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Paket dobrodošlice

Najboljša ponudba za upokojence

Zlati stanovanjski kredit Plačilo položnic

Postanite komitent Hranilnice LON in izkoristite naslednje ugodnosti:

- brezplačno vodenje računa prvo leto (nato le 1,88 EUR)
- brezplačni dvigi gotovine na vseh bankomatih
- brezplačna pristopnina na elektronsko banko eLON
- brezplačna kartica Activa Maestro
- 10 položnic brez plačila provizije
- dovoljeno negativno stanje na osebnem računu v višini 150 EUR
- dodatek 0,10 % k obrestni meri pri sklenitvi prvega depozita

Poslovna enota Škofja Loka, Kapucinski trg 2, T. 04 28 00 791

Zagotovite si plačevanje vseh položnic brez provizije.

Za nove komitente prve 3 mesece BREZPLAČNO.

Ugoden stanovanjski
kredit z odlično
obrestno mero 

Za komitente samo

0,49 EUR

Srebrni paket − samo za upokojence

Preverite aktualno ponudbo 
in si pripravite informativni
izračun na www.lon.si.

- plačilna kartica Activa Maestro
- varnostno SMS obveščanje o dvigih in plačilih 
- brezplačni dvigi gotovine na vseh bankomatih
- plačilo vseh položnic brez provizije
- redni limit v višini 150 EUR* 
* komitent mora izpolnjevati pogoje za pridobitev limita

2,45 EURna mesec
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Uvodnik

LOČANKA, ISSN 1580-285X, izhaja kot priloga 

poltednika Gorenjski glas v nakladi 30.000 izvodov. 

Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, 

Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Odgovorna urednica: 

Marija Volčjak, uredništvo: Gorenjski glas, vodja 

oglasnega trženja Mateja Žvižaj. Oblikovanje:  

Matjaž Švab. Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., 

Kranj. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče.  

Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor. 

Uredništvo, naročnine, oglasno trženje: Blei weisova 

cesta 4, Kranj, telefon: 04/201-42-00, telefaks:  

04/201-42-13. E-pošta: info@g-glas.si, mali oglasi: 

telefon 04/201-42-47. Delovni čas: ponedeljek, torek, 

četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, 

sobote, nedelje in prazniki zaprto. LOČANKA, številka 

1, april 2014, je priloga 31. številke Gorenjskega glasa, 

ki je izšla 18. aprila 2014.
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V 
torek, 22. aprila 2014, na 622. obletnico smrti avtorja 
Škofjeloškega pasijona patra Romualda Marušiča, 
bodo v Loški hiši ob 18. uri predstavili foto mono-
grafijo o Škofjeloškem pasijonu 2009, javnost bo spo-

znala tudi režiserja Škofjeloškega pasijona 2015 Milana Goloba. 
Ključni človek, ki poleg režiserja drži vse niti v rokah, je vodja 
projekta Matej Mohorič Peternelj, ki je v teh dneh najbolj 
zaposlen z dogodki v zvezi z vzdrževanjem pasijonske kon-
dicije in s promocijo pasijona doma in na tujem. Z Matejem 
Mohoričem Peterneljem se je novinarka Danica Zavrl Žlebir 
pogovarjala o pripravi na pasijon, o njegovi kulturni, zgodo-
vinski in duhovni vrednosti ter o tem, kako lahko postane 
prepoznaven turistični produkt. Vabljeni k branju intervjuja na 
naslednjih straneh Ločanke. 

Tomaž Paulus je že pravi veteran med prostovoljci, ki sode-
lujejo pri uprizoritvah Škofjeloškega pasijona. Zraven je bil že 
leta 1999 in 2000, bil je tudi med več kot osemsto prostovoljci, 
ki so oblikovali Škofjeloški pasijon leta 2009. Kaj torej žene  
ljudi, da brez plačila sodelujejo pri tem?

Tone Pavček je v eni svojih pesnitev zapisal: »Majhen je ta 
svet, lep, zamaknjen vase, kakor droben cvet, ki aprila rase.« Iz 
drobnega cveta so v šestdesetih letih močno pognali škofjeloški 
taborniki, združeni v Rodu svobodnega Kamnitnika. Bili so 
med prvimi v Sloveniji, ki so verjeli, da lahko pripomorejo k 
skrbi za naravo in sočloveka, in še vedno verjamejo, da se pot 
do boljšega sveta začne s pravim vzgledom in vzgojo. O njih 
piše novinarka Vilma Stanovnik, ki je bila nekaj let njihova 
članica. Drži to, kot pravi tudi Stanovnikova: Enkrat tabornik, 
vedno tabornik. Ob šestdesetletnici so pripravili eno tako fajn 
taborniško prireditev, vsi udeleženci prireditve pa so prejeli 
zelene taborniške rutice. 

Svetovni dan Zemlje praznujemo 22. aprila. O našem 
velikem domu, planetu Zemlja razmišlja tudi Trobentica, mala, 
nagajiva in radovedna deklica. Trobentica je glavni lik v isto-
imenskem stripovskem albumu, ki sta ga ustvarila Matjaž in 
Jelena Bertoncelj iz Škofje Loke. En majčken del Trobentičinih 
doživetij odkrivamo tudi v Ločanki. »Nikoli ne bom metala 
smeti na tla, ker je to grdo!« Ja, Trobentica to že dobro ve. :)

P. s.: Ta vikend so prazniki. In tako rada vedno znova zapi-
šem: prazniki so zato, da jih praznujemo. 

MAJHEN JE TA SVET,  

LEP, ZAMAKNJEN VASE ...

Suzana  

P. Kovačič
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Danica Zavrl Žlebir

Prejšnja vodja Škofjeloškega 

pasijona Romana Bohinc je 

delo vodje pasijona primerjala 

s prodom: mučiš se, odnehati 

pa ne moreš. Kakšni so vaši 

»porodni krči« pri Škofjelo-

škem pasijonu 2015?

»Obdobje prvih štirih mesecev 
dela na promociji in organizaciji je 
bilo vsekakor koristno za ogrevanje 
in pridobitev primerne kondicije za 
naprej. Krči še niso močni, voda še 
ni odtekla (smeh), je pa vsekakor 

dela veliko. Potrebno je tudi dobro 
krmariti med različnimi čermi ter 
z ljudmi komunicirati tako, da se 
ustvarja konstruktivno vzdušje.«

V kakšnem smislu ste Škofjeloš-

ki pasijon predstavili ob nedav-

ni razstavi slovenskih zgodovin-

skih mest v Bruslju?

»Razstava v Bruslju je potekala v 
tednu od 24. do 28. marca, s tem da 
smo bili predstavniki mest prisotni 
na njenem odprtju v ponedeljek. 
Škofjeloški pasijon smo posebej 
izpostavili v uvodnem nagovoru ter 
povabili vse prisotne, da si uprizori-

tev v naslednjem letu tudi ogledajo. 
Poleg tega smo se po končanem 
uvodnem delu ob slovenskem vinu 
in potici iz Hotavelj pogovarjali 
tudi s posameznimi navzočimi, ki 
jim je Škofjeloški pasijon vzbudil 
pozornost ter jih dodatno spodbu-
dili k prihodu v Škofjo Loko. Srečal 
sem se tudi s koordinatorjem mesta 
Maasmechelen, ki je zainteresiran, 
da na ogled uprizoritve Škofjeloške-
ga pasijona pripelje prebivalce tega, 
s Škofjo Loko pobratenega mesta. 
Pod vodstvom sekretarke Združenja 
zgodovinskih mest Slovenije Mateje 
Hafner Dolenc je bilo izvedene tudi 
kar nekaj promocije v medijih.« 

Promocijskih aktivnosti je bila 

še cela vrsta, od predstavitve 

županom podonavskih regij do 

celovškega turističnega sejma. 

Kakšnega zanimanja so deležne 

vaše predstavitve? Ali obetajo, 

da bo pasijon prihodnje leto 

dobro obiskan?

»Pri promocijskih aktivnostih se 
je potrebno potruditi, da se izvede 
primerna animacija. Ne smemo 
samo stati pri pultu in čakati, da 
bo nekdo vzel našo brošuro, ki bo 
končala v bližnjem smetnjaku. Tako 
smo v Celovcu na predlog režiserja 
vzpostavili tri skupine animatorjev, 
ki so v parih hodili po vseh hodnikih 
sejma v pasijonskih oblačilih in s 
pasijonsko zastavo. Razdeljevali smo 
zgibanke z informacijami o naslednji 
uprizoritvi, poleg pa smo priložili še 
praktično darilce � leseno kazalo za 

VEDNO AKTUALNO SPOROČILO 

ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA

Prihodnje leto bodo v Škofji Loki ponovno uprizorili Škofjeloški pasijon. Ključni  

človek, ki poleg režiserja drži vse niti v rokah, vodja projekta Matej Mohorič  

Peternelj, ki je v teh dneh najbolj zaposlen z dogodki v zvezi z vzdrževanjem  

pasijonske kondicije in s promocijo pasijona doma in na tujem, govori o pripravi  

na pasijon, o njegovi kulturni, zgodovinski in duhovni vrednosti ter o tem, kako  

lahko postane prepoznaven turistični produkt. 

Škofjeloški pasijon 2009 na Mestnem trgu v Škofji Loki / Foto: Tina Dokl 
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Matej Mohorič Peternelj v družbi župana Miha Ješeta / Foto: Gorazd Kavčič

Mrki stražarji v sprevodu / Foto: Tina Dokl

Nekateri prizori zbujajo strah in grozo / Foto: Tina Dokl

knjige z motivom Škofjeloškega pasijo-
na. Po sejemskih hodnikih smo poželi 
precej pogledov, razdelili smo veliko 
paketkov, nekateri so celo pristopili do 
nas in vprašali, kaj promoviramo, kar 
je po mojih izkušnjah bolj izjema kot 
pravilo in kar je seveda obetavno za sam 
obisk.« 

V torek, 22. aprila,  se bo javnosti 

predstavil režiser Škofjeloškega 

pasijona. Kako se razlikujeta vajini 

vlogi in kaj vama je skupnega?

»Celotna organizacija uspešne upri-
zoritve temelji na treh stebrih, in sicer: 
promocijsko-prodajni del, operativna 
organizacija, kamor sodi vsa skrb za 
prizorišča, varovanje in druge podporne 
aktivnosti ter režija. Prva dva sklopa 
pokrivam jaz, režiserjeva prva naloga 
je seveda ustrezen koncept in izvedba 
režije. Se pa vsekakor najine naloge tudi 
prepletajo, tako sva odvisna drug od 
drugega. Režiser na primer pomaga pri 
promociji s pripravo izbrane animacije 
ter angažiranjem igralcev-animatorjev, 
po drugi strani pa bo njegov koncept 
režije vplival na delo same organizacije. 
Sodelovanje je zato nujno, predvsem 
pa koristno, saj se s skupnim delom 
pride do boljših in ustrezno usklajenih 
rešitev.«

Ste si ogledali dosedanje uprizo-

ritve pasijona (1999, 2000, 2009), 

poznate tudi izvirno besedilo patra 

Romualda? Kakšno vrednost imajo 

tako besedilo kot tudi predstave za 

vas osebno, kaj za Škofjo Loko in 

morda tudi širšo Slovenijo?

»V živo si uprizoritve do sedaj žal 
nisem ogledal. Sem si pa o Škofje-
loškem pasijonu prebral in ogledal 
vsa dostopna tiskana in elektronska 
gradiva, tako da se povsem zavedam, 
s kakšno vrednostjo razpolagam in 
kakšno raven promocije in izvedbe si 
zato zasluži. Škofjeloški pasijon je na 
nacionalni ravni priznan kot živa moj-
strovina državnega pomena. Menim, 
da je Škofjeloški pasijon za Loško 
območje največji kulturni biser zaradi 
svoje avtentičnosti in tradicije. Kot tak 
je seveda zanimiv tudi z vidika turizma, 
kar Škofjo Loko postavlja na vidno 
mesto evropskega kulturno-turistič-
nega zemljevida. V primeru letošnjega 
vpisa na Unescov reprezentativni 
seznam nesnovne kulturne dediščine 
pa bo Škofjeloški pasijon ponesel glas 
o naših krajih tudi na globalni ravni, 
kar bo vsekakor pomemben korak tako 
pri promociji kot tudi pri lokalnem in 
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Pri uprizoritvi Škofjeloškega pasijona sodeluje okoli osemsto  

prostovoljcev ... /Foto: Tina Dokl

Škofjeloški pasijon 

poteka v obliki procesije, 

razdeljene na prizore 

iz Svetega pisma, ki se 

zaustavljajo na določenih 

zanimivih točkah v 

srednjeveškem mestu. 

Procesija predstavlja 

zgodbo človeštva od 

Adamovega in Evinega 

padca preko alegorije 

smrti do Kristusovega 

trpljenja. Prizori se na 

prenosnih odrih, vozovih, 

konjih in peš pomikajo 

po ulicah in trgih Škofje 

Loke.

nacionalnem zavedanju o tem, s kakšno 
vrednostjo razpolagamo.« 

Vaša vloga pri pasijonu je mene-

džerska, finančna, organizacijska 

… torej nekakšen »hardware«, pa 

vendar pasijon verjetno doživlja-

te tudi v »mehkem«, duhovnem 

smislu?

