izbira Društvo specialna olimpiada Slovenije. 
Kdo bodo srečni izbranci, bomo izvedeli konec marca," je 
še dodala.

Na belih strminah so se izkazali
Na 15. zimskih igrah specialne olimpiade Slovenije, ki jih je tokrat organiziral 
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, je sodelovalo tudi 
deset tekmovalcev iz Društva Sožitje Škofja Loka.

Na 15. zimskih igrah specialne olimpiade Slovenije je sodelovalo 
tudi deset tekmovalcev iz Društva Sožitje Škofja Loka.

Med drugim so se pomerili v krpljanju.
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Rudi je od svojega desetega leta delal 
pri gasilcih, od dvanajstega pri tabor-
nikih, je član planinskega društva, 
društva upokojencev, modelarskega 
društva, pel je pri več zborih in da-
nes poje v upokojenski pevski skupini 
Mavrica, vodi območno organizaci-
jo društva izgnancev, dela kot tajnik 
športnega društva Fara, je častni član 
kluba Ovčar, v Rdečem križu, kjer je 
tako kot tudi v drugih društvih opra-
vljal vrsto nalog, pa je trenutno pod-
predsednik območnega združenja. 
Skrbi za delovanje in urejanje skla-
dišča RK s humanitarno pomočjo in 
skrbi za strokovno podporo. Če bi ho-
teli zapisati vse naloge, ki jih je kdaj-
koli opravljal v omenjenih društvih od 
osnovne do nacionalne in mednaro-
dne ravni, in vse nagrade in prizna-
nja, ki jih je dobil za to, bi porabili pre-
več prostora. Tudi sam bi težko izbiral 
med najljubšimi prostovoljnimi de-
javnostmi, ki jih je v svojem življenju 
opravljal, vendar pravi, da ga od vsega 
najbolj zaznamujeta gasilstvo, kjer 
še vedno dela, in taborništvo, kjer se 
je naučil veščin za življenje. Veliko je 
tudi delal z mladimi, spisal pa več pri-
ročnikov za gasilce in tudi dve knjigi, 

o petdesetih letih gasilske zveze in sto 
letih PGD Stara Loka. Pravi, da je bilo 
pisanje njegova "zdravilna rastlina" v 
času, ko se je boril s težko boleznijo.
Delo v različnih društvih ga je veliko 
naučilo, s svojim delom in vplivom 
pa je tudi sam obogatil življenje mno-
gih mladih, ki danes prenašajo znanje 
mlajšim generacijam in obračajo svet 
na bolje. Tako menijo v organizaciji 
Rdečega križa, kjer ga zelo cenijo in so 
ga predlagali za prostovoljsko prizna-
nje. Ko se spustim v pomenek z Rudijem 
Zadnikom, se dotakneva tudi pomemb-
nega dela njegovega življenja, obdobja 
devetdesetih let, ko je v Škofji Loki vodil 
tamkajšnji center za begunce. Center je 
deloval devet let, odprli so ga v nekda-
nji vojašnici, kamor je tako rekoč čez 
noč prišlo več sto beguncev. Rudi je bil 
takrat na občini zaposlen na oddelku 
za civilno zaščito in je v naglici prevzel 
tudi vodenje begunskega centra.
"V centru je bilo nameščenih od 650 do 
680 beguncev iz držav nekdanje Jugo-
slavije, kjer je tedaj divjala vojna. Veči-
no smo namestili v vojašnici, družine z 
otroki tudi v dijaški dom. Za razliko od 
beguncev, ki danes prihajajo v Evropo iz 
držav v vojni na bližnjem vzhodu, so bile 
to pretežno ženske in otroci, možje med 
20. in 50. letom starosti so se vojsko-
vali v domovini. Naš center je veljal za 
najboljšega v Sloveniji. V humanitarno 

delo z begunci se je takoj vključil Rdeči 
križ, donatorje, ki so podpirali njegovo 
delo, smo imeli tudi iz tujine," niza svo-
je spomine na takrat "največjo fabriko 
v Loki" Rudi Zadnik. "Stiske beguncev so 
me ganile in ni mi nerodno povedati, 
da sem dostikrat jokal z njimi. Treba jih 
je razumeti, se vživeti v njihovo stisko 
in se zavedati, da se vsakdo lahko znaj-
de v taki situaciji." 
Rudi Zadnik je bil tudi sam otrok mi-
grantov: rojen je leta 1944 v Celovcu, kjer 
je oče delal, mama pa se je tja zatekla, 
ko so njeni bratje v Sloveniji odšli k par-
tizanom in bi lahko družino doleteli po-
vračilni ukrepi. In kot da se je v njegove 
gene zapisala zavezanost miru in soču-
tju, sogovornik meni, da so vojne nepo-
trebne in jih tudi ne bi bilo, če bi ljudje 
bolj miroljubno in strpno reševali teža-
ve, si pomagali in bili solidarni med se-
boj. Danes ljudi moti, da želijo v njihovo 
bližino naseliti begunce, v devetdesetih 
letih pa v Škofji Loki sedemsto ljudi ni 
motilo nikogar. "Resda pa je njihovo ži-
vljenje potekalo pretežno znotraj centra 
v vojašnici, tam je bila organizirana 
tudi šola. Muslimani so imeli v centru 
tudi molilnico, katoliki so hodili k nu-
nam. V vojašnici smo imeli šivalnico, 
trgovino, begunci so sami skrbeli za vrt 
in urejanje zelenic. Zaposlili smo jih, da 
so lažje prenašali svoje begunstvo," se 
spominja Rudi Zadnik.   

Prostovoljec  
je od otroštva
Rudi Zadnik je eden od 
letošnjih prejemnikov 
zahval za prostovoljno 
delo v občini Škofja Loka 
za preteklo leto. Dobil jo 
je na predlog Območnega 
združenja Rdečega križa 
Škofja Loka, kjer je 
podpredsednik, predlog 
pa je podprlo več drugih 
društev. Rudi Zadnik 
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Pri pripravi delavnic Hrana ne raste v trgovini se pri Kme-
tijsko gozdarski zbornici osredotočajo predvsem na vrtce in 
šole v mestih, saj imajo tu otroci manj možnosti, da pridejo 
v stik z naravo ter spoznajo delo in življenje na kmetiji. "A 
čeprav je Škofja Loka mesto, imamo podeželje očitno še ve-
dno dovolj blizu in zato otroci večinoma dobro vedo, od kod 
prihaja hrana," je razložil pomočnik ravnateljice Vrtca Škofja 
Loka Gašper Krek.
To so dokazali tudi otroci sami, saj so na vprašanje, kako pri-
de hrana v trgovino, suvereno skoraj v en glas odgovorili, da 
s kmetije. "Na kmetiji pridelujejo korenje in jabolka pa tudi 
mleko," je hitel razlagati petletni Martin, sovrstnik Leon pa je 
k njegovemu seznamu dodal še krompir. Leon se spozna tudi 
na to, kako poteka delo na kmetiji, saj nam je pojasnil, da 
imajo kmetje traktorje, s katerimi prevažajo slamo in gnoj. 
Otroci so znali pojasniti tudi, zakaj kmetje potrebujejo gnoj. 
"Da rastline bolje rastejo," je poznavalsko razložila Ajda. Sara 
pa nas je spomnila še na žito, iz katerega dobimo kruh, pri 
čemer sta Leon in Glorija hitro dodala, da je žito najprej tre-
ba zmleti v moko, iz katere potem spečemo kruh. To, kar so 
otroke učili na omenjeni delavnici, namreč da hrano v tr-
govini le kupimo, pridelujejo pa jo kmetje na kmetiji, imajo 
sicer otroci v Vrtcu Škofja Loka možnost spoznati že skozi šte-

vilne dejavnosti v vrtcu, je poudaril Gašper Krek. "Imamo celo 
lasten zelenjavni in zeliščni vrt, na katerem pridelujemo raz-
lično zelenjavo, ki jo otroci pobirajo in iz nje kuhajo juho in 
podobno." Njihovi otroci so zato kar dobro seznanjeni s tem, 
od kod prihaja hrana v trgovino in nato na naše krožnike.
Pri Kmetijsko gozdarski zbornici so delavnice Hrana ne ra-
ste v trgovini zasnovali v želji, da bi otrokom podali znanje 
o izvoru primarnih živil s kmetije in pomenu kmeta kot pri-
delovalca hrane. "Otrok, ki ve, od kod izvira hrana, do nje 
postopa drugače. Znanje in vedenje o človeškem trudu, ki 
je vložen od semena do končnega produkta, postavlja nov 
sistem vrednot pri otrocih. Človek, ki se zaveda, kdo je pri-
delovalec hrane, ceni delo kmeta in s spoštovanjem nagradi 
njegov trud," poudarjajo pri zbornici in dodajajo, da je za-
vedanje o hrani izrednega pomena v naši družbi, ki je po 
njihovem prepričanju potrebna prenove vrednostnega sis-
tema. "Znanje o tem, od kod in kako pridobimo hrano, po-
maga otrokom razumeti, da hrana ni sama po sebi umev-
na, ampak da za njo stoji človek, njegov čas in njegov trud." 
Kot so še poudarili, hrano bolj cenimo, če se zavedamo nje-
ne poti od samega začetka do konca pri kmetu na dvorišču, 
na tržnici, v trgovini ali restavraciji. Verjamejo, da jim bo na 
ta način dolgoročno uspelo povečati samooskrbo, saj bodo 
potrošniki ob zavedanju, da je najboljša lokalno pridelana 
hrana, zahtevali predvsem tako hrano.

Otroci vedo, od kod prihaja hrana
Kmetijsko gozdarska zbornica je v okviru projekta Brez predsodkov  
o kmetijstvu in skupni kmetijski politiki tudi v Vrtcu Škofja Loka pripravila  
delavnico z naslovom Hrana ne raste v trgovini.

Na delavnici Hrana ne raste v trgovini so otroci spoznavali, od kod prihaja hrana.
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Nekako smo že vajeni, da gorenjski 
kuharski šefi zadnje čase blestijo tudi 
na malih ekranih – in ravno v vlogah 
žirantov. In sedaj se v tej vlogi preiz-
kuša tudi 37-letni Grega Rozman, ki 
je že nekaj časa glavni Lamberghov 
kuhar iz Dvorske vasi. V svoji kuhar-
ski karieri je Grega doživel že marsi-
kaj. Bil je tudi kuharski šef nekdanje 
restavracije Panorama na Bledu, se 
usposabljal v tujini, tudi kuharska 
tekmovanja mu niso tuja.
Svoje kuharsko popotovanje pa je začel 
kot vajenec v restavraciji Vila Bella, kjer 
je takratni chef Boštjan Vehar v njem 
odkril potencial in želel, da se začne v 
tej smeri razvijati. "Z njim sva še danes 
praktično dnevno na vezi. Zelo ga spo-
štujem, saj je v moj razvoj vložil svoje 
znanje, svoj čas, energijo, veliko volje." 
Ko smo se pogovarjali z njim, se je rav-
no vrnil iz Nemčije, iz Stuttgarta, kjer 
je kuharska reprezentanca Slovenije na 
mednarodnem kulinaričnem tekmova-
nju Intergastra osvojila srebrno medaljo. 
„Vrhunski rezultat, trdo prigaran,“ pove. 
Udeležba na mednarodnih tekmovanjih 
je odlična izkušnja. „V takšnih situaci-
jah se naučiš delati v nemogočih raz-
merah in stresnih situacijah. Zelo hitro 
ugotoviš, ali si 'karakter' za tovrstne iz-
zive oziroma situacije ali nisi.“ Grega je 
do danes videl kar nekaj tujine. „Imam 
srečo, da poleg tega, da uživam v svojem 
delu, rad tudi potujem, spoznavam nove 
kraje, ljudi in si tudi na ta način širim 
obzorja. Kuhal nisem samo še 'down un-
der', v deželi kengurujev, Avstraliji. Si pa 
želim in verjamem, da se bo zgodilo ob 
svojem času.“
Zanimivo pa je, da ga kuhanje v otroštvu 
ni zanimalo. Za šolanje se je odločil, ker 
je starejši brat Jernej obiskoval šolo za 
gostinstvo.„Z bratom sva še danes ne-