»Če hočemo, da računalnik deluje, 
morata delovati tako hardware kot 
software. Vsekakor je ta mehki oziroma 

duhovni del zelo pomemben. Meni 
osebno je všeč, da je Škofjeloški pasijon 
več kot samo predstava. Všeč mi je, da 
obstaja v naši okolici veliko ljudi, ki 
so pripravljeni prostovoljno prispevati 
ogromno svoje energije in časa za to, 
da bi uprizoritev uspela. Poleg tega 
mi je všeč, da pripravljamo zgodbo, 
temelječo na avtentičnem besedilu, ki 
ima dejansko svoje korenine prav tukaj. 
Ne nazadnje je tudi sama vsebina in 
sporočilo Škofjeloškega pasijona večno 

aktualno. Odpira vprašanja o smislu 
človekovega bivanja, ki si ga tudi sam 
večkrat zastavljam. Prav sedaj, ko 
to berete, Zemlja drvi okoli Sonca s 
hitrostjo sto tisoč kilometrov na uro. 
Vsak dan znova in brez napake. Je to 
samo fizika ali še kaj več ? Poleg tega 
se nam v vsakdanjem življenju dogajajo 
stvari, ki jih ni mogoče vedno pojasniti 
z racionalnimi razlagami. Mislim, da si 
mora vsak zase najti odgovor na vpra-
šanje o smislu svojega obstoja, pasijon 
pa je lahko pri tem v pomoč kot vodnik 
na poti.«

Kakšna naj bo vloga pasijona po 

tem, ko minejo uprizoritve in ko 

v »vmesnem« času čakamo na 

nove? So dogodki, ki jih imenujemo 

»vzdrževanje pasijonske kondi-

cije«, dovolj, da pasijon ostane v 

zavesti Ločanov in obiskovalcev? 

»Menim, da je šestletna periodika 
uprizarjanja bolj ali manj primerna za 
tako velik projekt. Poleg same pasi-
jonske kondicije, ki pomeni predvsem 
vsakoletni sklop dogodkov, povezanih s 
pasijonsko tematiko, si želim, da bi na 
Mestnem trgu zaživela stalna Pasijon-
ska promocijska pisarna, ki bi jo bilo 
mogoče kadarkoli čez dan obiskati 
in si na primer ogledati krajši video 
posnetek, neko fotogalerijo uprizoritev, 
se podučiti o zgodovini in pomenu 
uprizoritve in tako dalje. Tako bi na 
konkreten način domačinom in turi-
stom kazali, da je Škofja Loka pasijon-
sko mesto.« ... in osemdeset konjenikov / Foto: Tina Dokl



Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h;
sob.: 8h – 12h

http://knjigarna.ognjisce.si
http://knjigarna.slomsek.net

KRANJ, Koroška c. 19

Telefon: 04 236 89 28

Darila in knjige 
za vse priložnosti

rojstni dan    
krst

    obhajilo    birma    poroka    obletnica

Želimo vam 
blagoslovljene velikonočne praznike!
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Danica Zavrl Žlebir

S
pomnimo: Škofjeloški pasi-
jon je leta 1721 napisal loški 
kapucin Lovrenc Marušič, 
oče Romuald, in velja za prvo 

dramsko besedilo v slovenskem jeziku. 
Izvirnik hrani kapucinska knjižnica v 
Škofji Loki. Prvič so ga ponovno upri-
zorili leta 1999 pod vodstvom režiserja 
Marjana Kokalja, in nato še leta 2000. 
Leta 2009, ko ga je režiral Borut Gar-

tner, so se dogovorili, da bodo uprizori-
tve vsakih šest let. Tako ga bodo izvedli 
ponovno leta 2015, ko ga bo režiral 
Milan Golob.

Da na pasijon ne bi pozabili, se v 
Škofji Loki že od konca marca vrstijo 
Dnevi Škofjeloškega pasijona 2014. 
Dve razstavi, izid zbornika Pasijonski 
doneski, srečanje slovenskih pasijonskih 
mest, peš romanje v Ribnico na ogled 
tamkajšnjega pasijona in uprizoritev 
Pasijonske pesnitve Jurija Dalmatina 
so le nekateri od dogodkov, ki Ločane 

in obiskovalce spominjajo na to, da bo 
prihodnje leto vnovična uprizoritev 
Škofjeloškega pasijona. 

Na cvetno soboto je bil na Mestnem 
trgu tako imenovani Pasijonski dan. 
Pod vodstvom Prosvetnega druš-
tva Sotočje Škofja Loka so potekale 
delavnice izdelave butaric, oblikovanje 
gline in rož iz krep papirja. Mimoidoči 
so okušali stare postne jedi, kot so loška 
medla, aleluja in smojke. Predvajali 
so pasijonsko glasbo, prijezdila je tudi 
pasijonska konjenica. 

VRSTIJO SE DNEVI  

ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA

Postno-velikonočni čas je tudi čas Škofjeloškega pasijona. 

Katarina Jesenovec pri kuhanju loške medle / Foto: Tina Dokl

Loška smojka, repica, polnjena s kašo / Foto: Tina Dokl Na stojnicah so izdelovali butarice. / Foto: Tina Dokl

Otroci so se zabavali z oblikovanjem gline. /Foto: Tina Dokl



Župnija

Župniku Mateju Nastranu iz Cerkelj na 
Gorenjskem je bilo pred skoraj dvema 
letoma zaupano vodenje župnije Škof-
ja Loka, ki s kapucinskim samostanom 
svete Ane pokriva približno tretjino mesta 
Škofja Loka in bližnje okolice. »Župnija je 
raznolika. V njej se prepletata mesto in 
podeželje. Ustvarjalnosti je veliko in se 
kaže v številnih dejavnostih, od svetih maš, 
molitve in zakramentov, ki so osnova in 
vir moči, do verouka, v okviru katerega je 
letos prvič potekala družinska kateheza, ko 
pridejo skupaj na verouk cele družine, starši 
z otroki. Za prepevanje skrbi pet zborov, 
zelo dejavna pa je tudi župnijska Karitas, ki 
odgovarja na materialne in duševne stiske 
ljudi (s hrano, obleko, svetovanjem in obiski 
starejših). Vsakoletno priredijo dobrodelni 
koncert in tombolo. Seveda kot duhovnik 
sam ne zmorem vsega. Hvaležen sem Bogu 
za mnoge sodelavce,« je župnik Matej 
strnjeno opisal župnijo, katere zavetnik je 
apostol sveti Jakob starejši. 

Dnevi pred veliko nočjo so poseb-
ni milostni časi. Vrh dosežejo na veliko 
soboto zvečer, ko bo v župnijski cerkvi 
velikonočna vigilija, na veliko noč zjutraj 
ob šestih pa bo iz cerkve po mestu krenila 
procesija, pri kateri bo letos sodeloval 
tudi Mestni pihalni orkester iz Škofje Loke. 
Ko bo zgrajena obvoznica, bo mogoče 
procesija lahko zopet potekala tudi po 
Spodnjem trgu. Takrat bomo lahko vsi 
rekli 'dvakrat Bogu hvala', doda župnik.

 »Večina ljudi, tako verujočih kot 
neverujočih, pozna veliko noč po pirhih in 
velikonočnem zajtrku. To je lepo. Ven-
dar je vsebina velikonočnega praznika 
precej globlja in tudi sam jo doživljam 
tako. Dejansko gre za življenje in smrt in 
vprašanje, če je mogoče tudi v današnjem 
času, ko se zdi, da se vse zunanje podira in 
drsi v nek žalostni konec … ali je mogoče 
ohraniti upanje. Odgovor je: Da! Velika 
noč je tisti prostor soočenja z resničnostjo, 
trpljenjem, porazi in smrtjo, ki ga doživlja 
vsak od nas. In tu nam prihaja naproti 
Jezus - Bog z nami, Odrešenik. Ta naš svet 
in čas lahko postajata prostor novega 
upanja, veselja in življenja.  Če se namreč 
zgodi, da na svoji življenjski poti zaidem s 
trdne poti v blato in se začnem pogrezati, 

imam več možnosti reševanja. Lahko se 
z roko zagrabim za lase in se poizkušam 
izvleči. Druga, bolj razširjena je, da se 
odločim potisniti človeka ob meni malo 
globlje z obsojanjem, kazanjem na nje-
gove napake, samo da jaz izpadem malo 
boljši. Tretja možnost reševanja pa je, da 
se odprem za rešitev 'iz območja trdnosti', 
ko iztegnem roko in v vsaki situaciji lahko 
rečem: Pomagaj mi! Ne zmorem sam! Tudi 
če dvomim in nimam močne vere, lahko 
rečem vsaj: 'Bog, kdorkoli in kjerkoli že si, 
prosim, pomagaj mi! … In pomaga, ko 
se v preizkušnji izčisti želja, da računam 
nanj. Veliko ljudi ima to izkušnjo. Prav 
zaradi takšnih ljudi in izkušenj sem postal 
duhovnik ter imam upanje in veselje delati 
dobro,« je del velikonočnega razmišljanja 
župnika Mateja Nastrana.

Loški misijon in pasijon
Mesto Škofja Loka je pred velikim dogod-
kom. Med 17. in 26. oktobrom 2014 bo 
potekal LOŠKI MISIJON, v katerega bo 
vključeno celotno območje mesta Škofja 
Loka, saj ga pripravljajo skupaj župnije 
Škofja Loka, Stara Loka in Suha ter brati 
kapucini. Geslo 'LUČ VERE' je navdih za 
številne dogodke, ki bodo kmalu objavlje-
ni na spletni strani: www.loskimisijon.si. 
Skupna želja vseh je, da bi zopet povabili 
in pustili Luč v naše življenje in ga tako 
videli v bogati raznolikosti barv in oblik, 
kar nam omogoča vera in zaupanje Bogu 
in posledično sodelovanje in bližina z 
ljudmi.
Prihodnje leto spomladi pa bo mesto Ško-
fja Loka zopet v znamenju Loškega pasijo-
na, ki je postal ikona mesta in za katerega 
lepo skrbi Občina, na kar upamo tudi v 
prihodnje. »Med misijonom in pasijonom 
obstaja povezava. Če je pasijon oživitev 
zgodovinskega spomina na nekdanji čas 
in ohranjanje kulturne in verske dediščine 
ter dokaz spoštljivega odnosa ljudi do 
Življenja, je misijon aktualizacija in iskanje 
načina, kako to živeti danes, ter svoje 
znanje, številne sposobnosti in darove 
uporabljati za skupno dobro in medseboj-
no obogatitev,« je o vsebinski povezavi 
obeh prireditev povedal župnik Matej.  

LUČ VERE, VESELJA IN UPANJA
Tudi v stiski, ko se vse podira in je treba tudi skozi smrt, obstaja pot v veselje  
in novo upanje, razmišlja pred velikonočnimi prazniki Matej Nastran, župnik  
v župniji Škofja Loka.

Na misijon bodo vabile prijazne 
podobice

Župnik Matej Nastran
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Danica Zavrl Žlebir

Ste eden od številnih prostovoljcev, 

ki so sodelovali pri uprizoritvi 

Škofjeloškega pasijona 2009. V 

kakšnih vlogah in kako ste ga 

doživljali? 

»Pri uprizoritvah Škofjeloškega pasi-
jona sodelujem že od leta 1997 � t akrat 
smo namreč pričeli vaje na uprizoritev 

v letu 1999. Na vseh treh predstavah 
(1999, 2000 in 2009) sem igral drugega 
bičarja v desetem prizoru, kjer smo 
bičali Jezusa, privezanega na mučilni 
steber. Poleg igralske vloge pa sem v 
preteklosti pomagal pri izdelavi kostu-
mov in rekvizitov, raznašal sem sveče 
po domovih starega mestnega jedra 
in podobno. Leta 2008 sem režiserju 
izrazil pripravljenost, da pomagam 
pri obnovi Pasijonskega tabora v bivši 

vojašnici. Že po nekaj dneh sem vodil 
obnovo tabora, pri kateri je sodelovalo 
88 prostovoljcev, opravljenih pa je bilo 
več kot 640 ur prostovoljnega dela. 
Nato sem sprejel vabilo vodje projekta, 
da prevzamem vlogo vodje organizacije 
Škofjeloškega pasijona 2009.«

Kaj je torej tisto, kar motivira sko-

raj tisoč udeležencev, da se domala 

leto dni prostovoljno angažirajo pri 

POVEZUJE JIH PASIJONSKI DUH

Za Tomaža Paulusa bi lahko rekli, da je že pravi veteran med prostovoljci,  

ki sodelujejo pri uprizoritvah Škofjeloškega pasijona. Zraven je bil že leta 1999  

in 2000, bil je tudi med več kot osemsto prostovoljci, ki so oblikovali Škofjeloški  

pasijon leta 2009, in zagotovo pozna odgovor na vprašanje, kaj žene ljudi, da brez 

plačila sodelujejo pri takšnem početju. 

Ob koncu pasijonskih uprizoritev leta 2009 je okoli osemsto prostovoljcev takole strnilo vrste na Mestnem trgu  

v Škofji Loki. / Foto: Tina Dokl
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Tomaž Paulus v vlogi bičarja, ki so bičali Jezusa, privezanega na mučilni  

steber. / Foto: Marjan Cerar

Članice in člani prosvetnega društva Sotočje so na cvetno soboto na 

stojnicah ponujali postne jedi: alelujo, loške smojke in medlo. / Foto: Tina Dokl

projektu, kot je Škofjeloški pasi-

jon? 

»Motivov za sodelovanje je toliko, 
kot je sodelujočih, ali pa še več. Neka-
tere motivira želja do igranja, druge 
vsebina, spet tretje družba. Menim 
pa, da je bistveno to, kar nas povezuje. 
Lepota pasijona in pa pasijonski duh.« 

 Kakšno uprizoritev pričakujete 

leta 2015? 

»Potrebujemo dramaturško, orga-
nizacijsko in turistično nadgradnjo pro-
jekta. Potrebujemo dovršen, duhovno 
bogat, a nevsiljiv produkt, ki bo s speci-
fično klimo v srednjeveški Loki združil 
in povezal sodelujoče z gledalci. To 
je tista formula, zaradi katere se bodo 
ljudje vračali v Loko. Pričakujem pred-
stavo, ki bo nadgradnja predstav iz let 
1999, 2000 in 2009. Pričakujem tudi, 
da bosta nadgrajeni skrb za gledalce in 
skrb za sodelujoče. Organizacija v letu 
2009 je bila solidna, v letu 2015 pa je 
lahko še bolj izpopolnjena. Prav tako 
je še veliko potenciala pri razvoju turi-
stične ponudbe, a se na žalost v zadnjih 
treh letih ni nič naredilo.«
 Do do sedaj postavljenega projekta 

ste zelo kritični. Kaj vas moti?

»Menim, da sta vodja projekta Matej 
Mohorič Peternelj in pa režiser Milan 
Golob primerna človeka in da bosta 
kos zaupani nalogi. V kakšnih pogojih 
bosta delovala, pa je skrb župana. In v 
ta del je tudi usmerjena moja kritika. 
Projekt mora biti transparenten, pošten, 
enakovreden, uravnotežen, realen, 
finančno varen, spoštljiv, vključujoč, 
enostaven. Potrebno je vzpostaviti 
klimo, ki bo spodbujala prostovoljstvo, 
ohranjala kontakt s prejšnjima režiser-
jema in omogočala suvereno strokovno 
delo vodje projekta in režiserja.«

Škofjeloški pasijon uprizarjajo vsakih šest let, v vmesnem obdobju pa v Škofji Loki skrbijo za 

ohranitev “pasijonske kondicije”. Avtor te besedne zveze, sicer ljubitelj in poznavalec ne le 

škofjeloškega, temveč tudi drugih evropskih pasijonov, je Alojzij Pavel Florjančič, sicer tudi urednik 

vsakoletne izdaje Pasijonskih doneskov. V letošnjih urednik kot enega od vsebinskih biserov  

omenja objavo Pasijonske pesnitve Jurija Dalmatina iz leta 1576.  Gre za prvi zapisan pasijon, in 

sicer  domala dvesto let preden ga je v Škofji Loki zapisal pater Romuald Marušič. Dalmatinova 

Pasijonska pesnitev je bila ob glasbeni podlagi Andreja Missona tudi vsebina nedavnega 

Pasijonskega večera v cerkvi sv. Jurija Stari Loki.
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Marija Volčjak

G
orenja vas �  V pone-
deljek, 14.  aprila, so po 
500 evrov izročili dru-
žini Matijevič s Sovod-

nja in Mariji Markelj s Hlavčih 
Njiv, gasilcem pa sedem varnostih 
gozdarskih hlač. Pred tednom je 
računalnik v vrednosti 700 evrov 
dobila Maja Košir Habjan, slepa 
učenka Osnovne šole Poljane. 

Nedavni žled je prizadel tudi 
škofjeloške hribe, predvsem 
Sovodenj in  okoliške vasi.  Gasilci 
sedmih gasilskih društev Poljanske 
doline so v dvanajstih dneh opravili 
11.500 prostovoljnih ur, v povprečju 
je vsak delal deset ur, je povedal 
Roman Kokalj, gasilski poveljnik 
Občine Gorenja vas - Poljane. Za 
sedem gasilskih društev je prevzel 
sedem varnostnih gozdarskih hlač, 
ki jim bodo prišle prav v podobnih 
primerih, saj so pri žledu imeli 

veliko dela z motorno žago. Poseb-
ne varnostne hlače so na prednji 
strani podložene, tkanina pa vsebuje 
posebne niti, ki v primeru dotika 
ustavijo motorno žago.

Družini Matijevič s Sovodnja  je 
med žledom padla smreka na hišo, 
zato jim bo 500 evrov v obliki Jezer-
škove strežne kritine prišlo zelo 
prav, saj nameravajo novo ostrešje 
pokriti do konca maja. Še večja 
nesreča je doletela Marijo Markelj s 
Hlavčih Njiv, ki ji je zaradi kratkega 

DONACIJE PO ŽLEDU

Lions klub Škofja Loka je letošnje donacije namenil slepi deklici in prizadetim  

v letošnjem žledu.

Novega računalnika se je Maja Košir Habjan (v sredini) zelo razveselila.
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BI RADI IZMERILI  VAŠE IMETJE?
Zelo ugodno!           Vpis stavbe v kataster stavb!
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Zavarovalnica Adriatic Slovenica s široko  
ponudbo zavarovanj tudi pri vas doma
Zavarovalna družba Adriatic Slovenica skrbi 
za svoje zavarovance, spreminja in prilagaja 
zavarovanja potrebam svojih zavarovancev 
tako s produkti, ki jih nenehno posodablja, kot 
tudi z dostopnostjo na terenu po celi Gorenjski. 
Zavarovalni zastopnik in eden od predstavnikov 
zavarovalne družbe Adriatic Slovenice v Škofji 
Loki in okolici Gregor Hostnik je zastopnik 
zavarovalnice na območju Škofje Loke in 
okolice, ki svetuje strankam glede na njihove 
potrebe in jim stoji ob strani, ko se zgodi škoda. 
“Vsem zavarovancem in našim bodočim 
strankam sporočam, da smo preuredili 
avtomobilska zavarovanja, s katerimi smo se 
približali željam in potrebam zavarovancev, 
ob tem pa še naprej skrbimo, da bodo naši 
zavarovanci dobili kvalitetno zavarovanje za 
primerno ceno in se izognili nezadovoljstvom ob 
morebitni škodi. Sam delam na širšem območju 
Škofje Loke z okolico, kjer sem doma, in bom z 
veseljem prisluhnil željam stranke in svetoval, kar 
se najbolje da. 
Da bo vaš dom varen in vi v miru tudi na 
dopustu, vam svetujem, da sklenete zavarovanje  
DOM AS, s katerim zavarujemo vaš dom na 

eni polici. To zavarovanje je zelo kvalitetno 
in ponuja ogromno izbiro različnih kritij 
(zavarovanje pohištva, stekla, odgovornosti …) 
in zavarovanj za izjemno ceno. Naj poudarim 
tudi, da smo zavarovalnica, ki sklepa vse vrste 
zavarovanj, tudi vas, ne samo premoženje, 
saj ste vi tisti najpomembnejši. Imamo veliko 
zavarovancev z dopolnilnim zdravstvenim 
zavarovanjem, poskrbimo za zdravstveno 
zavarovanje z asistenco v tujini, z veseljem pa se 
posvetimo vsakemu posamezniku glede  
na njegove želje in potrebe tudi ob sklenitvi 
življenjskega zavarovanja,” pravi Gregor 
Hostnik

V Adriaticu Slovenici smo prepričani, da moramo 
biti v nenehnem stiku z zavarovanci, če hočemo 
ugoditi njihovim željam in potrebam, zato imamo 
sodelavce zavarovalne zastopnike in sklepalna 
mesta s pooblaščenimi agencijami in pisarnami 
na območju celotne Gorenjske. 
Zavarovalni zastopnik Gregor Hostnik vam 
bo z veseljem svetoval in si vzel čas za kratek 
klepet, če ga boste poklicali in se dogovorili za 
srečanje. 

Gregor Hostnik
gregor.hostnik@as.si
GSM: 041 208 577
www.adriatic-slovenica.si  
    
Adriatic Slovenica, d. d.  
Pisarna Škofja Loka   
Šolska ulica 7, 4220 Škofja Loka

Letošnje donacije so podelili prizadetim v nedavnem žledu.

stika na agregatu pogorela hiša. K sreči je tisto noč ni bilo doma, srečo v nesreči 
ji pomeni tudi pomoč, ki prihaja od vsepovsod. Zelo veliko je dobrih ljudi, nikoli 
nisem mislila, da jih je toliko, se je za donacijo zahvalila s solzami v očeh. Sedaj 
živi pri sinovi družini, želi pa si, da bi ji uspelo postaviti majhno montažno 
hišico, da bi bila spet na svojem.

Slepi dvanajstletni deklici Maji Košir Habjan iz Reteč, ki obiskuje šesti 
razred Osnovne šole Poljane, so računalnik v vrednosti 700 evrov izročili pred 
tednom dni, polovico donacije je prispeval donator, ki ne želi biti imenovan. 
Maja je že druga slepa učenka, ki obiskuje poljansko šolo, kjer ima šolski kolek-
tiv izjemen posluh za učenki. Maja računalnik uporablja s pomočjo tipkovnice z 
brajico, novega računalnika se je zelo razveselila, saj je stari iztrošen, stalno ga je 
morala resetirati in ponoviti kakšno domačo nalogo.
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Vilma Stanovnik

O
bilico veselja, razigranosti 
in mladostnega duha med 
Ločani vseh starosti ne 
vidim prav velikokrat. Toda 

taborniki ga s svojim načinom življenja 
in razmišljanja še vedno znajo pričarati. 
Tako je bilo pred leti, tako ostaja danes. 

Prav povezovanje prek prosto-
voljstva, gibanje v naravi, taborjenje, 
tekmovanja, pa tudi nagajive norčije, 
taborni ognji, po drugi strani pa tudi 
prevzemanje odgovornosti, skupinsko 
delo in sodelovanje z drugimi so stvari, 

ki vsakega tabornika zaznamujejo za 
vse življenje.

V Sloveniji je bilo Združenje 
tabornikov Slovenije oziroma današnja 
Zveza tabornikov Slovenije ustanovlje-
na 22. aprila 1951, v Škofji Loki pa se 
je vse začelo le malo kasneje, 28. marca 
pred šestdesetimi leti. 

Od začetkov do danes nas je bilo 
okoli tisoč dvesto takšnih, ki smo nosili 
taborniške rutice in okušali taborniško 
življenje. Bili so boljši in slabši časi, bile 
so bolj zagnane in manj zagnane genera-
cije, toda Rod svobodnega Kamnitnika 
je vedno živel in jubilejnih šestdeset let 
pred dnevi pričakal z okoli dvesto člani.

ŠESTDESET LET  

USTVARJAJO BOLJŠI SVET

Škofjeloški taborniki, združeni v Rodu svobodnega Kamnitnika, so bili med  

prvimi v Sloveniji, ki so verjeli, da lahko pripomorejo k skrbi za naravo in sočloveka,  

in še vedno verjamejo, da se pot do boljšega sveta začne s pravim vzgledom  

in vzgojo, zato tudi pri šestdesetih ostajajo mladi.

Rod svobodnega Kamnitnika 

je član najštevilnejše 

mladinske organizacije v 

državi, Zveze tabornikov 

Slovenije, v katero je 

vključenih okoli osem 

tisoč mladih iz vse 

Slovenije. Delujejo pod 

okriljem Svetovne skavtske 

organizacije, ki šteje več kot 

trideset milijonov mladih iz 

več kot dvesto držav.

Taborniki se radi družijo ob vseh priložnostih. Na sliki iz pustovanja iz leta 1976. / Foto: Igor Medič
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Jerca Bernik ima veliko taborniških izkušenj. / Foto: Gorazd Kavčič

Česar se ne učiš v šoli, se pri tabornikih

»Taborniki že šestdeset let ostajamo enaki. 
Znani smo po aktivnosti, imamo željo narediti 
nekaj novega, imamo željo po enakopravnosti, po 
odkrivanju novega, kriza nam je v izziv … stalnice 
so nam dolgočasne, komaj čakamo novih stvari,« 
je o svojih taborniških izkušnjah ob priložnostni 
slovesnosti minulo soboto povedal škofjeloški 
župan in seveda tudi nekdanji tabornik Miha Ješe, 
ki tudi zato razvoj taborništva v domači občini še 
kako spodbuja. 

»Vse tisto, česar se nisem naučil v šoli, sem se 
naučil pri tabornikih. Predvsem sem se naučil 
organizacije, nastopanja, samozavesti in samo-
upravnega upravljanja. Čeprav smo takrat imeli 
samoupravni sistem, je ta v resnici živel le pri 
tabornikih. Kajti tisti, ki je delal, je tudi odločal. 
Kdor ni bil aktiven, tega je sredina enostavno 
izločila,« je tudi povedal župan Ješe in poudaril, 
da ni čudno, da škofjeloški taborniški rod tako 
dolgo in dobro živi, saj je Škofja Loka znana po 
prostovoljstvu. 

»Očitno imamo pri nas pravo zmes zraka, vode 
in pa predvsem dobre volje,« je še dodal župan 
Miha Ješe, ki se je na prireditvenem odru skupaj 
s taborniškima prijateljema Bojanom in Ivom s 
pesmijo spomnil taborniških let in tete Mile, ki so 
jo poznale vse generacije loških tabornikov.

Učenje samostojnosti

Ne le župan, tudi vsi nekdanji in današnji loški 
taborniki se najraje spominjamo lepih trenutkov 
taborjenja, saj je prav taborjenje vrhunec vsako-
letnega pričakovanja. Je seveda tudi priložnost 
preizkusiti znanje, ki se ga taborniki, od najmlaj-
ših murenčkov do medvedkov in čebelic, goz-
dovnikov in gozdovnic, popotnikov in popotnic, 
raziskovalcev in raziskovalk in tudi grč, učijo vse 
leto. 

»Tabornika sta bila oba brata in starši so me 
prvič prijavili na tabor, da bi malce popazila na 
mlajšega brata. Vendar mi je hitro postalo všeč. 
Mislim, da se imajo mladi med taborniki najbolje 
nekje med tretjim razredom do konca osnovne 
šole. Če jim takrat postane všeč, res postanejo 
navdušeni taborniki. Zelo pomembno se mi zdi, 
da starejši taborniki mlajše poskušajo vedno učiti 
samostojnosti. Mnogi k tabornikom namreč pri-
dejo že v vrtcu ali v prvih razredih osnovne šole in 
na taborjenje gredo prvič nekam sami, brez star-
šev. Toda kljub temu, da so sami, hitro ugotovijo, 
da je vedno nekdo, ki jim je pripravljen pomagati, 
na kogar se lahko zanesejo. Pa tudi sami se nauči-

Ob praznovanju 60-letnice so taborniki na ogled Ločanom in 

obiskovalcem postavili pionirski objekt. / Foto: Kristina Šter  

Namen taborništva je ustvarjati boljši 

svet. Svet miru, strpnosti, razumevanja, 

sodelovanja in ustvarjanja enakih 

možnosti za vse ljudi.
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jo pomagati drugim. Tako mislim, da 
ni pomembno le to, da se taborniki 
naučimo živeti v naravi in z naravo, 
ampak je pomembno še marsikaj 
drugega,« pravi izkušena tabornica 
Jerca Bernik, ki je pri tabornikih od 
osnovne šole naprej opravljala različ-
ne funkcije, od vodnice do načelnice 
in taborovodje.