ločljiv tandem v kuhinji, delava skupaj, 
se odlično dopolnjujeva. V osnovni šoli 
učitelji nikakor niso želeli sprejeti, da 
sem se odločil za kuharja, saj sem bil 
odličnjak, vzoren in priden učenec, ki bi 
moral imeti mesto na 'prestižnejši šoli' 
– tako so takrat dojemali gimnazijo in 
kaj podobnega, nikakor pa ne gostinske 
šole.“ Spominja se, kako se je njegova 
odločitev zdela nerazumna in nenava-
dna celo njegovi razredničarki. „Da gre 
tako priden učenec, s peticami, za lonce 
...“ se zasmeje in doda: „A tako je bilo in 
sedaj sem tu.“ 
Delo kuharja nima ustaljenega urni-
ka in dnevi so dolgi, delovno inten-
zivni. In razlog, da vztraja v svojem 
poklicu?„Seveda bi lahko rekel, da so to 
gostje, ki se jih dotaknem s svojimi kro-
žniki, a če sem pošten, je razlog v meni. 
Zelo preprost je: ker to rad delam.“
Dokler se v kuhi dejansko ne preiz-
kusiš, niti ne veš, ali si ali nisi talen-
tiran za kuhanje. Vendar, da ostaneš 
v tem, ni dovolj samo učenje. „Veliko 
bolj pomembna in potrebna sta volja 
in vztrajnost. Kreativnost je visoko na 
lestvici uspešnega kuharja, a tudi to je 

treba včasih najti. Ne zgodi se kar čez 
noč. Moraš biti potrpežljiv. Kako je že 
rekel Lojze Slak enkrat na koncertu, ko 
ga je gospa prosila, naj zaigra eno res 
staro pesem …? 'Joj, je pa že tako dolgo 
nisem igral, da moram znova malce 
vaditi.' On je bil talentiran. Glasbo je 
imel v srcu in duši, a še vedno je moral 
pesmi, ki jih je v spanju znal zaigrati, 
vaditi za brezhiben nastop.“
Tako kot večina kuharjev tudi Grega 
razmišlja, da bi 'morda, enkrat v priho-
dnosti, nekje v povsem drugi obliki' imel 
gostilnico, restavracijo. Pri vprašanju, če 
ima kakšnega kuharskega vzornika, iz-
streli: „Bobby Brauer in Richard Rauch.“ 
Kaj pa sam najraje je? „Kaj na žlico, 
preprosto domačo kuho na kmetiji od-
prtih vrat, ko ti gospodinja na leseni 
mizi, pod staro lipo postreže tisto, kar 
je skuhala za družino. In takrat – sredi 
ničesar – 'odklopim' misli in preživim 
dragocene trenutke z družino, ki ji ob 
svojem delu namenim vse premalo 
časa. Ko pa smo skupaj, je toliko bolj 
aktivno in intenzivno. In če sam sebe 
malo izdam: vedno so bili in bodo naj-
boljši češpljevi cmoki moje mame.“

Mamini češpljevi cmoki so še vedno najboljši
Na Pop TV lahko spremljamo zabavni kuharski šov z naslovom Moja mama  
kuha bolje! V njem pod nadzorom svojih mam in po njihovih receptih kuhajo  
njihovi otroci, v vlogi kuharskega žiranta pa lahko spremljamo kuharskega  
mojstra, Škofjeločana Grega Rozmana.
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Jure Dolenec igra v škofjeloškem ro-
kometnem klubu, kjer je svojo športno 
pot začel tudi starejši Jure Dolenec. 
Kratek čas sta bila celo skupaj v ekipi, 
še danes pa se zgodi, da mlajši Jure 
Dolenec, sicer doma iz Loga v Poljanski 
dolini, dobiva vprašanja, za katera so 
sogovorniki prepričani, da so jih za-
stavili drugemu Juretu. Tokrat ni bilo 
tako.
• Kljub temu, da ste stari šele 22 let, 
ste že dolgo rokometaš.
"Rokomet igram že štirinajst let, zače-
lo pa se je kmalu v osnovni šoli. Sprva 
sem sicer poskušal igrati košarko, pa 
mi nekako ni šlo. Imel sem prijatelja 

in sošolca Iana, ki je hodil k roko-
metu, prav tako je k rokometu hodil 
bratranec. Tako sem še jaz začel obi-
skovati rokometne treninge in vedno 
bolj mi je bilo všeč. Takrat je bil moj 
ravnatelj Marko Primožič in treningi 
pri njem so se mi zdeli zelo zanimivi. 
Tudi njegov sin Rok me je učil roko-
meta in vse skupaj je bilo vsako leto 
bolj resno. Ko danes pomislim nazaj, 
sem se res prav odločil, saj mi še da-
nes ni žal, da sem med vsemi športi 
izbral ravno rokomet."
• So se za kmalu začeli dobri rezultati?
"V mlajših selekcijah smo bila skoraj 
vsako leto državni prvaki, najbolj po-
nosen pa sem zagotovo na to, da smo 
bili mladinski državni prvaki. Vedno 
smo se uvrščali med najboljše ekipe v 

Sloveniji, tudi ko smo hodili na med-
narodne turnirje, zlasti v države nek-
danje Jugoslavije, pa smo se domov 
velikokrat vračali s pokali."
• Na kateri poziciji igrate?
"V napadu sem desno krilo. Sem levičar."
• S starejšim in bolj slavnim soime-
njakom imata torej kar nekaj sku-
pnih lastnosti, saj oba na dresu no-
sita številko 11, tudi on pa je levičar. 
Sta kdaj igrala skupaj?
"Takoj ko sem prišel v člansko ekipo, 
sva bila eno leto res skupaj, vendar 
sem jaz takrat še bolj malo igral. Sva 
pa skupaj trenirala in se dobro pozna-
va. Tudi sedaj, ko pride domov, greva 
skupaj na pijačo. Sorodnika pa nisva. 
Vsaj bližnja zagotovo ne."
• Pa vas kdaj kdo zamenja z njim?
"Seveda se zgodi. Toda hitro razložim, 
kdo je kdo. Tudi se je že zgodilo, da so 
me klicali oboževalci starejšega Jureta, 
če jim lahko uredim, da bi dobili ka-
kšen dres. Povedal sem, da sem sicer 
Jure Dolenec, ampak ne tisti Jure Dole-
nec, s katerim najbrž mislijo, da govori-
jo, in da jim pač ne morem pomagati."
• Imate tudi vi ambicije kdaj na-
stopati v drugem slovenskem klubu, 
morda v tujini?
"Če bom uspešen, si seveda želim, da 
bi tudi jaz kdaj igral v Celju, Velenju 
ali v tujini. Najraje v Nemčiji."
• Letošnja sezona je za vaš klub kar 
uspešna. Kakšne imate ambicije ob 
koncu?
"Igramo dobro in visoko ciljamo. Želi-
mo si priti med prve štiri ekipe v dr-
žavi, morda nam uspe priti celo med 
prve tri."
• V karieri ste zamenjali že nekaj 
trenerjev. Kako ste zadovoljni z no-
vim, Bojanom Čotarjem?
"Res sem imel že nekaj trenerjev, tudi z 
novim trenerjem smo se z ekipo dobro 
ujeli. Všeč mi je, ker ima avtoriteto."
• Kaj še počnete poleg igranja roko-
meta?
"Študiram na ekonomski fakulteti, po-
leg tega tudi delam. Imam tudi dekle, 
veliko časa pa potem ne ostane več."
• Imate pri športu podporo svojih 
domačih?
"Vedno sem jo imel in tudi sedaj pri-
dejo na vsako tekmo. Navijajo tako oči 
in mami kot sestra."

Rokometaš s še bolj slavnim 
soimenjakom
Ekipa Urbanscape Loka ima v svojih vrstah 
rokometaša, ki na dresu nosi številko 11. To je Jure 
Dolenec, ki ga odlikuje odlična levica, s katero 
trese mreže nasprotnikov. Tako Jure s slavnim 
soimenjakom, ki igra za slovensko reprezentanco 
in francoski Montpellier, nima enakega le imena, 
ampak imata skupnega še veliko več.

Jure Dolenec trese mreže nasprotnikov rokometašev ekipe Urbanscap.
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V Športni dvorani Poden v Škofji Loki 
je prejšnji mesec potekal kvalifika-
cijski turnir za uvrstitev na svetov-
no prvenstvo v floorballu, ki bo letos 
decembra v Rigi v Latviji. Nasprotni-
ki Slovenije so bile ekipe Češke, Nor-
veške, Srbije, Italije in Lihtenštajna. 
Tekme z močnimi nasprotniki, zlasti 
Čehi in Norvežani, ki v tem športu 
spadajo med najboljše ekipe na svetu, 
so bili velik izziv za našo ekipo, ki si 
je realno lahko priborila največ tretje 
mesto. To je našim tudi uspelo, žal pa 
je razlika v doseženih golih pomenila, 
da sta se na prvenstvo uvrstili tretjeu-
vrščeni ekipi iz dveh drugih skupin, in 
ne naši fantje. Kljub temu po prven-
stvu niso bili preveč razočarani, saj so 
imeli na vseh tekmah na tribunah to-
liko navijačev, kot jih v dvorani Poden 
pomnijo le redko. Tudi o tem sva se po 
tekmovanju pogovarjala z enim naj-
mlajših v moštvu, sedemnajstletnim 
Nikom Omanom, sicer članom ekipe 
FBK Insport iz Škofje Loke.
• V Škofji Loki in okolici je ponudba 
športov res velika. Zakaj si se odločili 
ravno za floorball?
"V družini smo vsi navdušeni za šport, 
zlasti za nogomet in hokej. Ker bi bila 
težava s prevozi na treninge hokeja, 
sem se najprej odločil za nogomet, ki 
ga je igral tudi ati. Poleg tega je igral 
tudi floorball in tudi z menoj je podob-
no. Kar nekaj let sem igral oboje, tako 
nogomet kot floorball. Kasneje, ko je 
bilo obveznosti več, večja pa je v klubih 
postajala tudi konkurenca, sem se mo-
ral odločili za enega od obeh športov in 
izbral sem floorball. Igra ga tudi mlajši 
brat Maj."

• Kljub temu da je na loškem koncu 
floorball precej poznan, je to vseeno 
šport, za katerega do sedaj ni bilo 
veliko zanimanja. Kako je pretehta-
lo pri tebi?
"Ko sem prišel v škofjeloški klub In-
sport, nas je bilo res bolj malo. Na 
začetku za mlade kategorije niti ni 
bilo posebnega tekmovanja, zato smo 
nastopali kar pod imenom Insport 
mladi. Iz našega razreda na Osnov-
ni šoli Cvetka Golarja na Trati sva k 
floorballu hodila skupaj z Gašperjem 
Trilerjem in za ta šport sva nato nav-
dušila še kar nekaj sošolcev. Tako 
nas je bilo vedno več in ko so na naši 
zvezi začeli organizirati tudi lige v 
mlajših kategorijah, smo se vključili 
vanje. Trenutno tako v klubu igram 
za našo člansko ekipo, poleg tega pa 
tudi za mladinsko ekipo v kategoriji 

U19. Sem tudi član obeh reprezentanc, 
tako članske kot mlade reprezentance 
do 19 let. Tako sedaj treniram tudi z 
mlado reprezentanco, saj bomo imeli 
septembra kvalifikacije za svetovno 
prvenstvo."
• Izkušnje, ki si jih prejšnji mesec 
dobil pri igranju za člansko ekipo, 
bodo gotovo pomembne?
"Zagotovo mi bodo te izkušnje prišle 
zelo prav. Ne le zaradi izkušenj pri 
igri, pomagale bodo tudi pri prema-
govanju treme pri pomembnih odlo-
čitvah. Poleg tega bom lahko z njimi 
pomagal mlajšim in manj izkušenim 
soigralcem in jih usmerjal."
• Kaj so zate pomenile kvalifikacije 
za svetovno prvenstvo pred domači-
mi navijači?
"Naj najprej povem, da je bilo zame že 
veliko presenečenje in priznanje, da 

Nepozabno vzdušje pred domačimi navijači
Naša reprezentanca v floorballu se je prejšnji mesec v dvorani Poden na 
kvalifikacijskem turnirju borila za mesto na svetovnem prvenstvu letos  
decembra v Latviji, med najmlajšimi slovenskimi reprezentanti pa je bil tudi  
Nik Oman od Svetega Duha, ki ga je najbolj navdušilo dejstvo, da je imela  
naša ekipa na vseh petih kvalifikacijskih tekmah glasno podporo s tribun.