Mislijo s svojo glavo

Taborniki se tako ob svojem dru-
ženju učijo spoštovanja vsakega in 
vseh. Zato so loški taborniki ob jubi-
leju dobili veliko prisrčnih čestitk. 
»Škofjeloški taborniki že šestdeset 
let ustvarjate različne programe, ki 
jih izvajamo v okviru taborniške-
ga gibanja. Zato ste v veliki meri 
odgovorni za moderno taborništvo. 
Program za mlade, ki je bil pred 
kratkim potrjen na skupščini Zveze 
tabornikov Slovenije, je program, ki 
ima kar nekaj korenin v Škofji Loki. 
Vaše delo na nacionalnem nivoju je 
tisto, ki si ga zelo želimo, saj stremi-
mo k istemu cilju, to pa je ustvar-
jati boljši svet. Program namreč 
ustvarja take posameznike, ki bodo 
sposobni misliti s svojo glavo, take 
posameznike, ki bodo pripravljeni 
pomagati še komu drugemu, kot le 
najbližjemu, take posameznike, ki 
lahko prevzamejo najpomembnej-
še družbene funkcije,« je poudaril 
načelnik Zveze tabornikov Slovenije 
Tadej Beočanin.

Z leti se naučijo vsega

Ko se mladi vpisujejo k tabor-
nikom, si želijo novih dogodivščin. 
Toda znanje usvajajo postopoma. 
»Pri najmlajših se začne učenje 
taborniških veščin skozi igro. Kasne-
je se učijo spretnosti skozi izzive, kar 
pomeni, da se jim zaupajo že določe-
ne naloge. Lahko je to organizacija 
srečanj, priprava izletov. Še starejši, 
srednješolci, potrebujejo še nekaj več. 

Bivanje v šotorih, prvi 

poskusi priprave hrane 

na odprtem ognju, 

nočna straža, druženje 

z vrstniki … vse to so 

trenutki, ki tabornikom 

ostanejo v spominu za 

vse življenje.

Izobraževalni tabor PPT za popotnike / Foto: Jure Orehek.

Loški taborniki so ponosni na svoj novi dom, ki so ga zgradili s prostovoljnim 

delom. / Foto: Jure Orehek
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Bojan, Miha in Ivo so na slavnostni akademiji spomine 

obujali tudi s pesmijo o teti Mili. / Foto: Gorazd Kavčič

Mi temu pravimo, da potrebujejo pustolovščino. Takrat se 
pravo taborniško življenje šele začne. Saj ne potrebujejo več 
nekoga, ki ga vodi, ampak so oni na vrsti, da vodijo mlajše. 
To jim predstavlja nov izziv, saj lahko počnejo, kar so si 
kdaj želeli, in to lahko učijo druge,« pravi Jerica, ki se pri 
šestindvajsetih zdi že stara tabornica. 

»Skušam se držati načela mladi za mlade, saj je to tudi 
osnovno vodilo taborniške organizacije. To, da vodijo mladi 
mlade, ima pač svoje prednosti, saj je mladostniški pogled 
na delovanje organizacije drugačen, kot če bi jo vodili sta-
rejši. Starejši imajo več izkušenj, kar je sicer dobro, vendar 
to lahko pomeni tudi več previdnosti, zadržkov. To pa ne 
pomeni več tistega mladostniškega poleta, po katerem slovi 
taborništvo,« pravi Jerca, ki se prav zato poslavlja od aktiv-
nega taborniškega življenja.

Za njo pa ostajajo mnogi loški taborniki, za katere je res 
dobro poskrbljeno. Ob petdeseti obletnici so namreč loški 
taborniki sklenili, da si postavijo nov taborniški dom. Po 
štirih letih jim je to aprila leta 2008 z veliko prostovoljnega 
dela tudi uspelo. Tako imajo lep nov taborniški dom, veliko 
se posvečajo izobraževanju, hodijo na domača in med-
narodna srečanja ter tudi na taborniška tekmovanja, kjer 
posegajo po odličnih uvrstitvah.

Že več kot štirideset let organizirajo zimsko orientacij-
sko tekmovanje Glas svobodne Jelovice in veliko sodelujejo 
z drugimi rodovi. 

Slavnostna akademija ob jubileju je bila v Sokolskem 

domu, proslavljanje 60-letnice pa se je nadaljevalo s 

koncertom skupine OF v Loškem pubu. Do konca meseca 

bo v Jesharni na ogled fotografska razstava, še v tem letu 

pa taborniki pripravljajo tudi zbornik. / Foto: Gorazd Kavčič

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Zbirka pripovedk po skoraj 40 letih med nas spet prinaša 
grajske gospodične, lubniške škrate, blegoške velikane  
in troglave zmaje. Naj tudi vaši otroci odrastejo  
ob spoznavanju domače zgodovine. Kamniti most je  
posebnega pomena predvsem za Škofjo Loko in Ločane. 
Redna cena trdo vezane knjige s 323 stranmi je 25 EUR. 
Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Ra
di

o 
So

ra
, d

.o
.o

., 
Ka

pu
ci

ns
ki

 tr
g 

4,
 Š

ko
fja

 L
ok

a



18
Moda

�������	���
������������
�������������������	���
������������
������������

����������������������������

Alenka Brun

D
eichmann je v Ljubljani predstavil novo 
kolekcijo modne obutve za sezono 
pomlad/poletje 2014. Ta je zastavljena 
na izjemno široki ponudbi, obenem pa 

prinaša svežino. Na modni reviji smo videli številne 
barve, svoje mesto v modni paleti pa si je zagotovil 
tudi lesk zlata, srebra, brona in njihovih kovinskih 
odtenkov. 

Nepogrešljiv kos te sezone so čevlji z izrezi, s 
katerimi boste v kombinaciji s poletnimi oblačili 
izstopali, vašemu osebnemu slogu pa bodo dodali piko 
na i. Na ulicah bomo opazili tudi številne modele 
škornjev in polškornjev, ki so vse bolj aktualni tudi v 
poletnih mesecih. Vsi modni sladokusci bodo lahko 
izbirali med široko ponudbo � n epodloženimi škornji 
v fantovskem stilu, škornji z zračnimi luknjicami, z 
zanimivimi izrezi in jermenčki, ki so okrašeni z zako-
vicami, ali takšnimi z bleščicami. 

To sezono se na ulice vračajo nizke pete, ki so 
udobne, a zato nič manj elegantne. Po vzoru svetovno 
znanih modnih oblikovalcev so okrašene s privlačnimi 
zakovicami, z nežnimi okrasnimi kamenčki, tiste bolj 
puristične pa so odete v divje živalske vzorce. 

In ostajajo tudi natikači in balerinke, posebno 
pozornost v tej sezoni pa so si na modni brvi izborili 
mokasini. Za poletno lahkotnost bodo poskrbele še 
sandale. Za udoben in hkrati še vedno urejen videz 
bodo kot nalašč takšne s polno peto. Primerne so tako 
za tople dneve kot tudi razigrane noči. 

VRAČAJO SE NIZKE PETE

Kolekcija barv, ki v toplejših dneh zažarijo povsod okoli nas. Pasteli, kovinsko  

zlata in srebrna ter primarna bela in črna pa so tiste barve, ki v vaši omari za  

čevlje enostavno ne smejo manjkati.
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Alenka Brun

N
a eni izmed sedaj že 
uveljavljenih večerij 
Treh Chefov se je našla 
pogumna gostja, ki si 

je na glavo nadela tanek naglavni 
obroč s precej vpadljivo cvetico. Gle-
de na barvne kombinacije in sploh 
stil njenega večernega izgleda je bil 
obroč v tridesetletničinih dolgih, 
črnih laseh pravzaprav pika na i. 

Pred dvajsetimi, tridesetimi leti, 
ko sem bila še vaška najstnica, je bil  
to modni dodatek za nevesto, nje-
gova preprostejša izvedba � plastični 
obroč, mogoče oblečen v usnje ali 
blago, v obliki podkve � pa rešitev 
za osnovnošolko in srednješolko, ki 
je z njim zajezila slap dolgih las, da 

ji niso padali na oči. Spominjam se, 
da trša izvedba obroča pri najstnicah 
takrat niti ni bila tako priljubljena, 
saj je marsikatera rekla, da jo ‘žuli’ 
za ušesi. Marsikatera je raje izbrala 
mehkejšo izvedbo,  trak za lase. 

Privabljajo poglede

Danes se okrasni naglavni obroč 
vrača. Ne toliko v smislu praktično-
sti, bolj kot del modnega izgleda. Z 
njim se kitijo odrasle ženske, mlada 
dekleta, najstnice, celo na dojenči-
cah ga opazimo.Vedno je bil sicer 
modni dodatek, vendar je do danes 
precej napredoval. S svojimi različ-
nimi podobami privablja poglede. 
Če angleške poroke privabljajo 
z raznovrstnostjo, ekstravagan-
tnostjo in tudi lepoto ‘razstavljenih’ 

klobukov na ženskih glavah, bi bilo 
zanimivo videti, kako bi izgledala 
polna soba žensk različnih starosti, 
kratkolask in dolgolask, kjer bi bil 
zapovedan »dress code« okrasni 
naglavni obroč.  

Unikaten modni kos

Je pa naglavni obroč lahko prava 
mala tiara, ki si jo z nekaj potrpež-
ljivosti lahko doma naredite tudi 
sami. Z nekaj spretnosti in pravim 
okrasnim materialom lahko prepro-
sti obliki dodate prefinjenost in ele-
ganco. Tiste z najbolj inovativnim 
pogledom na modo pa bodo zraven 
našle še sovpadajoč par uhanov, 
morda tudi kakšen drug kos nakita, 
ali pa bodo celo tako drzne, da bodo 
celoten komplet naredile kar same. 
Da o torbici in čevljih istih barv 
sploh ne izgubljamo besed.

Brezmejnost barv in idej

Okrasni naglavni obroči so dan-
danes živo pisanih barv, vzorcev, na 
njih najdemo eno veliko, več manj-
ših cvetic iz različnih materialov, 
imitacijo pletene kite ali celo než-
nega in nevpadljivega cvetličnega 
venca. Spominjajo na čase lepih in 
bogatih Rimljank, krotijo lase ali le 
pritegnejo pozornost. So mehki in 
trdi, se svetijo, široki in ozki, tudi 
cenejši in dražji, podpisani z imeni 
znanih modnih kreatorjev. Celo 
moški imajo svojo vrsto naglavnih 
obročev oziroma trakov. Prekriti 
z umetnim perjem in cvetlicami, 
pravimi pavovimi peresi in gerbe-
rami. Nakvačkani. Nosljivi, pa tudi 
tako umetniški, da več kot modne 
piste verjetno ne bodo videli nikoli. 
Ozki in prefinjeni trakovi, širši � v 
obliki rut � dolgolaske vračajo v 
čase hipijevske generacije; še prav 
posebej pa so ljubki na dojenčicah.

ODRASLA PRINCESKA

Danes o preprostem naglavnem obroču skorajda ni več sledi. Še najbolj običajen  

je okrašen, včasih že prav drzen, nosijo pa ga tako dojenčice kot odrasle ženske.  
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otroške majice
od 7,95 €

vetrovke
od 19,95 €

obleke
od 19,95 €
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ODSLEJ TUDI V ŠKOFJI LOKI
Veleblagovnica NAMA Škofja Loka
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Alenka Brun

V 
veleblagovnici NAMA Škofja Loka so konec mar-
ca odprli nov oddelek Benettona. Tako sedaj lahko 
priljubljena otroška oblačila omenjene blagovne 
znamke izbirate tudi v Škofji Loki. 

 Pri spomladanski kolekciji  pridejo do izraza aktivnost in 
dinamičnost, zabavnost in igrivost oblačil. Kolekcija še pose-
bej dekletom nudi točno to, kar si želijo. Oblačila odlikujejo 
tako kakovost kot detajli. So vsestranska in nosljiva, prilago-
jena dogajanju dneva. Izvrsten primer so izredno raztegljive  
večbarvne jeggings hlače � p o domače jim rečemo kar legice, 
ki postajajo letošnja  sezonska nujnost v dekliških omarah. 
V modnem svetu se je za  'nujne'  kose oblačil uveljavil izraz 

'must have' in v ženskem svetu to sedaj pomeni včasih tudi 
dva, tri kose oblačil, ki so nujni med oblačili prihajajoče 
sezone.

Različnih potiskov in z žepi legice izpolnjujejo potrebo 
po praktičnosti. So trpežne in udobne, ravno pravšnje za 
vsakdanje življenje deklet, ki je polno številnih zabavnih 
aktivnosti.

Ne eni strani kamuflažni, na drugi romantični cvetlični 
vzorci, ki predstavljajo dvojnost dekliških osebnosti: prva 
je živahnejša, bojevita, druga je nedvomno bolj umirjena, 
prijaznejša. A v dekliških omarah je prostor za oboje.

Zakaj ne bi en dan izbrala legic, posutih z drobnim zvezd-
natim dežjem, in drugi dan takih z živalskim vzorcem? Ali 
pa bi oblekla pike za prijateljičin rojstni dan in zebrin vzorec 
za nakupovanje z mamo? Zabavna in igriva izbira.

ZABAVNE IN IGRIVE 

Pri Benettonu otroci dobijo točno to, kar želijo: aktivnost in dinamičnost. Zabavne  

in igrive jeggings hlače pa še posebej navdušujejo deklice. 
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Alenka Brun

N
ajprej je svojo  monografijo 
dobila kranjska klobasa, lani  
pa je na knjižne police pri-
šla tudi knjiga, ki pripove-

duje zgodbo o poticah iz Slovenije in je 
delo dr. Janeza Bogataja. Skozi sliko in 
besedo. Orehova, ajdova, medena, lešni-
kova, mandljeva, kostanjeva, makova, 
žalševka, luštrkajca, mesna, špehovka, 
metina, skutna, rožičeva potica …  Kar 
28 receptov za sladke in dvanajst za 
slane potice najdemo v monografiji z 
'okusno' vsebino Potice iz Slovenije. 
Poleg receptov izvemo tudi precej o 
bogatem zgodovinskem razvoju potic 
od kolačov in povitic ali gubanic, samih 
pekačih za potico ali potičnikih,  o pre-
poznavnosti potice v svetu, potica kot 
taka pa krasi tudi naslovnico knjige.  