Kljub komaj sedemnajstim letom je Nik Oman že član naše reprezentance v floorballu. 
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sem bil sploh sprejet v člansko repre-
zentanco, saj sem res še precej mlad. 
Vsi v ekipi smo se zavedali, da je pr-
venstvo ne le naša priložnost, ampak 
predvsem priložnost za promocijo 
našega športa. Tako smo tudi upali, 
da bodo tribune čim bolj polne. Mo-
ram pa povedati, da smo sicer priča-
kovali podporo navijačev, toliko, kot 
jih prišlo prav na vse tekme, pa jih še 
zdaleč nismo pričakovali in smo bili 
pozitivno presenečeni. Lahko rečem, 
da je bilo vzdušje nepozabno in da so 
nas gledalci kar ponesli."
• Je bilo težko igrati proti močnej-
šim nasprotnikom?
"Prva tekma, ki so jo igrali pro-
ti odličnim Norvežanom, je bila za 
nas precejšen šok. Še do deset minut 
pred koncem smo držali izenačen re-
zultat 2:2. Takrat nam je padla kon-
centracija, popustila nam je kondici-
ja in na koncu smo izgubili. Bil pa je 
užitek igrati proti svetovno znanim 
igralcem floorballa, tudi proti ekipi 

Češke, ki je četrta reprezentanca sve-
ta. Te igralce sicer spremljam prek 
računalnika ali po televiziji in take 
ekipe, kot so Čehi, v Škofji Loki naj-
brž ne bo nikoli več. Poleg tega, da 
sem ugotovil, da je moč enakovredno 
igrati z njimi, mi je bilo všeč tudi, ker 
so to preprosti in simpatični fantje. 
Z njimi pa smo se žal družili le po 
tekmah, saj so tuje ekipe spale v Na-
klem."
• Kljub tretjemu mestu, ki ste si ga z 
ekipo želeli in v svoji kvalifikacijski 
skupini tudi osvojili, na svetovno pr-
venstvo ne boste šli. Ste razočarani?
"Ko smo izvedeli, da je naša razlika 
v golih prevelika, da bi se uvrstili na 
svetovno prvenstvo, in sta prednost 
dobili tretjeuvrščeni ekipi iz drugih 
skupin, ekipi Danske in Poljske, smo 
bili kar malce razočarani. Pozneje, ko 
smo vse dobro premislili, smo si pri-
znali, da smo zadovoljni tudi s tem, 
kar smo dosegli. Tretje mesto je pač 
lep rezultat."

• Si zelo mlad igralec, zato gotovo 
delaš tudi načrte za naprej?
"Na prvenstvu sem ugotovil, kaj de-
lam narobe in kaj moram narediti, 
da bom boljši. Manjka mi tako kon-
dicije kot tehničnega znanja in treba 
bo še veliko trenirati. Rad bi napre-
doval in želim si, da bi morda kdaj 
odigral tudi v kakšni močni floorball 
ligi. Vleče me v tujino, vem pa, da se 
bo treba še prej dokazati doma."
• Kaj počneš v prostem času?
"Obiskujem srednjo strojno šolo, z 
usklajevanjem šole in športa pa ni-
mam težav. Zelo rad imam šport, 
najbolj hokej in nogomet. Moj idol 
je Anže Kopitar, in če je le mogoče, si 
po televiziji ogledam njegove tekme, 
zlasti ko igra z ekipo v finalu NHL. 
Z družino smo bili lani tudi na sve-
tovnem hokejskem prvenstvu. Poleg 
tega navijam za Jana Oblaka, ki ga 
tudi poznam in res občudujem. Poleg 
tega imam rad domače živali, doma 
imamo psa."

NAJVEČJA EROTIČNA TRGOVINA V SLOVENIJI

KAPSULE ZA MOŠKO SPOLNO MOČ

KAPSULE LAHKO KUPITE V VSEH EROTIČNIH TRGOVINAH VENERA SHOP

...

NAJVEČJA IZBIRA DARIL ZA VSE PRILOŽNOSTI, EROTIČNIH PRIPOMOČKOV, 

PERILA, STIMULANSOV, EROTIČNIH FILMOV TER ŠE IN ŠE...

  

 

OBIŠČITE VAM NAJBLIŽJI TRGOVINI:

ŠUCEVA ULICA 25 (pposlovna hiša Rona), KRANJ, TEL.: 04 281 32 20

SEŠKOVA ULICA 9, MEDVODE, TEL.: 01 361 17 73

OBIŠČITE VAM NOBIŠČITE VAM NOBIŠČITE V AJBLIŽJI TR

ŠUCEVA ULICA 25 (pposloŠUCEVA ULICA 25 (pposloŠUCEV

SEŠKOVA ULICA 9, MEDVA ULICA 9, MEDV VODE, TEL.: 01 361 17 73

Vaša prijateljica v intimnih trenutkih

www.venera-shop.com

VABLJENI



Zdravilne masaže   
v Preddvoru

masaža in 
športne storitve

Miha Vizjak, s. p., Belska cesta 59, 4205 Preddvor
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Miha Vizjak, inženir gozdarstva in 
vsestranski športnik, se je v zadnjih 
letih zapisal zdravilstvu. Pred dvema 
letoma je stopil na samostojno 
poklicno pot in v Preddvoru odprl 
svoj terapevtski kotiček, ki je pravi 
naslov za edinstvene masaže z 
izjemnimi zdravilnimi učinki. 
V svoji praksi združuje znanja 
klasične in športne masaže, 
manualne terapije, tradicionalne 
kitajske medicine in uporabne 
kineziologije. Posamezniki, ki 
pridejo k Mihu po pomoč, so 
deležni toplega sprejema in 
celostne obravnave. 
Zdravje in dobro počutje sta pri Mihu na prvem mestu, terapija 
in preventiva gresta z roko v roki. Poleg zdravilstva deluje Miha 
tudi v športni rekreaciji kot učitelj nordijske hoje in teka na smučeh 
z licenco Smučarske zveze Slovenije. Uspešno sodeluje s številnimi 
podjetji, društvi in posamezniki. 

CENIK:
terapevtska masaža (močne masažne tehnike, odlične pri 
razno vrstnih težavah s hrbtenico in sklepi, mišicami, srcem in 
ožiljem, kalcinacijami, glavoboli, karpalnim kanalom, športnimi in 
delovnimi poškodbami, pri poklicnih boleznih, kot rehabilitacija 
po operativnih posegih …)
refleksna masaža (s stimulacijo refleksnih točk po vsem telesu in 
raznovrstnimi energijskimi tehnikami za večjo vitalnost in trdno 
psihofizično zdravje) lahko se izvaja tudi skozi oblačila!
sprostitvena masaža (za umiritev, sprostitev in boljše počutje) 
 enotna cena za vse vrste masaž: do 30 min 20 €, do 60 min 30 €

nordijska hoja (naravno gibanje z uporabo palic in veliko 
terapevtsko vrednostjo) – skupinski 20 € in individualni tečaj 50 € 
svetovanje s področja zdravja in športa (do 60 min) 30 €

Terapevtska masaža je osredotočena na odpravo blokad v mehkih 
tkivih, spodbuditev procesa samozdravljenja in vzpostavitev 
notranjega ravnovesja v telesu. Po postavljeni diagnozi se 
terapevt usmeri v reševanje vzrokov, ki so privedli do bolečin. 
Cilj je sprostiti mišični krč, vkleščen živec, zastoj limfe, odpraviti 
vnetje ... Veliko težav izhaja iz hrbtenice, zato kvalitetna sprostitev 
hrbta ter hrbteničnih živcev prinese splošno dobro počutje. Čas 
zdravljenja je odvisen od starosti in splošne telesne pripravljenosti 
posameznika. Pogosto se prvi učinki pokažejo že ob uvodnem 
obisku. Terapevtska masaža traja od 30 do 60 minut. Za rešitev 
težav običajno zadošča 3 do 5 obiskov.

Na masažo pri Mihu se lahko naročite na 041 855 435 ali pišete na 
elektronski naslov miha.vizjak@gmail.com. Na Belski cesti 59 v 
Preddvoru ima odprto vsak dan od ponedeljka do petka po dogovoru 
med 8. in 20. uro. Več o njegovi dejavnosti na: www.masaza-vizio.si.

v Preddvoru
 inženir gozdarstva in 

vsestranski športnik, se je v zadnjih 
letih zapisal zdravilstvu. Pred dvema 
letoma je stopil na samostojno 
poklicno pot in v Preddvoru odprl 
svoj terapevtski kotiček, ki je pravi 
naslov za edinstvene masaže z 
izjemnimi zdravilnimi učinki. 

MAJA BERTONCELJ

"Bilo je leta 1986, torej pred tridesetimi leti. Slabo sem 
se počutil in šel k osebni zdravnici. Predlagal sem ji, 
da bi mi dala kontrolirati še sladkor v krvi. Ker sem bil 
suh, ni pomislila, da bi imel sladkorno bolezen. A ven je 
udarila kar močno ... Takrat mi je umrla tudi mama, ki 
je prav tako imela sladkorno bolezen," je pogovor začel 
77-letni Marjan Krajnik iz Reteč. Od takrat naprej je po-
memben del njegovega življenja rekreacija.
"Ko sem izvedel za diagnozo, za sladkorno bole-
zen tipa 2, sem veliko bral o tem in ugotovil, kako 
pomembno je za sladkorne bolnike gibanje. Nasve-
te sem vzel resno in od takrat naprej sem pozoren 
pri prehrani in skrbim za redno gibanje. Pravijo, da 
sem kar preveč strog do sebe," je dejal. Pogosto ga sre-
čamo, ko hodi. "Vsak dan hodim, če le ne pride kaj 
vmes. Vreme ni ovira. Res mora biti izredno slabo, 
da ostanem doma. Prehodim med deset in petnajst 
kilometrov na dan, časovno okrog tri ure. Hodim 
do Škofje Loke in nazaj, pa do Medvod in nazaj, peš 
sem šel tudi že v Kranj na pregled. Poleg tega grem 
velikokrat v hribe, najpogosteje na Osolnik. Redno 
sodelujem v akciji Prijatelj Osolnika. Petkrat sem bil 
prav vsak dan v letu. V aktualni akciji, ki poteka od 
1. avgusta, sem bil dobrih stokrat, kar je nekaj manj 
kot prejšnja leta. Do Ločnice se zapeljem z avtom, od 
koder do cerkve na Osolniku potrebujem dobrih štiri-
deset minut. Najpogosteje grem takoj zjutraj, kar na 
tešče. S seboj ne vzamem nobene hrane ali pijače. Več 
kot dvajset let že hodim gor. Je blizu, poleg tega smo 
Osolnikarji med seboj prijatelji," je pojasnil in dodal, 
da ljudje vedo, zakaj je začel z rekreacijo, da je razlog 
v sladkorni bolezni. "Globoko dihaš, hiter tempo. Su-
per je. Moraš pa biti vztrajen, imeti voljo. Cel dan sem 
aktiven. Bolj, kot sem utrujen, bolje se počutim." Nje-
gova žena Marija je ob tem dodala, da je najbolj utru-
jen, če ne hodi. Sladkor si seveda redno meri, jemlje 
tudi tablete. Prav toliko let, kot je predan rekreaciji, je 

Vsi vedo, zakaj  
vsak dan hodim
Marjan Krajnik iz Reteč vsak dan 
prehodi med deset in petnajst 
kilometrov. Tako je že trideset let. 

»Nasvete sem vzel resno in od takrat 
naprej sem pozoren pri prehrani in skrbim 
za redno gibanje. Pravijo, da sem kar 
preveč strog do sebe.«



pozoren tudi na prehrano. "Že trideset let ne jem sladkarij. Za zajtrk pojem sadje 
s cimetom in limono, pa kislo zelje, zaključim s kavo. Sadje jem dopoldne, saj ga 
popoldne ni dobro jesti. Za kosilo imam najraje jedi na žlico," dodaja. 
Gibanje priporoča vsem: "Zelo zamujajo, če se ga ne lotijo. Počutim se, kot da ne 
bi imel sladkorne bolezni. Upam, da bo tako še naprej."

Marjan Krajnik že več kot dvajset let sodeluje v akciji Prijatelj Osolnika. Petkrat je bil  
na Osolniku prav vse dni v letu. 
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*Ponudba velja za naslednje modele Ray Ban očal: RB 4165, RB 4171, RB 4187, RX 7046, RB 7047 in RB 7054.
**organska stekla 1.5 dioptrije do 4Dprt / 2Cyl premera 65mm + 85% zatemnitev (siva, rjava, sivo-zelena) + UV zaščita.

Popusti se ne seštevajo! Akcija traja od 01. 02. 2016 do razprodaje zalog.

OKVIR*  +  STEKLA** + ETUI
129 €

Sončna očala z dioptrijo

Medvoška c. 3, Medvode
Tel.: 01 361 78 36
www.optikamali.si

MAJA BERTONCELJ

Najlepši in najtežji mali maraton ali Pu-
štalski polmaraton bo v soboto, 9. aprila. 
Proga je dolga 21 kilometrov in 98 metrov. 
Večinoma poteka po naravnih poteh, ki 
se vzpenjajo in spuščajo skozi gozdove. 
Gre za drugačno, rekreativno tekaško 
prireditev, kombinacijo malega marato-
na in gorskega teka v hribih nad Škofjo 
Loko. Tekače bo pot vodila s Sv. Andreja 
na razgledno vzpetino, Sv. Ožbolt. Nato 
se bodo po makadamski poti spustili do 
vasi Selo in se ponovno vzpeli na najvišji 
vrh Polhograjskega hribovja Tošč. Sledi 
spust in tek po gozdni poti do Osolnika, 
kjer se prične zadnji, dolg spust v doli-
no Hrastnice in še zadnji vzpon do cilja 
na Sv. Andreju. Več informacij dobite na 
spletnem naslovu www.najnaj21.si. 

Bliža se Puštalski 
polmaraton
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Ko na spletnih straneh pobrskamo za podatki o kavi, izvemo, 
da naj bi jo začeli pridelovati v Etiopiji, čeprav tamkajšnji 
domačini še danes pijejo čaj, narejen iz listov kavovca. Prvi 
pravi zapis o kavi, narejeni iz praženih kavnih zrn, je prišel iz 
rok arabskih učenjakov, ki so zapisali, da je bila koristna pri 
podaljševanju njihovega delovnega časa. Arabska inovacija 
v Jemnu se je tako razširila najprej med Egipčani in Turki in 
kasneje našla svojo pot okoli sveta. 

Popolnost črnega napoja
Loka kava že več kot desetletja predstavlja tradicijo 
kvalitetne kave, ki jo prepoznajo in cenijo prave "kofetarice" 
in vsi resnični ljubitelji kave. Znana je po bogati aromi ter 
okusu, ki spominja na pravo turško kavo. To je rezultat 
posebnega procesa praženja in mletja kave, kar pa omogoča 
izbor ravno pravšnjega, uravnovešenega razmerja najboljših 
kav vrste arabika (Coffea arabic) in robusta (Coffea robusta). 
Ta kompleksni proces proizvodnje zahteva tudi posebno 
pozornost pri sami pripravi Loka kave, tako da dobimo na 
koncu v kavni skodelici popolnost črnega napoja, v katerem 
lahko uživamo ves dan. Vendar ne glede na to, ali uživate 
v samem ritualu pripravljanja kave ali se prepustite njenim 
aromam in okusu – sami ali v družbi, je Loka kava dosledna 
v svoji tradiciji, tako da tisti, ki so njeno izvrstnost prepoznali, 
se k njej vedno znova vračajo.

Pet osnovnih pravil 
Večina o sami pripravi kave sploh ne razmišlja veliko. To je 
za ljubitelje kave pač nekaj vsakdanjega in običajnega. Pa 
vendar so načini pripravljanja kav različni: tako v domačih 
gospodinjstvih kot tudi če pogledamo širše, po državah, 
recimo. Vseeno pa obstaja nekaj skupnih, osnovnih pravil, 
ki jih lahko upoštevamo, ne glede na to, na katerem koncu 
sveta in za čigavim štedilnikom se spravljamo h kuhi kave.
Najbolj osnovno pravilo se nanaša že na njen nakup. Pri kavi 
moramo biti pozorni, da je kvalitetna, saj bo le tako na koncu 
napitek tudi dobrega okusa. Pa naj gre tu za sveža pražena 

kavna zrna ali za mleto kavo, ki je vakuumsko pakirana. 
Nedvomno kvaliteta kave pri okusu našega ljubega napitka 
igra pomembno vlogo. 
Potem je pomembno, kako doma kupljeno kavo 
shranjujemo. Čim dlje jo poskušamo obdržati svežo, boljša 
je. Zato je dobro, da jo shranjujemo v stekleni ali zaprti 
embalaži, brez direktnega stika s svetlobo, če želite tudi 
v hladilniku, nikakor pa ne poleg aparata, ki bi jo lahko 
segreval. Slabo je tudi, če je v njeni neposredni bližini kakšen 
radiator ali recimo klima.
Če resnično želite, da kava razvije okus, Mednarodna 
organizacija za kavo priporoča pri njeni pripravi uporabo 
filtrirane vode, in če se le da, se izognite uporabi destilirane 
ali mehke vode. Pri uporabi zadnjih dveh namreč izguba 
mineralov v vodi zelo negativno vpliva na sam končni okus 
kave. 
Četrto pravilo se nanaša na temperaturo pri kuhanju kave. 
Baristi za kuhanje kave iz enega samega razloga uporabljajo 
filtrirano vodo, katere temperatura je 90 in največ 95 stopinj 
Celzija: namreč zavreta voda iz kave povleče trpke arome, 
kar zagotovo ne obljublja kvalitete končne skodelice kave. 
V bistvu je za uživanje ob vrhunski skodelici kave, pa če je 
še izbor same kave pravi, zelo pomembno tudi znanje o 
pripravi kave.
Kjer koli boste že kavo pripravljali, vedno izberite čisto 
posodo. Sploh obstaja po domačih gospodinjstvih neko 
nepisano pravilo, da se kava kuha v posodi, ki je namenjena 

Kava za vse trenutke
Loka kavo pijemo že desetletja. Je srednje pražena kava uravnoteženega okusa in prijetne, blage 
arome. Je tradicionalna, okusna in ljudje se z veseljem zbujajo v njeni družbi. Za marsikoga se dan 
prevesi v danes šele s skodelico kave; plemenitim napitkom, ki ga je tako enostavno pripraviti.  
In prav vsak ima pri kuhanju kave kakšno svojo, malo skrivnost.
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samo in čisto samo njej. Največkrat je to kar tako imenovana 
džezva. In tudi shranjevalna posoda naj bo deležna 
občasnega čiščenja. 

Priprava kave za domačim štedilnikom
In če se boste držali vseh omenjenih pravil, potem je najbolje, 
da jih začnete preizkušati v praksi. Poskusite z naslednjim 
receptom za pripravo kave v džezvi. Torej: Za eno kavno 
skodelico napitka potrebujemo 100 mililitrov hladne vode 
in dve polni žlici kave. Vodo nalijemo v posodo za kuhanje 
kave oziroma džezvo. Ko zavre, jo umaknemo s plina ali 
grelne plošče, rahlo vanjo dodamo odmerek kave in dobro 
premešamo. Na zmanjšan plamen ali nižjo temperaturo 
električne plošče vrnemo posodico in počakamo samo 
toliko, da se pena začne dvigovati. Potem po želji dodamo 
sladkor in mleko ter pustimo, da kava počiva tri do pet minut. 
V tem času se kava umiri in poleže 'zoc', kakor po domače 
imenujemo kavno usedlino. Glede na to, koliko kav želimo 
skuhati, pa potem prilagodimo tudi količino vode in kave.
Recepture posameznih vrst kav
Velika umetnost in skrivnost vsake pražarne je priprava 
mešanice oziroma recepture iz posameznih vrst kave. 

Nekatere kave se odlikujejo po odlični aromi, druge po 
prijetnem okusu, toda nobena posamezna vrsta kave nima 
vseh lastnosti, ki jih od dobre kave želimo. Zaradi lastnosti, 
ki jih ima vsaka posamezna skrbno izbrana sorta, pa ima 
Loka kava edinstveno aromo in uravnotežen blag okus. Kot 
zanimivost: priporočena cena običajne, ljudem najbližje, 
stogramsko pakirane kave Loka kava je 0,94 evra, kar kaže 
tudi na odlično razmerje med kvaliteto in ceno. 
Namreč, mešanice praženih kav se ločijo med seboj po 
razmerju in vsebnosti posameznih vrst kave kot tudi po 
njihovi kakovosti in poreklu. Mešanice praženih kav so 
večinoma iz obeh kav, arabike in robuste. Robusta kave so 
močne, vsebujejo več kofeina in manj aromatične, medtem 
ko so arabika kave blage in zelo aromatične. Tako arabika kot 
robusta izhajata iz Afrike, le da je arabika doma v vzhodnem 
delu, robusta pripada zahodu. Arabika se nahaja v višjih 
legah, gojijo pa jo poleg v Afriki še v Srednji in Južni Ameriki 
in v nekaterih predelih Indije. Robusta raste v nižjih legah, 
tropska azijska območja ter Brazilija pa so poleg že omenjene 
Afrike njena geografska območja. Sami rastlini obeh zvrsti 
kav sta zelo odporni in vsaka ima še nekaj svojih različic. V 
svetovni proizvodnji pa absolutno prednjači arabika. 
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Ø 13/36 
0-400 min-1 
42/27 Nm 

Akumulator 18V, 1.5Ah; 
polnilec DC18WA, plas-

tični kovček 

Zmogljivost vrtanja (jeklo/les) 
Št. vrtljajev – prosti tek 1.st. 

Moment 

Priložena oprema 

Inter gozd, trgovina in servis, d.o.o., 
Kranj 
Cesta Staneta Žagarja 53, Kranj 
041 673 191/04 234 17 70 
info@intergozd.si 

Odpiralni čas:   
pon., sre: 8h-19h  
tor., čet., pet.: 8h-16h 

Ø 13/36 
0-400 min-1 
42/24 Nm 
Akumulator 18V, 1.3Ah; 
polnilec DC18WA; plastični 
kovček 

Redna cena: 292,8€ Redna cena: 252,2€ 

MIROSLAV BRACO CVJETIČANIN

Opaziti je, da fasade delajo celo leto, 
vendar nam vsak usposobljen izdelo-
valec ne priporoča tega početja v zim-
skem času.  
Tudi če nam proizvajalec materiala 
trdi, da je sistem oz. njihov izdelek za 
to primeren in da njihovo lepilo delu-
je tudi pri minus 10 stopinj Celzija, se v 
praksi pokaže, da izdelava fasade pozi-
mi ni priporočljiva. Kot investitor ima-
mo za izdelavo fasade čas celo leto, za-
kaj bi torej vztrajali pri delu pozimi, ko 
je za to najbolj neprimeren čas? Morda 
zaradi "zimskega popusta", ker fasader 
želi podaljšati svojo sezono? Odgovor 
je na jasen in glede na razmere v slo-
venskem gradbeništvu se ugodna cena 
dobi kadarkoli v letu.
Fasado je dobro delati na prehodu po-
mladi v poletje, sicer pa je celotna po-
mlad dobra za delo, ravno tako jesen. 
Poleti je treba paziti, da se obvezno 
uporabljajo zaščitne zavese in da se za-
ključni sloj ne izvaja v vročini nad 30 
stopinjami Celzija ali pa na direktnem 

soncu. Poletje je ugodno, ker je dolg 
dan in je zato več primernega časa za 
izvedbo zaključnega sloja. Visoka vro-
čina v zadnjih letih zdrži le nekaj dni, 
takrat moramo počakati. Jesen je do 
sedaj tradicionalno sodila v najboljši 
del leta za izvedbo fasade – vsaj sodeč 
po splošnem mnenju fasaderjev, ven-
dar so se v zadnjem času vremenske 
razmere spremenile, malokdaj smo 
deležni "indijanskega poletja". Mnenje 
večine današnjih fasaderjev je, da je 
jesen sicer v redu, vendar če je možno 
fasado izvesti prej, potem bolje prej. 
Če je v zraku visoka vlaga, so fasadni 
materiali na resni preizkušnji, namreč 
materiali se čudno obnašajo, sušenja 
so daljša, nevarnost, da vam zaključni 
sloj spere dež, je visoka. Opombe pošte-
nih in dobrih fasaderjev si velja zapo-
mniti: Pozimi se izvajajo fasade, kjer 
ni znano, kdo bo bodoči lastnik objek-
ta, oziroma na objektih za "trg".

NAMENI FASADNEGA SISTEMA
Namen fasade je toplotna zaščita in 
manjša poraba energije, vodoodbojnost, 

požarna zaščita, estetska funkcija, pre-
prečevanje toplotnih mostov, toplotna 
stabilnost v letnem času, zmanjševanje 
termičnih napetosti, preprečitev propa-
danja gradbenih elementov zaradi kon-
denzacije vodne pare, izkoriščanje spo-
sobnosti zidu za akumulacijo toplote 
in reguliranje temperature v notranjih 
prostorih, zagotavljanje zdravega in 
udobnega bivanja, zvočna izolativnost, 
varovanje okolja, preprečevanje razvoja 
mikroorganizmov na notranjih stenah.