Prva dama domače  

sladke tradicije

Potica je dejansko najbolj razširjeno 
praznično, pa tudi vsakdanje pecivo 
na Slovenskem.  Bolj ko gledamo 
nazaj v zgodovino, več najdemo slanih 
potic. Knjiga razdeli potice tudi po 
letnih časih, na mesece od januarja do 
decembra ter določi značilne potice za 
posamezne praznike, kjer je Bogataj 
upošteval tudi državne praznike. Tako 
recimo aprilu  pripada pehtranova 
potica, če pa pogledamo »opotičene« 
praznike, potem sta trenutno najbližja 
velika noč in 1. maj, kjer kraljujta dve 
glavni sestavini potic: pehtran in rozine.

 V knjigi je posebno poglavje name-
njeno tudi poticam gastronomskih 
regij, kjer pri branju o gorenjskih poti-
cah pritegne zapis, ki se nanaša na vasi 
pod Stolom: »Danes izkušene gospo-
dinje na tem območju zagotavljajo, da 

je najboljša potica iz kilograma moke 
in kilograma orehov. Še vedno najprej 
vzhajajo testo in nato še potico. Testo 
mora vzhajati nekoliko dlje, potica pa 
manj časa. Vendar premalo vzhajana 
potica med peko razpoka, preveč vzha-
jana pa razpade. Gostoti testa in nadeva 
morata biti čim bolj enotni.« 

Menda pa za pripravo dobre potice 
gospodinja potrebuje topel prostor, čas 
in mir. 

Potica je ena redkih slovenskih 
tradicionalnih slavnostnih jedi, ki je 
tesno povezana s prazničnimi obre-
di, predvsem v času božiča in velike 
noči. Ker je bila včasih slavnostna jed, 
so si jo privoščili vsi, bogati meščani 
in revnejši kmetje � za slednje pisni 
viri pričajo, da so se celo zadolževali, 

da bi le na mizi imeli potico. V Žitu, 
kjer potici pravijo tudi tradicionalna 
slovenska kraljica praznično obloženih 
miz, je v letošnjem predprazničnem 
obdobju še posebej vroče in pestro. 
Svojim kupcem so ravno za čas velike 
noči namenili novo potično kreacijo, ki 
so jo javnosti predstavili v Vili Podvin 
skupaj s kreatorjem njenega origi-
nalnega recepta, gorenjskim chefom 
Urošem Štefelinom. Poimenovali so jo 
potica naših korenin. 

Ko je nastajala, je imel Uroš v mislih 
dve potici, a je na koncu nastala dvojno 
zvita potica, tako da v eni potici doživi-
mo kar dva najljubša okusa � o rehovega 
in skutnega, oba pa sta obogatena s 
slovensko tradicijo: s suhimi hruškami 
in medom.

NI JE ČEZ STARO, DOBRO POTICO!

Zadnje čase slovenska kulinarika poskuša približati ljudem domače, avtohtono, pristno. 

In ni je čez staro, dobro potico. O njej se je v knjigi Potice iz Slovenije razpisal dr. Janez 

Bogataj; prav posebno potico pa je nedavno predstavil znani gorenjski kuharski mojster 

Uroš Štefelin.
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Posebna velikonočna ponudba: domači klasično prekajeni svinjski vrat, 
domača klasično prekajena šunka, domača gorenjska prata, kmečka šunka  

Prodajalne I Škofja Loka Kapucinski trg 4 (Nama) I T 04 201 34 85 I Jesenice Cirila Tavčarja 6 I T 04 583 34 64   
Kranj Jezerska 3 I T 04 201 34 81 I Koroška 26 I T 04 201 34 82 I Bohinjska Bistrica Triglavska 36 (Lipa) I T 04 572 14 95

Zakaj mesni izdelki Mesarstva Čadež?

Ker so za prste obliznit, ker so odličnega okusa, ker jih za vas delamo že več kot 25 let. 

Pa tudi zato: 

• ker želite meso izključno najvišje kakovosti, vzrejeno na pašnikih okoliških kmetij,

• ker želite izdelke, ki so resnično narejeni (100 %) iz mesa, brez mesnih 

nadomestkov, kot so soja, škrob in prehranske vlaknine …,

• ker želite izdelke brez alergenov (brez glutena, brez laktoze, brez soje),

• ker je pri izdelavi mesnin poudarek na tradiciji, kakovosti in okusu,

• ker si vi in vaše zdravje zaslužite le najboljše.

Potica naših korenin

V primeru, da se odločite, da jo 
boste spekli doma, za testo potrebuje-
te: 800 g bele moke (TIP 500), 200 g 
ajdove moke, 10 rumenjakov, 3 žličke 
soli, 4 dl mleka, 1 strok vanilje, 1 dl 
konopljinega olja, 70 g sladkorja; za 
kvasec pa 2 kocki svežega kvasa, 0,5 dl 
vroče vode, 0,5 dl mleka.  

Rabite tudi moko za delovno površi-
no in maslo ter ostro moko za pekač.

Za orehov nadev s hruškami 
potrebujete 500 g zmletih orehov, 2 dl 
mleka, 1 strok vanilje, 150 g sladkorja, 
lupino ene limone, 3 beljake, 3 rume-
njake, 100 g masla, 200 g suhih hrušk, 
250 g svežih hrušk;  za karamelo 50 g 
sladkorja, 50 g sladke smetane; za skut-
ni nadev s hruškami pa 500 g skute, 
100 g sladkorja, 50 g cvetličnega medu, 
3 rumenjake, 3 beljake, 100 g masla in 
400 g suhih hrušk.

In priprava? 
Kvas zdrobimo v skodelico, zalijemo 

z 0,5 dl mlačne vode in 0,5 dl mleka 
ter postavimo na toplo. 4 dl mleka 
zavremo z vzdolžno razpolovljenim 
strokom vanilje, nato pa vaniljino mleko 

ohladimo. V veliko skledo presejemo 
obe vrsti moke. Dodamo sol, sladkor, 
limonino lupino, rumenjake in olje. 
Vlijemo še vaniljino mleko (vaniljin 
strok odstranimo) in vzhajan kvasec 
ter sestavine zmešamo v srednje gosto 
testo. Gnetemo ga toliko, da postane 
elastično v notranjosti in gladko po 
površini. Pokrijemo ga s prtičkom in 
pustimo vzhajati, da se njegova količi-
na podvoji. 

Medtem pripravimo oba nadeva. 
Za orehov nadev zavremo mleko z 
razpolovljenim vaniljinim strokom, 
nato mleko ohladimo. Sveže hruške 
olupimo, suhe pa skuhamo. Kuhamo 
jih v vreli vodi približno eno uro, da 
se zmehčajo. V vodo lahko po želji 
dodamo tudi malce cimeta ali nagelj-
nove žbice. Beljake stepemo v trd 
sneg. V skledi zmešamo orehe, sladkor 
in limonino lupino, dodamo še rume-
njake, stopljeno maslo in vaniljino 
mleko. Sestavine dobro zmešamo, nato 
v maso previdno vmešamo še sneg. 
Pripravimo tudi karamelo za premaz. 
50 g sladkorja segrevamo toliko časa, 
da karamelizira, nato prilijemo sladko 
smetano in mešamo, da dobimo pri-

merno gosto, mazavo karamelo. 
Za skutni nadev zmešamo skuto, 

sladkor, med, rumenjake in maslo. 
Beljake stepemo v trd sneg in ga pre-
vidno vmešamo v maso. Suhe hruške 
skuhamo in narežemo na kocke. 

Pekač premažemo z maslom in 
posujemo z ostro moko. Na rahlo 
pomokani delovni površini vzhajano 
testo premesimo in razvaljamo na veli-
kost 60 krat 60 centimetrov. Polovico 
testa premažemo s karamelo, obložimo 
z orehovim nadevom in posujemo s 
suhimi in svežimi hruškami. Drugo 
polovico obložimo s skutnim nadevom 
in posujemo s hruškami. Potico tesno 
zavijamo z obeh strani proti sredini 
in položimo v pripravljen pekač. Če 
je predolga, jo prerežemo na pol in 
oba kosa na pekač položimo drugega 
ob drugega. Potico prebodemo s špilo 
in pustimo vzhajati. Proti koncu jo 
na tanko premažemo z razžvrkljanim 
jajcem. 

Potico pečemo 15 minut na 200 °C, 
nato 45 minut na 175 °C. Ohladimo 
jo v pekaču, po dveh urah jo stresemo 
iz pekača na obratno stran in pustimo 
stati še dve uri.
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Oglas

Direktor in ustanovitelj družinskega podje-
tja Miro Hlede je svojo poklicno pot začel 
kot mesarski vajenec, nadaljeval kot tehno-
log, ob delu doštudiral ekonomijo in se v 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja spet 
vrnil v mesarski ceh. Delal je v Italiji, v fir-
mi, specializirani za divjačino, in kot vodja 
nabave prepotoval ves svet. V domovino 
se je vrnil v času razpada Jugoslavije, ko 
so podjetja, ki so poprej na območju sku-
pne države odkupovala divjad, začela to 
dejavnost zaradi premajhne specializacije 
opuščati. V sodelovanju z Lovsko zvezo Slo-
venije je ustanovil podjetje Nimrod, ki se še 
danes ukvarja z zbiranjem, predelovanjem 
in prodajo divjačine. 
Leto 2004 je bilo za Nimrod prelomno: 
evropski standardi so bili jasni, obstoječi 
prostori v Ljubljani pa premajhni in pre-
malo sodobni za trg, ki se je odprl. Zato je 
leta 2004 podjetje kupilo lastne prostore na 
Trati v Škofji Loki, jih ob pomoči sredstev iz 
Evropske unije posodobilo in začelo razvi-
jati obrat, ki danes omogoča proizvodnjo 
divjačinskega mesa vrhunske kakovosti. 
Slovensko tržišče jim je že kmalu postalo 
premajhno, danes kar 83 odstotkov izdel-
kov prodajo na trge Švice, Nemčije, Italije, 
Hrvaške in Beneluxa. Doma jih prodajo 17 
odstotkov. »Domači trg je zelo pomemben: 
če si najboljši doma, je to tvoja izkaznica 
tudi na tujem,« je prepričan direktor Miro 
Hlede, ponosen na številna priznanja, leta 
2010 kar s šestimi zlatimi medaljami (ki 
jih prejemajo od leta 2010), ko so se zače-

li pojavljati na cenitvah na sejmu v Gornji 
Radgoni. Največjo težo ima priznanje šam-
pion 2012. Leta 2013 podjetje pridobi najvi-
šje rangiran (higher level) IFS (international 
food standard) certifikat. A tudi na tujem ne 
ostajajo neopaženi, najpogosteje so pred-
stavljeni na sejmih v Italiji in Nemčiji. Delajo 
po najvišje zahtevanih standardih, poudar-
ja Miro Hlede, ki se mu zdi najpomembneje, 
da Slovenija pri divjačini ne izvaža surovine, 
temveč izdelke z dodano vrednostjo, česar 
za številne proizvodne panoge pri nas ne 
moremo trditi. 
Surovino odkupujejo od Lovske zveze Slo-
venije in od Zavoda za gozdove, in sicer 400 
ton divjadi v času lovne sezone (od 1. maja 
do 31. decembra). To predstavlja tretjino, 
ostalo (dve tretjini) pa na Madžarskem, 
Poljskem, Slovaškem, Češkem in v Avstriji. 
Surovina so živalski trupi v koži. V Nimrodo-
vih obratih jih ustrezno obdelajo, nato pa 
kose svežega ali zamrznjenega mesa (vse 
več je povpraševanja po svežem) dajo v 
prodajo. Divjačino obdelajo tudi do pripra-
ve za kuho: krače, medaljone, kose za peko 
ali golaž. »Naši ključni kupci so restavracije 
in hoteli, za Švico, ki je naš najpomembnej-
ši izvozni partner, divjačino pripravljamo za 
njihove hipermarkete,« pove Miro Hlede. 

Nov produkt, ki ga uvajajo, je marinirana 
divjačina, pripravljena do te mere, da jo 
kuharji in gospodinje lahko pripravijo v zelo 
kratkem času. S prekajevanjem izdelkov pa 
se ukvarjajo njihovi kooperanti.
Miro Hlede velik pomen pripisuje domači 
kulinariki, ki ima ključen pomen za pro-
mocijo divjačinskega mesa. Zaradi tega 
podjetje sodeluje z obema slovenskima 
kuharskima reprezentancama, člansko 
in mladinsko, ki sta dober glas o njihovih 
kakovostnih izdelkih ponesli v svet. Vodil-
no vlogo podjetja Nimrod dokazujejo tudi 
vrhunske restavracije, ki delajo le z najbolj 
kakovostnimi surovinami. Slovensko divja-
činsko meso je po zaslugi vseh členov veri-
ge (med njimi vseh zaposlenih, zdajšnjih in 
nekdanjih, saj so ključno poglavje zgodbe, 
imenovane Nimrod), ki jih je v dveh deset-
letjih zgradil Nimrod, danes med najbolj 
cenjenimi doma in tudi v tujini.

Slovenska divjačina cenjena  
doma in na tujem
Podjetje Nimrod deluje že dvajset let in je največji odkupovalec divjadi od lovskih organizacij,  
največji predelovalec in prodajalec divjačine na slovenskem tržišču ter eden največjih predelovalcev  
in prodajalcev divjačine v Evropi.