IZOLATIVNI NAMEN FASADE
Naloga izolacije fasade je preprečeva-
nje prehajanja toplote in zniževanje 
porabe energije za ogrevanje pozimi 
ter zaščita pred zunanjo vročino pole-
ti. Izbiro izolacijskega materiala v prvi 
vrsti določa vrsta podlage oziroma 
njene specifične lastnosti. Pri izbiri 
med razpoložljivimi fasadnimi izola-
cijami je poleg toplotne izolativnosti 
pomembno upoštevati še druge kri-
terije, kot so požarna odpornost, di-
fuzijska prepustnost, tlačna trdnost, 
trajnost, občutljivost na navlaževanje 

Fasad ni dobro delati pozimi
Osnovna naloga toplotnoizolacijskega sistema ali fasade je preprečevanje 
izmenjave toplote med zunanjim in notranjim delom stavbe in posledično 
preprečevanje toplotnih izgub.



MOJ DOM | 33 

Izkoristite popust in izberite super okna REHAU 
za najboljšo ceno. 

AKCIJA
1 2 3

itd. Vedno bolj se zavedamo pome-
na okoljskih kriterijev, kjer upošte-
vamo količino energije, potrebne za 
proizvod njo izolacijskega materiala 
in možnost njegove reciklaže. Izbor 
fasadne izolacije v kombinaciji z vrsto 
podlage v nadaljevanju določa vrsto 
fasadnega lepila in zaključnih slojev.

FASADNO LEPILO
Fasadna lepila zagotavljajo optimalno 
oprijemljivost med podlago in izolacij-
skim materialom. Večkrat pa narava 
podlage, specifične lastnosti objekta in 
teže zaključnih slojev zahtevajo še do-
datno mehansko pritrjevanje oziroma 
sidranje. Lastnosti lepila se razlikujejo 
glede na vrsto izolacijske plošče in vrsto 
podlage. Z različnimi dodatki pa spre-
minjamo lastnosti posameznega lepila.
Uporabljena lepila so lahko univerzalno 
primerna za lepljenje izolacijske plošče 
in armiranje z vtiskavanjem alkalijsko 
odporne fasadne mreže. V nekaterih 
primerih pa se uporabljajo lepila ločeno 
za lepljenje izolacijske plošče in za izde-
lavo armirnega sloja. Velikost granula-
cije peskov in različni dodatki vplivajo 
na aplikativne las tnosti posameznega 
lepila, vplivajo na hitrost sušenja (odpr-
ti čas), paroprepustnost ...

MREŽICA
Armirna mreža prenaša napetosti, ki 
se dogajajo na fasadni površini in pre-
prečuje večje raztezke in skrčke, ki bi 
povzročili razpoke na fasadni površini 
in zaključnem sloju. Ker je vtisnjena v 
cementna fasadna lepila, je nujno, da 
je alkalijsko odporna. Izrednega po-
mena je pravilna izvedba in vgradnja 
mrežice na robovih in odprtinah.

OSNOVNI PREMAZ
Pred nanosom zaključnih slojev je 
priporočljiva uporaba osnovnega pre-
maza. Osnovni premaz naredi podla-
go enakomerno vpojno, ustvari vezni 
most med podlago in zaključnim slo-
jem, njegova obarvanost pa preprečuje 
prosevanje podlage skozi zaključni sloj.

ZAKLJUČNI SLOJ
Najbolj obremenjen ter izpostavljen 
del fasade je ravno zaključni sloj. 
Podvržen je stalnim temperaturnim 

spremembam. Njegova glavna naloga 
je trajna zaščita fasadnega sistema 
pred vremenskimi vplivi. Sekundar-
na naloga pa je izgled stavbe. Ker se 
zaključni sloji nanašajo direktno na 
predhodno izdelano podlago, je zelo 
pomembna kvaliteta podlage. Za-
ključni sloji se s pomočjo mehanske 
vezave prilepijo na podlago, kar po-
meni, da se skupaj tudi gibljejo. Pre-
kinjen proces sušenja lahko pomeni, 
da se podlaga skrči in tako nastanejo 
"mikro" razpoke v zaključnem sloju. 
Zaključni sloji so narejeni iz veziv ter 
različnih granulacij peska. Poznamo 
silikonske, silikatne ter akrilne za-
ključne sloje in njihove izpeljanke-
-kombinacije.

EVROPSKE SMERNICE
Evropske institucije sprejemajo za-
konodajo in postavljajo smernice, s 
katerimi želijo v prihodnosti zmanj-
šati porabo energije. Velik poudarek 
je na zmanjšanju porabe energije za 
ogrevanje, kjer se predvsem ukvar-
jajo z debelino izolacije v fasadnih 
sistemih. V Sloveniji so z letom 2009 
lastniki objektov zavezani k prido-
bitvi energetske izkaznice, ki določa 
porabo energije objekta in ga ume-
sti v različne razrede energetske 
učinkovitosti. Umestitev v določen 
razred med drugim določa vrsta in 
debelina izolacijskega materiala, ki 
je del fasadnega sistema. V uporabi 

je novi Pravilnik o učinkoviti rabi 
energije v stavbah in zamenjuje pra-
vilnik o toplotni zaščiti in učinkovi-
ti rabi energije v stavbah. Pravilnik 
pomembno vpliva na objekte, ki se 
bodo prenavljali in gradili v prihod
nje, saj določa ostre kriterije za to-
plotno zaščito.

POMEMBNEJŠE ZAHTEVE  
PRAVILNIKA
Iz obnovljivih virov energije mora-
mo zagotoviti 25 odstotkov energije, 
toplotna zaščita v novogradnjah in 
stavbah, ki se bodo prenavljale, bo 
učinkovitejša, v ogrevalnih sistemih z 
vodo je temperatura znižana s 70 ozi-
roma 90 na 55 °C, določena je največja 
dovoljena moč za hlajenje stavbe, ki 
se ne sme prekoračiti.
Za izdelavo izračunov gradbene fi-
zike za področje toplote in smotrne 
rabe energije so v Sloveniji prevzeti 
harmonizirani evropski standardi 
SIST EN. Po pravilniku je energetska 
izkaznica stavbe sestavni del gradbe-
ne dokumentacije. Izkazuje največjo 
dovoljeno letno potrebno toploto za 
ogrevanje po enoti ploščine koristne 
površine stavbe (kWh/m2 letno), ki 
zajema ogrevane dele stavbe (kWh/
m3 letno). Izkaznica mora biti dosto-
pna na vpogled bodočim lastnikom 
ali uporabnikom stavbe, priložena 
dokumentaciji za tehnični pregled in 
potrjena s strani projektanta.
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Sejem je zasedel vse razpoložljive 
dvorane Gospodarskega razstavišča, 
postavili pa so še tri nove montažne 
dvorane. Na največji mednarodni 
sejemski prireditvi s področja gra-
diteljstva v Sloveniji se bo na 20.000 
kvadratnih metrih razstavnih povr-
šin predstavilo 517 podjetij iz 32 držav. 
Novosti in zadnje trende razstavljav-
cev s področij gradbeništva in stavb-
nega pohištva, ogrevalne in hladilne 
tehnike, notranje opreme, varova-
nja in urejanja okolice vse sejemski 
dni dopolnjuje brezplačno svetovanje 
strokovnjakov Gradbenega inštituta 
ZRMK, Eko sklada in ENSVET za vse 
tiste, ki prenavljajo, gradijo ali pa to 
načrtujejo. Nasveti o učinkoviti rabi 
energije (URE) in uporabi obnovljivih 

virov energije (OVE) svetovalcev mreže 
bodo pomagali pri dilemi, kako svo-
ja sredstva učinkovito in dolgoročno 
ustrezno uporabiti pri gradnji ali ob-
novi hiše, stanovanja ali naprav. Tudi 

tistim, ki so hišo že zgradili in v njej 
živijo, stanovanje že kupili in opremi-
li ter jih pestijo problemi, povezani z 
rabo energije ali bivalnim ugodjem. 
Sejem traja do nedelje. 

Dom je danes odprl vrata
55. Sejem Dom v Ljubljani bo še večji in z rekordnim številom razstavljavcev.

Gorazd Porenta,  
Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka

T: 04 51 32 045 
GSM: 041 829 877

drevesnica.porenta@gmail.com
http://www.drevesnica-porenta.eu.pn/

odprto od 9. do. 17. ure

PRODAJA VSEH VRST  
SADNEGA DREVJA:

jablane in hruške (tudi na sejancu),  
slive, marelice, breskve, češnje, ribez,  
josta, maline, ameriške borovnice ...
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

Redna cena priročnika je 13 EUR. Redna cena priročnika je 13 EUR. 
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 

                      + p oštnina

111111
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V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  
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ALENKA BRUN, FOTO: TINA DOKL

Pred kratkim je sicer Biotehniški center v 
Naklem gostil dogodek Trendi v floristiki 
2016, a ta velja za največji floristični dogo-
dek v Sloveniji. Tudi letos je dogodek napo-
vedoval nove smernice na področju obliko-
vanja cvetja. 
Poleg strokovnega programa, razstav po-
sebnih šopkov – med njimi tudi poročnih, 
je bil za obiskovalce zelo zanimiv spremlje-
valni program celotnega dogajanja, kjer je 
zagotovo izstopala omenjena posebna mo-
dna revija Barvni krog. Sodelujoči floristi 
so združili moči z učenci Srednje frizerske 
šole v Ljubljani in na sodoben in inovativen 
način prikazali temeljno zakonitost barv v 
svojem 'izdelku'. Ob končni modni posta-
vitvi smo lahko videli, kako se lahko kom-
binirajo barve blaga z barvo cvetja. Rdeča z 
zeleno, pa oranžna z modro, z rumeno in 
rdečo, kako je z vijolično ...  
S pomočjo modne revije smo spoznali tudi 
pomen hladnih in toplih barv, kjer so glav-
no vlogo poleg barv odigrali še šopki, njiho-
va velikost, cvetje v laseh. 
Pod mentorskim vodstvom Zorana Gaji-
ća in Romane Marolt so nastale zanimive 
in vpadljive pričeske in izbrani make-upi, 
kar je lepo dopolnilo celoto modne revije. 
Končni videz sodelujočih deklet, lahko pa bi 
rekli kar končni izdelek, pa je na modni re-
viji prisotnim predstavil Rock Finale. In kot 
smo že rekli: fotografija v tem primeru pove 
več kot še tako natančen opis.

Ko si cvetje  
in blago  
podata roki ...
... nastane posebna, 
ekstravagantna zgodba,  
kjer slike povedo več kot  
sto besed. Modna revija 
Barvni krog je prisotne 
navdušila s svojo izvirnostjo, 
barvitostjo, izbranim 
cvetjem. Res je bila posebna.
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 POPRAVILO ČEVLJEV 
 IZ DE LAVA KLJU ČEV  

 VSE ZA VARNOST VAŠEGA DOMA
ŠE TI NA MAR KO, s. p.,  

T: 01/3611 207, GSM: 031 77 11 88
BLA GO VNI CEN TER MED VO DE
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  Lidija Goljat Prelogar že vrsto let vodi prireditev 
Rdečega križa v Škofji Loki, namenjeno zvestim 
krvodajalcem. Letos se ji je na odru pridružil mladi 
sovoditelj, sicer njen nečak Aljaž Goljat. Lidija namreč 
pričakuje, da bo njena voditeljska naloga slednjič 
prešla v mlajše roke in da bo v prihodnjih letih lahko kot 
predsednica komisije za krvodajalstvo pri Območnem 
združenju RK Škofja Loka na proslavah "kot gospa" 
sedela med gledalci in od tam spremljala podeljevanje 
priznanj zaslužnim krvodajalcem. D. Ž., foto: Tina Dokl

   Ena slikarska. V prvem planu 
fotografije, ki bi jo lahko označili za 
čisto figuraliko, so trije odlični in po 
svojih delih širše prepoznavni slikarji 
mlajše generacije: Peter Gaber, Tina 
Dobrajc in Mito Gegič. Vsi so aktivni 
člani Združenja umetnikov Škofja Loka, 
prvi iz Medvod, Tina je Ločanka, njen 
partner Mito pa se je priselil s Ptuja. 
Pisec je mnenja, da smo jih ujeli med 
snovanjem nove umetniške akcije, 
ki jo bodo predstavili v letošnjem 
letu. Tako kot pri svojem delu so 
tudi pri predstavljanju le-tega po 
galerijah izjemno kreativni. Prihodnost 
slovenske likovne umetnosti je že tu.   
I. K., foto: Andrej Tarfila

  Kranjski Cineplexx je februarja gostil večer, rezerviran 
za dame. Samske ali vezane so se skupaj s prijateljicami 
do solz nasmejale ob ogledu komedije Razgibano življenje 
samskih. Film je zanimal tudi Ločanko Stefanio Bojić in 
prijeteljico Karin Škufca. A. B., foto: A. B.

  Kranjski Cineplexx je februarja gostil večer, rezerviran   Kranjski Cineplexx je februarja gostil večer, rezerviran 

  Na velikem pustovanju v Medvodah so skupinske pustne maske 
kar dobro zastopale Škofje Loko. Tako so se recimo iz Loke oglasile 
Pločevinke piva, iz Hrastnice pri Škofji Loki pa so na zabavo prišli 
celo Preganjalci virusa zika. A. B.,  foto: Peter Košenina
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Sredi februarja je v Škofji Loki in na smučišču 
v Kranjski Gori znova potekala tradicionalna 
prireditev za Pokal Loka. Med mladimi 
smučarskimi upi je tekmoval tudi domačin Oto 
Vraničar, ki je gostom na prireditvi v Sokolskem 
domu zaigral tudi na harmoniko ter dokazal, da 
ima več talentov. V. S., foto: Andrej Tarfila 

Marija Gasser je napisala knjigo Vasi pod Ratitovcem. Konec februarja jo je 
predstavila v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki. V knjigi 
je raziskovala in napisala zgodovino zaselkov Spodnje Danje, Zgornje Danje, 
Trojar, Zabrdo, Torki in Ravne. "Zapis je bogastvo za nas, rodove naprej, in izraz 
spoštovanja ter zahvala prednikom za oblikovanje tako lepe krajine in prehojene 
življenjske poti,“ pravi Gasserjeva. A. B., foto: Matic Zorman 

  Včasih precej pomemben akter v 
resničnostnem šovu Bar, Škofjeločan 
Emi Nikočević je dobil svojo televizijsko 
priložnost. Lahko ga spremljamo na 
Kanalu A v vlogi komentatorja v novem 
resničnostnem šovu Big Brother, pa še 
svojo 'tweet' rubriko je dobil, kjer ima 
pet minut časa, da pove svoje mnenje o 
najboljši dnevnih 'tweetih'. Na fotografiji 
je z voditeljico šova Manjo Plešnar.  
A. B., foto: osebni arhiv

  Včasih precej pomemben akter v 

  Ponovno se je začelo tekmovanje v kuharskih veščinah avtohtonih lokalnih 
ali regionalnih posebnosti, ki letos poteka na ravni slovenskih osnovnih šol 
že petič. Mladi gorenjski kuharji so tokrat svoje znanje predstavili na Dvoru 
Jezeršek na Zg. Brniku. Med devetimi sodelujočimi so Škofje Loko zastopale 
Medlarke iz OŠ Jela Janežiča z loško medlo in na koncu s celotno izvedbo, 
idejo ter predstavitvijo jedi najbolj izpolnile pričakovanja žirije. A. B., foto: 
Tina Dokl

  Ponovno se je začelo tekmovanje v kuharskih veščinah avtohtonih lokalnih   Ponovno se je začelo tekmovanje v kuharskih veščinah avtohtonih lokalnih 
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PEUGEOT 308 IN 308 SW

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,0 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 103 do 130 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. 
Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0147 do 0,0428 g/km. Emisije trdnih delcev: od   0,00010 do 
0,00052 g/km. Število delcev od 0,05 do 2,75. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 

onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 

prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 308 (Active 1,2 PureTech 96 kW z navigacijskim sistemom) – ½ ob sklenitvi, ½ čez eno 
leto – brez obresti; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom »staro za novo« je 17.785 EUR; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 28. 01. 2016 znaša 2,04 % pri 50% pologu in ročnosti 12 mesecev, kar 
ustreza stroškom odobritve fi nanciranja v višini 1 % od maloprodajne cene vozila; EOM se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let 
(vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 60 % popust. Ponudba velja za omejeno količino vozil, najkasneje do 30. 4. Za 
podrobnosti o ponudbi nakupa staro za novo se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

www.peugeot.si

B R E Z  O B R E S T I .

PLAČATE ZDAJ, ČEZ ENO LETO

BONUS STARO ZA NOVO

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00

MIROSLAV CVJETIČANIN

Nova opel astra je osvojila najbolj za-
želeni naziv v avtomobilski panogi v 
Evropi. Kar 58-članska žirija, ki so jo 
sestavljali avtomobilski novinarji iz 22 
evropskih držav, je Astri podelila sku-
pno 309 točk, na drugo in tretje mesto 
pa sta se z 294 oziroma 202 točkama 
uvrstila Volvo XC90 in Mazda MX-5.
Predsednik odbora COTY (Car of the 
Year) Hakan Matson je priznanje 
evropski avto leta 2016 izročil izvršne-
mu direktorju skupine Opel Karlu-
-Thomasu Neumannu na predvečer 
odprtja 86. Mednarodnega avtomobil-
skega salona v Ženevi za predstavnike 
medijev. Astra se je na prvo mesto za-

Astra je evropski avto leta!
Prestižno nagrado vodilnih avtomobilskih novinarjev so predali  
na Avtomobilskem salonu v Ženevi.

Za večino avtomobilskih novinarjev pričakovana zmaga
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vihtela med sedmimi finalisti letošnjega izbora za avto-
mobil leta. V izbor se je prvotno uvrstilo več kot 40 novih 
avtomobilov, od športnih roadsterjev do prestižnih limu-
zin in športnih terencev.
“Nova astra predstavlja začetek Oplove nove dobe in zma-
ga v letošnjem izboru avtomobila leta kaže, da smo na do-
bri poti," je povedal Karl-Thomas Neumann. Na zadnjih 
osmih izborih avtomobila leta je Opel z novimi modeli 
zmagal trikrat. Nova astra je od začetka prodaje lansko 
jesen osvojila nekaj pomembnih mednarodnih priznanj, 
med katerimi sta tudi SAFETYBEST 2015 in zlati volan 2015. 
Nova imetnica prestižnega naziva v različici s petimi vrati 
in kot Sports Tourer temelji na povsem novi lahki arhitek-
turi vozila. Za pogon ekskluzivno skrbijo najnovejši dizelski 
in bencinski motorji. Integracija s pametnimi telefoni in 
revolucionarni pomočnik za osebne povezave in storitve 
Opel OnStar poskrbita za sodobno povezljivost. Astra nada-
ljuje tudi s tradicijo uvajanja tehnologij in funkcij, kot so 
matrični žarometi, v kompaktni razred, čeprav so bile do-
slej na voljo samo v višjih segmentih.
Priznanje evropski avto leta so uvedli leta 1964. Z letošnjo 
zmago je Opel svoje skupno število osvojenih nazivov po-
večal na pet. Kot prvi avto iz Rüsselsheima ga je osvojil 
opel kadett E leta 1985. Dve leti pozneje je zmaga pripadla 
omegi A. V zadnjih letih se je Opel dvakrat uvrstil na vrh, 
insignia je zmagala leta 2009, ampera pa leta 2012. 

Originalni 
nadOmestni deli 
Originalni Originalni 
nadnadOmestni deli 
35% POPUSTADO

VAŠ PEUGEOT V ODLIČNI FORMI:

MOŽNOST PLAČILA  
DO 24 OBROKOV S KARTICO  
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

www.peugeot.si

mestni deli mestni deli mestni deli 

www.peugeot.si

 * Ponudba velja le za člane programa ugodnosti Moj Peugeot do vključno 31. 5. 2016. Slika je simbolična.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00 KONCESIONAR LETA 2014

Rodex_poprodaja_zima.indd   1 01/03/16   15:38

V podjetju Rodex z Rov pri Radomljah, enem največjih konce-
sionarjev za vozila znamke Peugeot, so se ob koncu lanske-
ga leta znova odločili, da bodo denar, namenjen novoletnim 
voščilnicam in koledarjem, podarili v dober namen in tistim, 
ki pomoč res potrebujejo. »Pred dvema letoma smo tako de-
nar poklonili domačiji iz Poljanske doline, ki ji je odneslo mlin, 
konec lanskega leta pa smo se odločili za Anino zvezdico. In 
ker ta organizacija z gotovino ne dela, smo se odpravili v tr-
govino in skoraj polovico velikega kombija napolnili s hrano v 
vrednosti dveh tisočakov,« nam je povedal vodja prodaje vozil 
Gorazd Žagar.

Donirali Anini zvezdici
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MIROSLAV CVJETIČANIN

Vsakič, ko na cesto zapelje nov model 
avtomobila, se sprašujemo, kako dru-
gačen je od prejšnjega. Zavedamo se, 
da avtomobilska tehnologija galopira 
proti izboljšavam in napredku, zave-
damo pa se tudi, da cene temu galopu 
ne smejo slediti. Četrta generacija Re-
naultovega megana je končno zape-
ljala tudi na naše ceste. Tako kot so 
nam obljubili, ob koncu februarja ga 
bo moč končno videti in voziti. Spo-
mnimo se prejšnje jeseni, ko so v jav-
nost nenapovedano pricurljale prve 
fotografije tega borca za prevlado v 
C–, spodnjem srednjem razredu vozil. 
Konkurenti se že vozijo po cestah: ško-
da octavia, golf, citroën C4, seat leon, 

Vrnitev k drugačnosti
Četrti megane

Bo zmagovalec v izjemni konkurenci razreda C?

nagrajujejo!
Remont Kranj & Loške novice

Ime in priimek: _________________
Naslov: ________________________
GSM: __________________________
Telefon: _______________________

Prinesite kupon v prodajni salon Remont na Laborah.  
Izmed vseh bomo izžrebali srečneža, ki se bo cel  
vikend vozil z novim Renault MEGANE-om!
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Ljubljanska cesta 22, Kranj
www.remont-kranj.si, info@remont-kranj.si

04 2015 223

ford focus, peugeot 308 in opel astra, ki je najprej postala 
slovenski in potem še evropski avto leta, vsi prenovljeni, 
vsi novi in sveži. "Težka kategorija," bi lahko poimenovali 
ta razred vozil, kajne? 
Renault megane ima pri nas svoje občudovalce, svoje re-
dne kupce. S prejšnjo, tretjo generacijo se je sicer malo iz-
neveril tistim, ki dajo največ na najbolj napredno tehnolo-
gijo in tudi zunanji videz. Spomnimo se druge generacije 
megana, ki je bil, tako kot se za Renault spodobi, nekaj 
čisto še "nevidenega". Pri najnovejšem modelu se prepozna 
delo nizozemskega avtomobilskega oblikovalca in inženir-
ja Laurensa Van den Ackerja in to je to, imamo avto, ki že 
na videz izstopa. Po sedmih letih obstoja tretjega megana 
smo dolgo in nestrpno čakali na spremembo. A definitivno 
se je izplačalo. Je nekaj najboljšega, kar je Renault kdajkoli 
ustvaril. Renault megane združuje v sebi dovršenost, izje-
men dizajn, športno eleganco, strast, vrhunske inovacije 
in ... drugačnost.
Novi megane je že na samem začetku prodaje na voljo s 
celovitim izborom motorjev. Njihovi inženirji so uporabili 
vse svoje znanje in izkušnje ter najboljše Renaultove teh-
nologije: sistem Stop & Start, sistem za zbiranje energije 
Energy Smart Management, zmanjšano trenje ... Izbirate 
lahko med štirimi bencinskimi in petimi dizelskimi mo-
torji, med njimi pa so nekateri na voljo tudi s samodejnim 

menjalnikom EDC z dvojno sklopko. Bencinski motorji: 
Energy TCe 100, Energy TCe 130 et Energy TCe 205 in kma-
lu SCe 115. Dizelski motorji: Energy dCi 90, Energy dCi 110, 
Energy dCi 130 in kmalu Energy dCi 165 ter dCi 110 Hybrid 
Assist.
Po ceniku najcenejši megane expresion z bencinskim 
motorjem stane 16.200 evrov, enak z dizelskim pa 16.900 
evrov. Najdražji je dizelski GT line dCi130 Energy. Karavan-
ska in sedan različica prideta ob koncu poletja.