Člani družinskega podjetja Nimrod: Miro Hlede (desno) z ženo Jožico in sinovoma  
Kristjanom in Mitjo

Eden od številnih uspehov – šampion  
leta 2012 s tremi zlatimi medaljami,  
ki so jih od leta 2010 pridobili na domačih 
tekmovanjih.
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Strip

KO BOM VELIKA, BOM KRALJICA

Matjaž in Jelena Bertoncelj sta avtorja stripovskega albuma Trobentica. Trobentico,  

malo živahno in radovedno deklico, sta ustvarila še takrat, ko je izhajala otroška revija  

z istim naslovom. Na devetnajsti strani knjižne izdaje se je Trobentica odločila,  

da bo kraljica. Ali pa igralka. Ali pa …

Matjaž Bertoncelj s knjižno izdajo Trobentice, ki je prevedena tudi v angleški jezik. / Foto: Tina Dokl
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Suzana P. Kovačič   

S
trip Trobentica je izhajal v 
letih od 2005 do 2010 v otro-
ški reviji Trobentica, v vsaki 
številki dvostransko. Matjaž 

Bertoncelj je Trobentico in njene 
dogodivščine pisal in risal, Jelena 
Bertoncelj je njegove risbe oblekla 
v barve. Trobentica pa se je vrnila 
med bralce med platnicami ene 
knjige in spoznali jo boste lahko 
tudi zamudniki. Knjižna izdaja je 
izšla pri KUD Apokalipsa. 

»Vsakomur se v življenju zgodi 
dan, ki je prvi šolski. Toda ko je 
ta doletel Trobentico, ni vstopila 
le v šolo, med nove sošolce in 
prijatelje, ampak tudi v svet stri-
pa,« je v spremni besedi knjižne 
izdaje zapisal Vojko Urban-
čič, kulturni novinar, Matjaž 
Bertoncelj pa je pojasnil, kako 
se je Trobentica sploh rodi-
la: »Pri reviji Trobentica so 
izrazili željo, da bi bil naslovni 
lik punčka. Zakaj pa ne, sem 
si rekel. Malo kompromisa 
že lahko naredim in npr. 
namesto Marsovčka ustva-
rim Trobentico. Za dvanajst 
številk na leto so bile vna-
prej postavljene teme, npr. 
vesolje, gasilci, in potem si 
lahko tudi razmišljal malo 
vnaprej. Na začetku se je 
vsaka zgodbica končala 
z moralnim naukom, ker 
je tako želela tedanja 
urednica revije. Kasneje 
sem to opustil, ker se mi zdi, da se 
zgodbo lahko razume na več načinov 
in da današnje otroke podcenjujemo, če 
mislimo, da ne razumejo pripovedova-
nja in da jim moramo prav vse razlo-
žiti. Otroci so danes tudi veliko bolj 
vizualno vzgojeni, kot so bile generacije 
otrok pred desetletji.«

Izdelek, knjižna izdaja je »korektna«, 
kot se je izrazil Bertoncelj, in dodal: 
»Tudi natisnjena je lepo. Koloristka je 
barvala s polnim naborom barv, kar je 
še malo težje, je pa zelo »živo«; otroke 
to vizualno zelo pritegne.« 

Strip

Trobentica je živahna, nagajiva, radovedna in aktivna 

deklica. Skače naokrog in nos vtakne prav v vse, kar se ji 

zdi zanimivo. Pravkar je začela hoditi v šolo, kar pomeni, 

da je že velika. Rada ima mamico in očka ter številne 

prijatelje, tako človeške kot živalske, včasih pa pride mimo 

tudi kak Marsovec ali škrat.
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10. 5. 2014 ob 20. uri  
Papirnica pri Škofji Loki,  
kapela Jezusovih blagrov
Orgle &, 2014 | 1
Hans Fagius - orgle (Švedska) 
Marta Močnik Pirc - sopran 
(Slovenija)

17. 5. 2014 ob 18. uri  
Sokolski dom Škofja Loka
Blagoslovi me,  
moj talisman
Zmagovalci tretjega 
mednarodnega festivala 
ruskih romanc

19. 5. 2014 ob 19.30 uri 
Sokolski dom Škofja Loka
Pomlad po Evropi 
Aco Biščević – tenor,  
Mate Bekavac – klarinet

24. 5. 2014 ob 20. uri  
Papirnica pri Škofji Loki, 
kapela Jezusovih blagrov
Orgle &, 2014 | 2
Klaus Kuchling, orgle 
(Avstrija)  Igor Mitrović, 
violončelo (Slovenija)

7. 6. 2014 ob 20. uri  
Papirnica pri Škofji Loki,  
kapela Jezusovih blagrov
Orgle &, 2014 | 3 
Veronika Celarc, orgle 
(Slovenija) Jasna Komar,  
rog (Italija)

VI.
MEDNARODNI 

CIKEL 
KONCERTOV 2014

MAREC–JUNIJ

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Informacije: 04 51 12 300 

www.sokolskidom.si

Vstopnine ni!

Tudi Stripoholik

Matjaž Bertoncelj je do zdaj izdal enajst stripovskih 
zbirk. V letu 2010 je prejel Groharjevo štipendijo, ki jo 
podeljuje Društvo umetnikov Škofje Loke. Strip ureja 
v KUD-u Apokalipsa, ki izdaja istoimensko literarno 
revijo in knjige z raznih področij. Je tudi član društva 
Stripoholik, kjer se zbirajo stripovski navdušenci, ki že 
leta v Ljubljani organizirajo stripovske bazarje in urejajo 
slovensko stripovsko spletno stran www.striparna.
com. Stripe je razstavljal na več kot sto skupinskih in 
samostojnih razstavah v več državah od Portugalske do 
Kazahstana, objavljal jih je tudi v več medijih. Informa-
tik po izobrazbi se je zdaj lotil še študija na Akademiji 
za vizualne umetnosti A.V.A., ki je osnovan na britan-
skem visokošolskem modelu. O tem, ali se bo Troben-
tica še kdaj vrnila med navdušence stripa, pa morda 
le ni rekel zadnje besede, saj se Trobentica v zadnjem 
stripovskem »oblačku« na zadnji strani knjižne izdaje 
poslovi z besedami: »Dragi vsi, strip preberite do konca! 
Obljubim, da se bomo še srečali.« 

    Jelena Bertoncelj, arhitektka in oblikovalka, se 
največ ukvarja z animacijo in koloriranjem stripov. Med 
drugim je sodelovala pri nastajanju animiranih serij 
Bizgeci, Deželica Pimpan in Podjetnik Nik, kolorirala 
je tudi nekatere stripe Iztoka Sitarja. Jelena prihaja iz 
Kazahstana, v Škofji Loki pa živita že več kot deset let. 

»Dragi vsi, strip preberite do konca! 

Obljubim, da se bomo še srečali.«
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Moj dom

Miroslav Cvjetičanin

T
e tri pikice pomenijo, da svoje 
delo nadaljuje, nadgrajuje, 
počne tudi tisto, kar ni arhi-
tektovo delo, ampak lastnost 

človeka, ki rad pomaga sočloveku, da 
bi kar se da najbolje živel v svojem 
okolju. V svojem arhitekturnem biroju 
se ukvarja z urejanjem in oblikovanjem 
bivanjskega okolja posameznika, v kate-
rem ta lahko razvija svoj potencial in 
doseže notranje zadovoljstvo. Biro nosi 

sporočilo: Arhi svet, moj svet, ozdra-
vite svoj dom, ozdravite sami sebe. To 
pomeni, da naročnik dobi več kot samo 
»risbo«, načrt … naročniku pravzaprav 
spremeni življenje. Prepričan je, da 
so vse dobre stvari preproste in da le 
preproste stvari lahko trajajo. In vse to 
nam razloži na preprost način. Naročni-
ki, ljudje, ki so z njim že delali, stopili v 
stik z njim, se prepustili njegovi pomoči, 
pravijo, da je njegovo delo nenavadno in 
da niso pričakovali, da se jim bo posvetil 
na tak način. Klemen preprosto odstopa 
od običajne prakse v arhitekturnih 

birojih in tega pri nas še nismo vajeni. 
Želi, da je posameznik pri načrtovanju 
svojega okolja in doma aktiven, da v 
sebi prepozna lastno vizijo in čutenje in 
na ta način soustvari svoj dom.

»Čas, v katerem živimo, nam ponuja 
nove izzive in možnost, da se vedno 
znova soočamo z »umetnostjo pre-
prostosti« materialnega, telesa in uma. 
Zato vas bom s poudarki vzpodbudil 
k razmišljanju o seznamu stvari, ki 
jih čisto zares potrebujemo v svojem 
življenju«. Tako pravi Klemen Likar, 
preden začne svoja zelo priljubljena in 

UMETNOST PREPROSTOSTI  

V NAŠEM DOMU

Arhitekt ti nariše hišo, največkrat točno tako, kot si jo želiš in pika. To je njegovo delo.

Klemen Likar ni tak arhitekt, ob čigar imenu bi postavili piko, lahko pa tri pikice …

Arhitekt Klemen Likar
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dobro obiskana predavanja ali pa ko 
prvič sedete z njim, da bi se pogovorili 
o svojih potrebah in željah. 

Umetnost preprostosti, človek, 
prostor in čas … Pomlad je, 
urejamo svoj dom, kako nam 
lahko pomagate? 

»Pomlad, čiščenje, razstruplja-
nje, nevarnost pred ..., zaščita pred 
..., so očitno izrazi, ki so “in“ v času 
prebujanja narave. Pravzaprav bi jih 
lahko poimenovali preprosto želja po 
razbremenitvi. Torej, razbremenimo 
svoje telo, um in dušo, razbremenimo 
svoj bivalni prostor, razbremenimo 
svoj čas. Ob vsem tem početju bi bilo 
še zaželeno začutiti olajšanje, dvig 
energije v okolju, povečanje prožnosti 
misli in ponovno vzpostavitev veselja 
do življenja. Tiste občutke, veste, ki te 
evforično povzdignejo v čisto prave 
razsežnosti, ki jih prinaša pomladanski 
čas. V tem času se resnično zdramimo, 
v tem času se resnično prebudimo, v 
tem času si resnično zaželimo vdihniti 
- izdihniti, pobožati - sprejeti dotik, se 
veseliti in deliti veselje. Ne pozabimo, 
da se s pomladanskim enakonočjem v 
naravi prav “na klik“ prične prebujanje. 
Letos sem imel srečo in ta “klik“ doži-

vel na samem vrhu piramide Sonca, 
v bosanskem Visokem. Rečem vam, 
dogodek je bil čisti užitek, ki se mi je 
za vedno vtisnil v spomin. Prav tako 
kot marsikateri obisk Škofjeloškega 
hribovja, tam, kjer se ti ponudi pogled 
na poljansko ali selško domačijo, ko te 
začne zanimate, kako se ljudje počutijo 
v svojih domovih ...«

Kakšne usmeritve nam lahko 
daste za prihajajočo pomlad?

»Najprej se bomo lotili prostora, šele 
nato sebe. To niso navodila, temveč 
le usmeritve. Pospravljanje velja za 
manjvredno delo. Sploh ne vem, zakaj 
je temu tako, ko pa je prav posprav-
ljanje delo, ki nam pomaga ozavestiti, 
kdo smo, kje smo, kako živimo, kaj nas 
zanima, kaj nas privlači, kje se nam 
vozlja in zaustavlja ter če hočete, zakaj 
vse smo odgovorni.  Ko si bomo vzeli 
čas in začeli svoj dom pospravljati sami, 
si bomo s tem naredili veliko uslugo 
in dosegli prvo pravo razbremenitev. 
Razbremenitev prostora.

Prvi pomladanski zamah obsega 
pripravo pripomočkov za čiščenje in 
odstranitev vseh dnevnih smetenj. 
To preprosto pomeni, da pospravi-
mo vso kuhinjsko posodo v omare. 

Ne v pomivalni stroj, v omare. Nato 
očistimo pomivalni stroj. Vsa hrana 
gre v hladilnik in shrambo. Pred tem 
očistimo hladilnik, zamrzovalno omaro 
in shrambo. Vse perilo je oprano, 
zlikano, zloženo v omarah. Enako velja 
za obutev. Tudi ta gre očiščena v omare. 
Knjige gredo nazaj na police, nazaj k 
prijateljem, ki so nam jih posodili, nazaj 
v knjižnice. Revije in časopisi med star 
papir ali pa na določeno mesto, kjer 
hranimo zadnje številke oz. izvode. Vse 
spominčke in kičke spravimo na varno 
v škatle. Priporočam, da jih shranite 
v klet ali garažo. Vse koše za smeti 
izpraznimo in očistimo. Pripravimo oz. 
nakupimo vsa čistila, če čistite z njimi, 
ali parni čistilec in mikro krpice, če ste 
se odločili za čistočo brez čistil. Sesalcu 
zamenjajmo vrečko in mu pregledamo 
vložišče za vrečko ter ga po potrebi 
obrišemo. Očistimo omelo, pomijemo 
vedro, operemo vse krpe in krpice. 
Najbrž ste se nasmehnili. Se je temu 
človeku čisto odpeljalo? Ne. Hočem 
vam le pokazati pot, kako do prepro-
stosti. Ko boste počeli vse to in še kaj, 
boste začeli razumeti, kako preprosto bi 
lahko živeli, če se ne bi pustili očarati 
reklamam, ki vam obljubljajo, da vam 
ne bo potrebno početi ničesar, le da še 
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Dan odprtih bo 10. maja v 
Todražu, na sedežu podje-
tja, program se bo začel že v 
dopoldanskih urah in bo zelo 
pester, saj bo vseboval vse 
informacije o proizvodnji in 
uporabi lesnih peletov.
❯ Predstavitev proizvodnega 
procesa lesnih pelet. Predstavili 
bodo pripravo in izrabo lesne 
biomase. Poleg proizvodnje 
lesnih pelet bodo predstavili 
tudi pripravo lesnih sekancev. 
Ob tej priložnosti bo moč kupiti 
pelete po izjemni akcijski ceni! 
❯ Svoje delo bodo predstavili 
monterji kotlovske opreme. 
Lahko se boste posvetovali s 
strokovnjaki, monterji kurilnih 
naprav. Vsi, ki ste že zamenjali, 
in tisti, ki se še odločate za 
kotle za kurjenje s peleti, boste 
tako najlažje prišli do vseh 
informacij, povezanih z nabavo, 
montažo in uporabo kotlov.
❯ Podjetje Energija narave 
skupaj z Gozdarskim institutom 
Slovenije sodeluje v mednaro-

dnem projektu zagotavljanja 
kakovosti lesne biomase. Nika 
Kranjc in Peter Prislan iz Gozdar-
skega inštituta bosta predstavi-
la samo uporabo biomase, na 
kaj morajo biti kupci pozorni 
pri samem nakupu, odgovarjala 
bosta na vsa vprašanja, poveza-
na z biomaso.
Marjan Šinkovec, direktor 
podjetja Energija narave, d. o. o., 
pravi, da so običajno Sloven-
ce vodili na oglede tovrstnih 
proizvodenj v Avstrijo, danes pa 
imamo vse to praktično pred 
vrati, doma, in dodaja:
»Naši kupci so zadovoljni, to 
nam tudi povedo, tudi sami 
pa vemo, da imamo kvalitetne 
pelete, saj material pridobiva-
mo iz okoliških žag. Nenazadnje 
smo doma sredi gozdov,« pove 
Šinkovec. Naročila v Energiji 
narave zbirajo tako prek spleta 
kot pri trgovcih in monterjih 
peči, nekaj jih redno kupuje 
tudi na sedežu podjetja v 
Todražu.«

Dan odprtih vrat bo ponudil izredno akcijsko 
ceno lesnih pelet!
Bistvo lesnega peleta je, koliko energije dobimo za njegovo ceno in koliko pepela ostane za njim. 
Energija narave je podjetje, ki pozna bistvo, zato ponuja najvišjo kakovost za najboljšo ceno.