Karavanska različica še pride ...
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8. 3. 2016  •  Mladinski oddelek knjižnice Škofja Loka

RAZSTAVA VRTCA ŠKOFJA LOKA: IGRAMO SE IN USTVARJAMO  
SKUPAJ (NA OGLED DO KONCA MESECA)  

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

8. 3. 2016  •  Loški muzej Škofja Loka 10.00–17.00

8. MAREC – DAN ŽENA, PROST VSTOP ZA OBISKOVALKE

Informacije: Mira Kalan, 04 517 04 00, mira.kalan@loski-muzej.si

8. 3. 2016  •  Škofja Loka, Kidričeva cesta 1a, 16.00–17.30

ENERGETSKO-SVETOVALNA PISARNA

Informacije: Jana Šifrar, 04 50 60 220, info@ra-sora.si

8. 3. 2016  •  Sokolski dom Škofja Loka, 18.00

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA

Informacije: Jerneja Renko, 041 319 619 jerneja.porenta@guest.arnes.si, 
Janja Rojc Pintar, 040 389 723, janja.rojc@gmail.com, Katja Štucin,  
04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si

8. 3. 2016  •  Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

TORKOV VEČER S KNJIŽNICO: S KOLESOM OD IZVIRA DONAVE DO 
ČRNEGA MORJA

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

9. 3. 2016  •  Cankarjev trg, Škofja Loka, 16.00–19.00

EKOLOŠKA TRŽNICA ŠKOFJA LOKA

Informacije: Jerneja Klemenčič Lotrič, 04 50 60 222,  
jerneja.lotric@ra-sora.si, www.ra-sora.si

9. 3. 2016  •  Okrepčevalnica Mah Škofja Loka, 19.00

SREDINI MAHMTB VEČERI – Z GORSKIM KOLESOM PO BOSNI IN 
ISTRI

Informacije: Matej Hartman, 041 413 323, matejmah@gmail.com,  
www.mahmtb.com

10. 3. 2016  •   Vrtec Škofja Loka, večnamenski prostor enote  
Najdihojca, 17.00

POD MAVRIČNIM DEŽNIKOM: MEDI MEDO 

Informacije: Mojca Novinec Babič, 031 248 883,  
mojca.novinec@guest.arnes.si

10. 3. 2016  •   Coworking center Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja 
Loka, 17.00–19.30

BREZPLAČNO PREDAVANJE: USKLAJEVANJE DRUŽINSKEGA IN  
POSLOVNEGA ŽIVLJENJA PRI POSLOVNIH ŽENSKAH, V OKVIRU  
»ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA« 

Informacije: Jana Šifrar 04 50 60 220, info@ra-sora.si 

11. 3. 2016  •  pred Plnado v Železnikih, 18.00

LUČ V VODO

Informacije: 031 876 535

11. 3. 2016  •  Sokolski dom Škofja Loka, 19.00

PREDSTAVITEV ZBORNIKA PASIJONSKI DONESKI 2016/11 

Informacije: mag. Aleksander Igličar, lokainfo@mdloka.si, Katja Štucin, 
04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si

11. 3. 2016  •  Vhodna dvorana Sokolskega doma Škofja Loka, 19.00

RAZSTAVA: PETER JOVANOVIČ »KRIŽEV POT« (NA OGLED DO 30. 3. 2016) 

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolskidom.si, 
Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si

11. 3. 2016  •  Vhodna dvorana Sokolskega doma Škofja Loka, 19.00

RAZSTAVA: JANEZ PLESTENJAK »RISBE S ŠKOFJELOŠKIH  
PASIJONOV« (NA OGLED DO 30. 3. 2016) 

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolskidom.si, 
Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si

11. 3. 2016  •  Preddverje Sokolskega doma Škofja Loka, 19.00

RAZSTAVA: TONE MLAKAR »ZNAMENJA« (NA OGLED DO 30. 3. 2016)

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolskidom.si, 
Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si

11. 3. 2016  •  Mala galerija Občine Škofja Loka, 19.00

RAZSTAVA: JASMIN SULJANOVIČ »ŠKOFJELOŠKI PASIJON SKOZI 
OBJEKTIV FOTOGRAFA« (NA OGLED DO 30. 3. 2016)

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolskidom.si, 
Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si

11. 3. 2016  •  Okno Loške hiše, Škofja Loka, 19.00 

RAZSTAVA PASIJONSKIH SPOMINKOV (NA OGLED DO 30. 3. 2016)

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolskidom.si, 
Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si

12. 3. 2016  •  Okrepčevalnica Mah Škofja Loka, 10.00

MAHMTB DELAVNICA ZA VSAKOGAR: ŠPORTNO-IZOBRAŽEVALNA 
DELAVNICA IN PREDAVANJE 

Informacije: Matej Hartman, 041 413 323, matejmah@gmail.com, 
www.mahmtb.com

12. 3. 2016  •  Sokolski dom Škofja Loka, 10.00

OTROŠKI GLASBENI ABONMA | SPOMLADANSKA GLASBENA SKRINJICA

Informacije: 04 511 23 35 

12. 3. 2016  •  Stara dekanija v Stari Loki, 19.00

PASIJONSKI VEČER 2016 V STARI LOKI – POEZIJA CHARLESA PÉGUYJA 
IN KRIŽU POT TOMAŽA HOSTNIKA, GLASBENA SPREMLJAVA JERNEJ 
HOSTNIK, HARMONIKA 

Informacije: Urška Florjančič, 031 261 813, www.staraloka.si

13. 3. 2016  •  Kulturna dvorana Sovodenj, 17.00

POMLADNI POZDRAV

Info: Milka Burnik, 031 769 121, podruznica.sovodenj@os-ivantavcar.si
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15. 3. 2016  •  Škofja Loka, Kidričeva cesta 1a, 16.00–17.30

ENERGETSKO-SVETOVALNA PISARNA 

Informacije: Jana Šifrar, 04 50 60 220, info@ra-sora.si  
(prijave po tel. so obvezne)

15. 3. 2016  •  Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

TORKOV VEČER S KNJIŽNICO: DARIO CORTESE – UŽITNE DIVJE RASTLINE

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

16. 3. 2016  •  Cankarjev trg, Škofja Loka, 16.00–19.00

EKOLOŠKA TRŽNICA ŠKOFJA LOKA 

Informacije: Jerneja Klemenčič Lotrič, 04 50 60 222, jerneja.lotric@ra-sora.si

16. 3. 2016  •  Galerija na gradu, Loški muzej Škofja Loka, 18.00

ODPRTJE RAZSTAVE »VOJNI PLAKAT (1941–1945);  
IZ DEPOJEV GORNJESAVSKEGA MUZEJA JESENICE«

Informacije: Mira Kalan, 04 517 04 00, mira.kalan@loski-muzej.si

17. 3. 2016  •  Krajevna knjižnica Železniki, 19.00

POTOPISNO PREDAVANJE: JAPONSKA – DEŽELA PRIJAZNIH

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

17. 3. 2016  •  Krajevna knjižnica Žiri, 19.00
STROKOVNO PREDAVANJE: OD JULIJSKIH ALP DO INDIJSKEGA  
OCEANA – VSE O LETENJU Z JADRALNIM PADALOM

Informacije: Majda Treven, 031 305 687, ziri@knjiznica-skofjaloka.si

18. 3. 2016  •  Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja Loka, 18.00

GLEDALIŠKI TEČAJ

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

18. 3.2016  •  Dvorana DPD Svoboda Žiri, 19.30
KONCERT MOPZ ALPINA Z GRUDNOVIMI ŠMIKLAMI

Informacije: 041 845 699, primoz_erznoznik@t-2.net

19. 3. 2016  •  Mladinski oddelek knjižnice Škofja Loka, 9.30–11.00
NEKAJ SPOMLADANSKEGA  

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

19. 3. 2016  •  Loški oder Škofja Loka, 18.00
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU

Informacije: Ljuba Demšar, 051 826 656, ljuba.demsar@gmail.com

19. 3. 2016  •  Loški pub Škofja Loka, 21.00
HAPPY OL’ MCWEASEL SAINT PATRICKS DAY

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

20. 3. 2016  •  Loški muzej Škofja Loka, Škoparjeva hiša, 10.00
GRAJSKE ROKODELNICE: SORŠKI KAMNI –  
POLSTENJE MIL Z MOJSTRICO ROKODELKO ANJO MUSEK

Informacije: Mira Kalan, 04 517 04 00, mira.kalan@loski-muzej.si

20. 3. 2016  •  Dvorana DPD Svoboda Žiri, 18.00 

KONCERT MOPZ ALPINA Z GRUDNOVIMI ŠMIKLAMI

Informacije: 041 845 699, primoz_erznoznik@t-2.net

22. 3. 2016  •  Škofja Loka, Kidričeva cesta 1a, 16.00–17.30

ENERGETSKO-SVETOVALNA PISARNA 

Informacije: Jana Šifrar, 04 50 60 220, info@ra-sora.si  
(prijave na zg. tel. št. so obvezne)

23. 3. 2016  •  Cankarjev trg Škofja Loka, 16.00–19.00

EKOLOŠKA TRŽNICA ŠKOFJA LOKA 

Informacije: Jerneja Klemenčič Lotrič 04 50 60 222,  
jerneja.lotric@ra-sora.si, www.ra-sora.si

25. 3. 2016  •  Loški muzej Škofja Loka, 10.00–17.00

25. MAREC – MATERINSKI DAN, PROST VSTOP ZA OBISKOVALKE

Informacije: Mira Kalan, 04 517 04 00, mira.kalan@loski-muzej.si

25. 3. 2016  •  Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja Loka, 18.00

GLEDALIŠKI TEČAJ

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

29. 3. 2016  •  Sokolski dom Škofja Loka, 15.30

5. JESENKOVO POPOLDNE V ŠKOFJI LOKI

Informacije: Polona Jamnik, 01 3203729, polona.jamnik@bf.uni-lj.si

29. 3. 2016  •  Škofja Loka, Kidričeva cesta 1a, 16.00–17.30

ENERGETSKO-SVETOVALNA PISARNA 

Informacije: Jana Šifrar, 04 50 60 220, info@ra-sora.si  
(prijave po tel. so obvezne)

29. 3. 2016  •  OŠ Škofja Loka-Mesto, 18.00

ZAPOJMO, ZAPLEŠIMO, ZAIGRAJMO 

Informacije: Elizabeta Proj, 04 506 00 11, info@ossklm.si

30. 3. 2016  •  Cankarjev trg Škofja Loka, 16.00–19.00

EKOLOŠKA TRŽNICA ŠKOFJA LOKA  

Informacije: Jerneja Klemenčič Lotrič 04 50 60 222,  
jerneja.lotric@ra-sora.si, www.ra-sora.si

30. 3. 2016  •  Galerija Ivana Groharja Škofja Loka, 18.00  

ODPRTJE RAZSTAVE: »MEDVOJNI PLAKATI 1941–1945«

Informacije: Mira Kalan, 04 517 04 00, mira.kalan@loski-muzej.si

31. 3. 2016  •  Loški oder Škofja Loka, 19.30

SIMONA HAMER: TIK TAK (GOSTUJE GIMNAZIJSKA GLEDALIŠKA 
SKUPINA »TA PRSTJENI«)

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Novice, ki jih pričakujete, bodo zelo 
dobre. V poslovnem svetu vas čakajo 
novi projekti. Sicer težki in zahtevni, a 
na koncu bo rezultat več kot dober. Tudi 
v ljubezni se pripravite na spremembe, 
saj se bodo stvari končno postavile na 
svoje mesto. Denar vam ni središče 
življenja, a vseeno ga boste zelo veseli.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Nenadne dogodke bo sprožila oseba, ki 
se je do sedaj bolj držala v ozadju in vas 
budno spremljala ter si mislila svoje. 
Sprejeli boste dobronamerne nasvete in 
kmalu se bodo zadeve začele obračati 
v pravo smer. Ne boste več zadovoljni z 
manj, ampak si boste želeli več. In s tem 
ni prav nič narobe, ravno obratno.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Obdobje, ki je pred vami, vam prinaša 
veliko druženja z različnimi ljudmi, 
ob katerih se dobro počutite in vam 
dvignejo raven energije. So trenutki, 
ko ste radi sami s svojimi mislimi, a 
družbi se ne boste ognili. Na poslovnem 
področju se pripravite na večje premike 
pri zadevi, ki je stala na mrtvi točki.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Oseba, ki vam veliko pomeni, bo 
končno naredila korak naprej. In ker je 
pot vedno samo naprej, se pripravite 
na hitre spremembe, ki vas vsekakor 
čakajo. Dobrega se sicer človek hitro 
privadi, a vseeno se boste kar nekaj 
časa lovili in ne verjeli vsemu, kar se 
vam bo dogajalo. Brez skrbi, vse bo 
dobro in resnično.