Marjan Šinkovec vabi na dan odprtih vrat podjetja Energija 
narave. / Foto: Denis Bozovičar

Energija narave – družba za upravljanje z obnovljivimi viri ener-
gije,  d. o. o., je bila ustanovljena z namenom prijave na razpis 
občine Gorenja vas - Poljane, v katerem je Občina iskala zase-
bnega partnerja za zamenjavo energenta v GC Todraž (obmo-
čje bivšega rudnika urana Žirovski vrh). Investicija v zamenjavo 
energenta iz ekstra lahkega kurilnega olja na lesne sekance 
je bila izvedena v letu 2010. Razlog, da je družba pristopila k 
novemu projektu – izdelavi lesnih peletov – tiči predvsem v 
dejstvu, da so kapacitete na novo instalirane kotlovske opreme 
nezadostno izkoriščene.
Pri pripravi projektne dokumentacije je bilo obdelanih več 
variant. Odločitev za izbrani tehnološki postopek sušenja žago-
vine, namenjene za proizvodnjo lesnih peletov, omogoča nad-
gradnjo v soproizvodnjo električne energije. Prav tako je bila 
z namenom proizvodnje lesnih peletov opravljena raziskava 
potencialov lesne biomase v krogu 30 km. Poudariti velja, da je 
občina Gorenja vas - Poljane ena najbolj gozdnatih območji v 
Sloveniji, saj je pogozdenost večja od sedemdeset odstotkov.
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SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTAŽA IN SERVIS

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

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem salonu.

��tende - markize
��žaluzije - zunanje in notranje

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

®

www.asteriks.net

kupite to in ono. Rezultat naše preutru-
jenosti in posledično šibke volje je hiša, 
polna okraskov, pripomočkov, takih ali 
drugačnih napravic ... In ne delajte si 
utvar, da je z nami “znotraj“ drugače. Po 
vseh pripravah boste pričeli razumeti, 
da je čisto pravi gorenjski AMC (ajmar, 
metla, cunja) zagotovo res najcenejša in 
hkrati najboljša izbira in da poleg spo-
dobnega sesalca pomeni pravo svobodo 
v shrambi. Kar je še pomembno, je, da 
si za čiščenje prostora zavestno vzemite 
čas in se pred pričetkom dela stuširajte, 
si oblecite trenirko in si skuhajte kavo. 
Potem pa hura, gremo v akcijo, da 
bomo videli, s čim vse smo si zapackali 
svoje bivališče.«

Vse to se sliši optimistično, 
pozitivno spomladansko pre-
bujanje.

»Sedaj smo prvi spomladanski zamah 
opravili. Bravo. Drugi spomladanski 
zamah predstavlja premik v globino 
izziva, kako do čisto prave razbremeni-
tve. Sedaj bomo iz svojega stanovanja 
odstranili vse, kar na začetku besede 
vsebuje “pre“. Prostor v omarah bomo 
razbremenili vsega, kar nam je pre-maj-
hno, pre-veliko, pre-staro ... Vsi pre-ji 
naj odidejo iz naših omar in shramb. 

Navodilo je kratko, naloga pa ni tako 
lahka kot priporočilo za njeno izvedbo. 
Kaj kmalu boste ugotovili, kako se vas 
stvari oklepajo okrog srca. Tega pulo-
verja pa ne dam ... Le pogumno. Lahko 
uporabite isti princip kot za spominčke 
in kičke. Stvari lepo zložite v škatle in 
jih neusmiljeno odnesite na varno. Zelo 
pomembno je, da na škatle jasno ozna-
čite, kaj ste shranili vanje. Zakaj? Ker jih 
boste, ko boste ugotovili, da ničesar, kar 
je v njih, čisto zares ne pogrešate, brez 
da bi jih odprli, lahko podarili tistim, ki 
potrebujejo vaše “viške“. Zato morajo 
biti stvari v njih snažne in urejene. In ko 
bo preteklo dovolj časa, le zberite pogum 
in si razbremenite klet ali garažo.«

Enak postopek velja tudi za pre-

dale in omare v kuhinji, spalnici, 

delovni sobi ...?

»Ko se bo čistilo vaše stanovanje, 
boste začeli občutiti lahkost bivanja. 
Vmes boste velikokrat v skušnjavi, 
vendar se ne vdajte. Vaš cilj je jasen. 
Razbremeniti želite sebe in svoje 
bivanjsko okolje in prihodnjič bomo 
lahko nadaljevali s tem, kako naprej, 
ko smo si uspeli izboriti prostor in red. 
Uživajte življenje. Ne pozabite: Človek 
je bogat zaradi stvari, ki se jim lahko 
odpove, je rekel Thoreau.« 

Tako je zaključil pogovor arhitekt 
Klemen Likar, mi pa smo mu oblju-
bili nadaljevanje v eni od prihodnih 
Ločank. Se po takem posegu v 
lastnem stanovanju človek počuti 
olajšanega, spomladanskega? Kaj pa 
je to drugače od spomladanskega 
vsakoletnega čiščenja? Preberite še 
enkrat. O Klemenu Likarju in njegovi 
preprostosti bomo zagotovo še slišali. 
Trenutno polni dvorane, predavalnice 
s slušatelji, ki hočejo od arhitektov 
nekaj več. Njegove pogovore, inter-
vjuje in zgodbe smo lahko že prebrali 
v skoraj vseh slovenskih revijah in 
časopisih, ki pišejo na temo našega 
doma.

»Čas, v katerem živimo, nam 

ponuja nove izzive in možnost, 

da se vedno znova soočamo 

z »umetnostjo preprostosti« 

materialnega, telesa in uma. 

Zato vas bom s poudarki  

vzpodbudil k razmišljanju o 

seznamu stvari, ki jih čisto 

zares potrebujemo v svojem 

življenju«.
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Miroslav Cvjetičanin

B
iološke čistilne naprave so okoljsko izjemno 
hvaležne naprave, ki s pomočjo mikroorganizmov 
pomagajo okolju, da ne prenaša umazanije človeka. 
Včasih so vgrajevali greznice, medtem ko so danes 

to biološke čistilne naprave, ki v okolje spuščajo čisto vodo. 
Odplake človeka torej nič več ne obremenjujejo okolja, kar 
je okoljsko izjemno dobro. Vse skupaj pa deluje povsem 
enostavno. Princip delovanja biološke čistilne naprave je že v 
sami osnovi vsem enak, ne glede na velikost. To so izjemno 
kompaktne mehansko-biološke naprave, ki čistijo sanitar-

no-fekalne vode in pomagajo razbremeniti okolje. Lahko 
rečemo, da je vsaka čistilna naprava svoj proizvodni obrat. 

V podjetju Timma  so nam grafično opisali, kako deluje 
biološka čistilna naprava.
1 - Cev za dovod odplak v čistilno napravo: standardni tipi 
biološke čistilne naprave imajo premer cevi 110 mm ali 160 
mm.
2 - Mehansko predčiščenje: služi kot lovilec trdih netopnih 
delcev. Delce zadrži, zato jih po potrebi zlahka odstranimo.
3 - Neprezračevani prekat: tu se ločujejo hitro usedajoči se in 
plavajoči delci. Tu poteka tudi delna razgradnja dušika.
4 - Prezračevalni prekat: tu potekajo glavni, naravni procesi 
čiščenja odpadne vode, ki ga opravijo v fekalijah prisotni 

SODOBNE »GREZNICE«

Greznicam danes rečemo biološka čistilna naprava. Vendar ne  

zaman, kajti v primerjavi z zastarelo greznico je biološka čistilna  

naprava pravi tehnološki izdelek.
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Grafični prikaz delovanja biološke čistilne naprave.

mikroorganizmi s pomočjo vpihovanega zra-
ka. Dodajanje dragih preparatov ni potrebno. 
Popolnoma naravni proces čiščenja vode.
5 - Usedalnik: v njem poteka končno, fino 
čiščenje odpadne vode, kjer je prečiščena voda 
pred iztokom ločena od aktivnega mulja, 
katerega mamut črpalke, ki so del zunanje in 
notranje cirkulacije, vračajo nazaj v aktivni del 
biološke čistilne naprave.
6 - Odvodna cev: služi za odvajanje preči-
ščene vode v ponikovalnico ali površinske 
vodotoke. 
7 - Ventil za distribucijo zraka: zadostno koli-
čino zraka v posameznem prekatu zagotav-
ljamo s pravilno nastavitvijo distribucijskega 
ventila. S tem dosežemo optimalno čiščenje 
vode pri različnih pogojih delovanja.
8 - Višinski podaljšek: če dovodna cev za 
odplake sega preveč globoko v zemljo, vam 
pomagamo rešiti zagato z višinskim nastav-
kom, ki ga preprosto nasadite na posodo 
biološke čistilne naprave ter pokrijete s 
pokrovom.
9 -  Pokrov čistilne naprave: da bi se biološka 
čistilna naprava čim bolje zlila v vašo okolico, 
lahko izbirate med različnimi oblikami in 
barvami pokrova. Izbor standardnih pokrovov 
je pogojen s tipom biološke čistilne naprave.
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Miroslav Cvjetičanin

N
ajvečkrat smo omejeni s prostorom, zato je težko 
najti najboljšo rešitev. Vemo, da mora biti »multi-
funkcionalna«, vendar …

Rešitev ponuja podjetje Žakelj iz Goropek. 
Poznamo jih po sedežnih garniturah, za katere so v preteklo-
sti prejeli tudi prestižne nagrade. 

Da pridobimo na prostoru, se lahko odločimo za sedežno 
garnituro brez opiral in damo večji poudarek na izkoristek 
sedežnega dela. Tudi po širini naj sedežna garnitura ne 
bo preširoka. Namesto masivnih hrbtnih naslonjal se raje 
odločimo za premične blazine, s pomočjo katerih z odmikom 
pridobimo dodaten prostor. Ležišče naj ne bo prezahtevno in 

pomembno je tudi to, da ko ga izvlečemo, ne zaseda preveč 
prostora ali pa celo zakrije prehoda. Najbolj primeren je sis-
tem ležišča na »en preklop«, kar pomeni, da z enim potegom 
iz spodnjega dela sedežne garniture izvlečemo ležišče, ki se 
preklopi na višino sedeža sedežne garniture in s tem poravna 
z ostalo površino.

Če imamo za sedežno garnituro premalo prostora, je na 
tržišču veliko raznovrstnih trosedov oziroma kavčev, ki se 
prav tako spremenijo v ležišče. Pri sedežnih garniturah, ki 
se uporabljajo tudi za spanje, je pomembna tudi kvaliteta 
ležišča. Ker tudi takrat, ko smo na dopustu, je pomembno, da 
se dobro naspimo. 

Ker počitniško hišico obiščemo takrat, ko si zaželimo 
sprostitve in miru, nam bo tudi udobna in estetsko oblikova-
na sedežna garnitura pripomogla k boljšemu počitku.

REŠITEV ZA VIKENDAŠE

Začenja se sezona dopustov. Vsakdo, ki ima počitniško hišico oziroma vikend,  

dobro ve, kako pomembna je sedežna garnitura. 
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POZITIVNI ODZIVI UPORABNIKOV OGREVALNIH SISTEMOV  
DE DIETRICH
Enajstletno sodelovanje s priznanim evropskim proizvajalcem ogrevalne teh-
nike De Dietrich ter več kot 15.000 njihovih vgrajenih ogrevalnih sistemov v 
Sloveniji so prinesle tudi odzive njihovih uporabnikov. Ti so zelo pozitivni, ne 
glede na to, kateri ogrevalni sistem imajo vgrajen. Predstavljamo konkreten 
primer uporabnika ogrevalne toplotne črpalke Alezio tipa zrak/voda ter odzive 
uporabnikov stenskega kondenzacijskega plinskega kotla Naneo. 

Družina iz Škofljice je s toplotno črpalko Alezio znižala stroške 
ogrevanja z 2068 evrov na 500 evrov na leto*!

Štiričlanska družina iz Škofljice se je v preteklosti ogrevala s kombiniranim 
kotlom na kurilno olje/polena, pri čemer je bila povprečna letna poraba za 
ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode 2050 litrov kurilnega 
olja. V letu 2011 so investirali v vgradnjo 8 kW ogrevalne toplotne črpalke 
Alezio tipa zrak/voda in zamenjavo starega kotla z novim oljnim kotlom De Die-
trich. Investicija, vredna nekaj čez 8000 evrov, se hitro vrača, saj so samo 
v enem letu pri ogrevanju prihranili več kot 1500,00 evrov* oz. 
več kot 75 odstotkov! Drugih posegov v energetsko sanacijo hiše ni bilo. 
Lastnik gospod Martin je v enoletnem obdobju (2012/13) za ogrevan-
je prostorov ter pripravo tople sanitarne vode plačal 451 EUR elektrike 
ter porabil 50 l kurilnega olja (50,45 EUR*). V hiši je bila nastavljena 
temperatura 21 °C. Z radiatorji se je ogrevalo 120 m2 površine, pri čemer 
temperatura dovoda ni presegla 55 °C. 