DEVICA 
24. 8.–23. 9.

Čaka vas lep dogodek, ki bo vplival 
na vse vaše bližnje oziroma družino. 
Močna čustva bodo zavela pri vseh in 
počutili se boste odlično, kot že dolgo 
ne. Strah, da bo minilo, je popolnoma 
odveč, saj se bo samo še stopnjevalo in 
nadaljevalo. Presenetijo vas tudi finance 
in lahko si boste omislili malo večji 
nakup.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1.

Spoznali boste, da ste pri različnih 
stvareh pretiravali in si s tem niste 
naredili nobene usluge, ravno 
nasprotno – izčrpali ste se in obstali. 
Veliko časa boste posvetili sebi in 
se začeli ukvarjati z zadevami, ki vas 
veselijo in spravijo v dobro voljo. Vaš 
karakter je močen, a vseeno pride čas, 
ko je treba izpreči. 

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Občutek imate, da vas življenje hrani 
z drobtinicami. Drobtinicami dobrega, 
ki se zaradi majhnosti tudi večkrat 
spregleda. Ste vztrajni in potrpežljivi, 
začeli se boste celo spraševati, ali je 
morda ravno to narobe, a spremeniti se 
ne morete. Kmalu se vam bo ponovila 
priložnost iz preteklosti, glejte, da je ne 
spregledate.

TEHTNICA 
24. 9.–23. 10.

Včasih se ne vidi tistega, kar je tik pred 
nosom. Pogled gleda daleč naprej, 
stvari, ki pa so v resnici pomembne, 
so očem skrite. Opozorjeni boste s 
strani osebe, ki vam veliko pomeni. 
Najprej boste seveda zanikali, a čez čas 
spoznate, da si je nujno treba vzeti čas 
samo za ljubezen in prav za nič drugega.

VODNAR 
21. 1.–19. 2.

Utrujale vas bodo stare zadeve. 
Preteklost je naš opomnik, kaj vse 
bi se spremenilo, če bi se dalo. Ker 
časovni stroj za zdaj še ne obstaja, 
je popolnoma brez pomena, da se 
obremenjujete. Začeli boste postavljati 
nove temelje, saj jutri je prihodnost, 
vse, kar je bilo včeraj, je treba pustiti za 
seboj in se ne ozirati.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Po malce burnem in napetem obdobju 
vas sedaj čaka obratno – stanje 
umirjenosti in morda celo brezbrižnosti. 
Ne da vam bi bilo za vse vseeno, samo 
enostavno se ne boste več toliko 
obremenjevali. Obeta se vam daljše 
potovanje, na katerem se boste imeli 
zelo dobro. Novice vas bodo presenetile.

ŠKORPIJON 
24. 10.–22. 11.

Že kar nekaj časa ste v pričakovanju 
nekega sporočila in končno ga prejmete. 
Sprva se boste ustrašili in ne boste 
verjeli v svoje sposobnosti. A ko 
zavihate rokave in se projektu v celoti 
posvetite, je zmaga na vaši strani. 
Počasi boste začeli z urejanjem okolice 
svojega domovanja in energije ne bo 
zmanjkalo.

RIBI 
20. 2.–20. 3.

Vedno hitite in stalno se vam nekam 
mudi. Zaradi tega hitenja večkrat 
spregledate kaj takega, kar bi bilo 
uporabno in koristno za vaše čustveno 
življenje. Saj ravno na tem področju 
ne blestite najbolje. Ustavili se boste 
in se vprašali, kaj je tisto, kar vam res 
veliko pomeni. Še vedno imate čas, da 
ujamete zamujeno.



Toplotna črpalka WPL 15/25 AC(S) je ena izmed inovacij podjetja Stie-
bel Eltron, ki premikajo meje na trgu. Ponuja namreč številne možnosti 
sodobnega ogrevanja ter prednosti, ki jih je vredno izkoristiti tako pri 
novogradnjah kot pri prenovi starejših objektov. 

Uporabi toploto iz zraka, ko drugi potrebujejo dodatno ogrevanje
Zunanja toplotna črpalka zrak / voda WPL 15/25 AC(S) zaradi izjemno kva
litetnih sestavnih elementov ter posebne inverter 3.0 tehnologije tudi pri 
temperaturah, ki padejo precej pod točko ledišča, dosega prvorazredno 
učinkovitost. Naprava pri temperaturah predtoka 55 °C in 35 °C dosega 
celo razred energijske učinkovitosti A++ (podatki so v skladu z Uredbo 
EU št. 811/2013), pri preizkusu na terenu v Švici (FAWA – Študija zveznega 
švicarskega urada za energijo) pa je bila ocenjena kot najboljša toplotna 
črpalka za posodobitev ogrevalnega sistema.

Visoko učinkovita, skoraj neslišna in izjemno elegantna
Moderen dizajn naprave z učinkovito tehnologijo omogoča umestitev 
toplotne črpalke v vsako okolje. Ta je nameščena zunaj in zavzame zelo 
malo prostora. Njene vrhunske komponente zagotavljajo skoraj neslišno 
delovanje, zaradi dobro premišljenega koncepta montaže in hidravlič
nega priključka pa sta namestitev ter priklop toplotne črpalke zelo pre
prosta. 

Toplotna črpalka za vse profile potreb, tudi s funkcijo hlajenja
Izvrstna oprema inverterski toplotni črpalki omogoča doseči visoke tem
perature ogrevanja (do 65 C˚) in s tem predstavlja idealno rešitev za vgrad
njo v starejše objekte z radiatorskim sistemom. Izjemna prilagodljivost 
naprave glede na dejanske potrebe po ogrevanju objekta omogoča tudi 
številne druge možnosti vgradnje. Primerna je tako za novogradnje, manj
še in večje objekte, eno ali večdružinske hiše … Naprava WPL 15/25 AC(S) 
pa ne opravlja le funkcije ogrevanja, namreč z integrirano funkcijo hlajenja 

tudi učinkovito hladi prostore in s tem poskrbi za prijetno temperaturo v 
vašem domu preko celega leta.

Prihranek prostora ter kotlovnica prihodnosti
Idealna rešitev glede shranjevanja toplote običajno pomeni kombinacijo 
hranilnika ogrevalne vode in grelnika sanitarne vode. Vendar pa povsod ni 
na voljo dovolj prostora za postavitev dveh enot. Stiebel Eltron s kombini
ranim hranilnikom HSBC 200 ponuja prostorsko varčno rešitev, pri kateri 
sta hranilnik in grelnik nameščena drug nad drugim v eni sami napravi. 
Poraba prostora se praktično prepolovi, preostali del kotlovnice pa se lah
ko uporabi za povsem druge namene. 

Več informacij o toplotnih črpalkah Stiebel Eltron pridobite na www.
eltron.si, preko elektronske pošte info@eltron.si ali na brezplačnem  
telefonu št. 080 16 18.

TOPLOTNA ČRPALKA PRESEŽKOV

Kombinacija toplotne črpalke WPL 15/25 
AC(S) s kombiniranim hranilnikom HSBC 
200 v praksi. Zadovoljen lastnik iz  
Gorenjske je kotlovnico preuredil v lično 
sobo za goste.

Toplotna črpalka zrak/voda Stiebel Eltron WPL 
15/25 AC(S) pri preizkusu na terenu v Švici 

(FAWA – Študija zveznega švicarskega urada za 
energijo) ocenjena kot najboljša toplotna  

črpalka za posodobitev ogrevalnega sistema.

TEDEN ODPRTIH VRAT VETO SKUPINE

OZNAČITE SI SVOJ DAN V 
KOLEDARJU IN NAS OBIŠČITE.

Člani Veto skupine vam bomo v Tednu odprtih 
vrat na izbrani dan ob 13.00 in ob 17.00 
omogočili ogled delovanja TOPLOTNIH 
ČRPALK, PLINSKIH PEČI in KOTLOV NA 
LESNO BIOMASO na referenčnih objektih 
naših strank. 

Poleg tega bomo v posameznih trgovinah 
pripravili posebno promocijo. 

29. 3. – 1. 4. 2016

Več informacij na: 
www.veto.si
www.eltron.si

TOR 29. 3.

ČET 31. 3.

SRE 30. 3. SRE 30. 3.

PET 1. 4. PET 1. 4.ČET 31. 3.

KRANJ
www.eltron.si

RADOMLJE
www.vodoterm.si

NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER 
 www.megaterm.si

CELJE
www.slada.si

RADOVLJICA
www.fiver.si

ČLANI VETO SKUPINE  
& PRODAJNA MESTA:

LJUBLJANA
www.veto.si

VETO Veletrgovina d.o.o. | Brnčičeva 25, 1000 Ljubljana | t. 01/ 580 91 00 | e. info@veto.si | www.veto.si | OGREVANJE, VODOVOD, PREZRAČEVANJE, KOPALNICE, KERAMIKA

Nova Gorica

Kranj

Celje

RadovljicaRadomlje pri Domžalah

Ljubljana



46 | NAGRADNA KRIŽANKA

1. nagrada: 2 vstopnici za koncert, 2. in 3. nagrada: 1 vstopnica za koncert

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do četrtka, 17. marca 2016, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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V pravi kuhinji ste tudi vi ustvarjalci
svoje zgodbe o uspehu.

Kuhinje, ki jih priporoča Peter Prevc!

www.prevc.si

Salon pohištva ŽABNICA 
T: 04 502-19-00 
E: info@prevc.si

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

Opremljanje stanovanja je lahko  
enostavno, če se odločimo za kakovost.

Spalnica, ki jo priporoča Peter Prevc!

SPALNICA BOSSA NOVA

              dodatni 

5% sejemski popust  

za vse pohištvo  

do 15. marca



Z NAJBLIŽJIMI
DELI ULTIMATIVNI
PAKET IN PRIHRANI.

12 €Dodatni družinski član paket souporablja za le 

22,99 €KLICI
SMS
MMS 6 GB

3 GB

Ponudbo za paket SIM za souporabo lahko od 2. 2. 2016 izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa telefona obstoječi naročniki 
Si.mobila. Paket SIM za souporabo vključuje souporabo zakupljenih količin v Sloveniji iz nosilnega paketa ULTIMATIVNI M, ULTIMATIVNI L 
ali ULTIMATIVNI XL, v gostovanju v državah pa EU po porabi, vendar ne več kot 10 EUR na mesec. Do te cene se obračunavajo neomejeni klici, 
neomejena sporočila sms in 1GB prenosa podatkov. Dodatne opcije za gostovanje niso na voljo za souporabo na različnih telefonskih številkah, 
temveč se količine v celoti uporabljajo na telefonski številki na kateri je le-ta vklopljena. Vsak naročnik, ki bo že imel sklenjen paket ULTIMATIVNI 
M, lahko doda en paket SIM za souporabo, naročnik paketa ULTIMATIVNI L do 2 paketa SIM za souporabo in naročnik paketa ULTIMATIVNI XL do 4 
pakete SIM za souporabo. Pogoj za dodajanje paketov SIM za souporabo na nosilni paket je zbirni račun. V promocijskem obdobju od 2. 2. 2016 do 
31. 3. 2016 bodo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa telefona obstoječi naročniki Si.mobila, ob vezavi za 24 mesecev prejeli dvojne količine 
prenosa podatkov iz izbranega ULTIMATIVNEGA paketa za obdobje 24 mesecev od dneva vezave. Vse cene vključujejo DDV. Za ponudbo veljajo 
Posebni pogoji paketov ULTIMATIVNI, Posebni pogoji ponudbe za souporabo paketov ULTIMATIVNI ter Splošna pravila paketov, ki so skupaj s 
cenami ostalih storitev, storitev v tujini, cenami izven zakupljenih količin, pogojih ponovne vezave za obstoječe naročnike ter pogojih ponudbe ob 
12-mesečni vezavi na voljo na 040404040, www.simobil.si in na Si.mobilovih prodajnih mestih. Si.mobil d.d., Šmartinska c. 134b, SI-1000.

simobil.si
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Aliansa  
Škofja Loka
Mestni trg 18, Škofja Loka
m: 040 411 514 
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