Lastnik je z De Dietrich toplotno črpalko izredno zadovoljen, saj 
deluje brezhibno in presega vsa njegova pričakovanja. Poleg 
75-odstotnega prihranka pri ogrevanju ga navdušujejo izredno 
tiho delovanje toplotne črpalke, njeno enostavno upravljanje ter 
kakovost bivanja preko celega leta. Presenečen je bil tudi nad 
minimalnim prostorom, ki ga zavzame notranja kompaktna enota 
Alezio, saj je le-ta majhnih in priročnih dimenzij (67 × 40 ×39 cm). 

Gospa je dodala, da je kotlovnica sedaj čista, brez vonja in pra-
hu. S toplotno črpalko sta oba zelo zadovoljna in bi se še enkrat 
odločila enako, saj je bivanje v hiši sedaj prijetnejše, varno in 
udobno v vseh vremenskih pogojih.

Stenski plinski kondenzacijski kotel Naneo navdušuje s kom-
paktnostjo, zanesljivostjo delovanja ter z razmerjem cena/
kakovost. 

Izkušnje uporabnikov najnovejšega stenskega plinskega kotla 
De Dietrich so predvsem njegovo tiho delovanje, prihranki pri 
stroških ogrevanja v primerjavi s klasičnimi kotli ter majhne 
dimenzije (višina 56, širina 37, globina 36 cm), kar jim je omo-
gočilo lažjo adaptacijo prostorov. Poleg enostavnega upravlja-
nja izpostavijo tudi izredno sprejemljivo ceno kotla.

Naneo je požel veliko uspeha tudi drugod v EU, predvsem v Angliji in na 
Nizozemskem. Komponente najvišje kvalitete zagotavljajo njegovo zanes-
ljivost delovanja. Izdelan je iz kvalitetnih sestavnih delov, na čelu s hitro 
odzivnim toplotnim prenosnikom iz litine silicij–aluminij, ki omogoča odličen 
prenos toplote. Moduliran gorilnik deluje v razponu od 24 do 100 odstot-
kov moči kotla. Obenem kondenzacijska tehnologija z izkoriščanjem toplote 
vodne pare zagotavlja najvišje izkoristke delovanja (do 109 odstotkov) kotla. 

Več informacij o ogrevalnih sistemih De Dietrich pridobite na www.eltron.
si, preko elektronske pošte info@eltron.si ali po telefonu 04 828 05 55.
*Pri izračunu je bila upoštevana cena kurilnega olja iz dne 26. avgusta 2013.

AKCIJA: Do konca leta 2014 ob nakupu kotla Naneo 
BREZPLAČNO PREJMETE inovativni SOBNI UPRAVLJALNIK 
v slovenskem jeziku.
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Miroslav Cvjetičanin

P
od mineralno volno se šteje 
tako steklena kot kamena volna. 
Razlika je v surovini, iz katere 
se pridobiva, tehnološkem 

postopku in končnih lastnostih materiala.
Za stekleno volno je glavna surovina 

kremenčev pesek z dodajanjem reciklira-
nega stekla, kamena volna se izdeluje iz 
kamenin bazalt in diabaz z dodajanjem 
koksa. Razlika je tudi v načinu izdelave 

vlaken, steklena vlakna se izdeluje z 
vlivanjem taline v rotorje, kamena pa z 
nalivanjem taline na rotacijske valje. 

Trenutno je na tržišču izolacija, o 
kateri se največ govori. Imenuje se Ecose 
in je iz mineralne steklene volne. Vendar 
se predvsem starejši »gradbeniki« nikar 
se ne ustrašite že na začetku. Ta steklena 
volna ne draži kože niti oči, tako kot so 
nas tiste izpred nekaj desetletij. Zaradi 
tega draženja kože, ki ga je povzročala 
prva generacija steklenih voln, je pravza-
prav stiropor prevladal v bitki za fasade. 

Danes je steklena volna nekaj čisto 
drugačnega. Ecose je povsem mehka na 
otip, se skoraj ne praši, nima vonja, se 
odlično in zlahka reže ter oblikuje … V 
primerjavi s klasično mineralno volno 
prispeva k izboljšanju kakovosti zraka 
v prostorih. Nudi boljšo toplotno-izo-
lacijske lastnosti, požarno odpornost, 
požarno klasifikacijo, zvočno izolacijo, 
vpijanje zvoka …, skratka, strokovnjaki 
in tisti, ki so z njo že delali, pravijo, da 
jih sta jih tehnologija in napredek znova 
presenetila.

IZOLACIJA PRIHODNOSTI

Stiropor ali volna? Večno vprašanje vseh, ki naročajo novo fasado.
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Novozelandec David Curie, ki s soprogo Gayo živi sedaj 
na Tajskem, ni prvič v Kranju. Pri nas je bil prvič na pova-
bilo Krščanske adventistične cerkve pred desetletjem. 
Sedaj je svetovno znani profesor, ki je tudi navdušen 
fotograf, znova v Sloveniji. Pred prvim predavanjem z 
naslovom Zadnji imperij, utemeljeno vprašanje za pri-
hodnost v dvorani Zavarovalnice Triglav v Kranju smo 
profesorja Davida Curia prosili za kratko predstavitev 
vsebine predavanj, ki bodo končana v ponedeljek in 
torek, 28. in 29. aprila, pred tem pa bodo na programu 
še danes, 18. aprila, in prihodnji teden v torek, sredo, 
četrtek in petek, vsakič ob 19. uri. 
»Tokrat bom v Sloveniji pet tednov. Namen mojih pre-
davanj je povedati, da so svetopisemski spisi kredibilni, 
da so zgodovinsko utemeljeni in nam prinašajo upa-
nje za prihodnost. Prav o arheologiji, ki dokazuje kre-
dibilnost spisov, sem obširneje govoril med zadnjim 
obiskom v Kranju,« je povedal profesor. »Tokrat bom 
obširneje govoril o tistem obdobju Babilona, ki ga je 
vodil kralj Nebuchadnezzar II in je v času vladanja med 
letoma 605 in 538 pred Kristusom dvignil državo na 
višek njene moči. Takrat je živel tudi prerok Danijel. 
Napisal je eno od knjig Stare zaveze. Poleg tega je bil 
premier Babilona in potem Medoperzije ter človek, ki 
je zaupal Gospodu, ta pa mu je dal sanje, s katerimi 
je lahko razumel prihodnost. Kako pomemben prerok 
je bil, potrjuje Kristusovo napotilo šest stoletij kasne-
je, naj ljudje berejo Danijelovo knjigo, kar je zapisal v 
enem od svojih evangelijev evangelist Matej. Danijel 
je edini znal babilonskemu kralju Nebuchadnezzarju 
razložiti njegove sanje, v katerih je videl visok kip v člo-
veški podobi s poudarjenimi desetimi prsti na nogah. 
V njih je spoznal pomembno sporočilo, da po Babilo-
nu, Medoperziji, Grčiji in Rimu na svetu ne bo več tako 
velikega imperija in da se bo rimski razdelil na deset 
kraljestev. Najprej jih je bilo res deset. Kasneje je bilo 
številno različno. Danes je na območju rimskega impe-
rija okrog trideset držav.«

Sveto pismo odkriva prihodnost
Prerok Danijel je razumel prihodnost, pravi arheolog, profesor, teolog, pastor in svetovni popotnik  
David Curie, ki sedaj predava v Kranju.

Profesor David Curie s soprogo Gayo

In kakšen bo zadnji imperij, ki ga napoveduje profesor David Curie? Takole 
odgovarja. »Sveto pismo pravi, da bo Jezus Kristus vzpostavil to veliko kra-
ljestvo. Veliko ljudi je do te napovedi skeptičnih, sam pa sem prepričan, da je 
napoved resnična, saj so se vse dosedanje svetopisemske napovedi potrdile 
kot resnične. Svet je v veliki zmedi. Vse okrog nas propada. Ljudje se bojijo za 
prihodnost. Zato je prav ta imperij naše veliko upanje.«
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Avto

Miroslav Cvjetičanin

L
ansko leto je Suzukijev swift praznoval svoje 
trideseto leto, odkar ga srečujemo na cestah po 
vsem svetu.

Druga generacija je na ceste zapeljala leta 
1989 in takrat so bili pogosto videni tudi na naših, 
gorenjskih cestah. Tretja generacija je prišla že leta 
2004 in Japonci so že leto kasneje govorili o prodajni 
uspešnici. Štiri leta kasneje, ko so izdelali prvi milijon 
primerkov modela swift, se je po svetu začelo govoriti 
o »sviftanju«, gibanju, uživanju, ki se je prijelo med 
vsemi zadovoljnimi kupci tega priljubljenega modela 
avtomobila. Do danes so izdelali že več kot dva milijona 
swiftov!

Swifti so domena praktičnih ljudi z razlogom. Vemo, 
da praktiki rabijo avto, na katerem jih nič ne moti. Zdaj 
si lahko omislijo tudi tisto, kar so si pri takih avtomobi-
lih po tihem zelo želeli � imet i malčka, ki sploh ni mali, 
na štirikolesni pogon. Da, suzuki swift je tudi štiriko-
lesnik s pogonom na vsa štiri kolesa. To pa je praktično 
za Gorenjsko! Koliko podobnih vozil ima tak pogon? 
Poznamo samo Fiatovo pando, kajne, in potem se neha. 

Lansko leto prenovljeni swift je tako poleg običajnih 
različic dočakal še težko pričakovani pogon na štiri 
kolesa. Zdaj si lahko omislimo skoraj popoln avto za 
tiste, ki ne rabijo prostornosti, rabijo pa praktičnost. 

Težko je razumeti swiftov opis, če ga ne preizkusimo v 
praksi. Najbolj nas preseneti majhen avto. Ljudje smo 
pač tako naravnani, da si želimo udobje, prostornost in 
ugodje, a ko se usedemo v swifta, se nam obzorja avto-
mobilskega sveta precej zjasnijo. Največ voznikov, ki se 
prvič usede v suzuki swift, reče: Toliko rabim!

In k temu vzkliku potem z lahkoto dodamo še doka-
zilo o varnosti in učinkovitosti tega tako priljubljenega 
japonskega vozila. 

Za dodatno zaščito v primeru trčenja skrbi šest 
zračnih blazin. Če pride do trčenja zadaj, sta sprednja 
sedeža z oporo glave in vratu zasnovana tako, da poma-
gata ublažiti silo, ki nastane na hrbteničnih vretencih v 
predelu vratu. Poleg šestih zračnih blazin vam dodatno 
zaščito nudi še kolenska zračna blazina. Sistem start�
stop poenostavlja vstop v vozilo in njegov vžig brez 
ključa. Sistem deluje preko majhnega oddajnika za 
zaklepanje in odklepanje vrat. Ko ste v notranjosti, lah-
ko zaženete motor zgolj s pritiskom na tipko start�s top 
na armaturni plošči. 

Swift uporablja lastno »Total Effective Control Tec-
hnology« (TECT), da absorbira in iztroši sile trčenja, 
medtem ko visoko natezno jeklo � v v eliki meri poraz-
deljeno na podlagi rezultatov računalniške simulacije � 
naredi karoserijo swifta lahko, vendar močno. Voznikov 
in sovoznikov varnostni pas vključujeta zategovalnike 
in omejevalnike zatezne sile za omilitev posledic v 
primeru trka.

GREMO NA SVIFTANJE!

Kako lepo se je voziti z lepim avtomobilom. Še lepše pa z dobrim  

in poceni avtomobilom!

Enaintrideset let 

sviftanja! Lansko leto 

prenovljeni swift je 

tako poleg običajnih 

različic dočakal še 

težko pričakovani 

pogon na štiri kolesa. 
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Sistem vzmetenja odraža prednosti obsežnih testi-
ranj na različnih cestah. Lahka, a zelo toga karoserija 
swifta omejuje pozibavanje vozila in tako zagotavlja 
nemoteno vožnjo skupaj z občutkom stabilnosti, ki 
pri vozniku vzbuja veliko zaupanje. Opisano je šele 
osnova vozila, ki govori v prid varnosti in praktič-
nosti! Vse ostalo vam bodo razložili ob poizkusni 
vožnji in lahko zagotovimo, da vas bo swift prevzel. 
Ne boste vozili računalnika na štirih kolesih, vendar 
pa vam tudi nič ne bo manjkalo, saj gre za tehnično 
povsem sodobno vozilo. Odlagalna mesta so v maj-
hnih avtomobilih pomembna, zato so se pri Suzukiju 
še posebej specializirali. Kmalu po odkritju vseh 
mogočih praktičnih odlagalnih mest boste spozna-
li, da je vse na svojem mestu, in to v ravno pravih 
dimenzijah.

Prodajalci vam bodo razložili izvedbe motorjev in 
opreme, vi pa se boste odločili, kaj točno potrebujete. 
Z izvedbami motorjev pri Suzukiju niso pretiravali 
iz povsem praktičnih razlogov. In če smo na začetku 
zaradi tega razvajeno vihali nos, kmalu spoznamo, da 
ne rabimo cele palete različnih motorjev zato, da bi 
izbrali nam najprimernejšega. Japonci so praktični in 
natančni proizvajalci avtomobilov in se zavedajo, da 
ljudje rabimo predvsem varno in učinkovito vozilo. 
Izbirali boste lahko med paketi comfort, deluxe in 
sport. Naj vas ne bodo same oči, premislite in se 
odločite na podlagi strokovnih nasvetov in poizkusne 
vožnje. 

KER ZVESTOBA ŠE VEDNO VELJA, SMO ŽE 20 LET

Sx4 od 12.700 EUR
z bogato opremo

z Vami in za Vas!

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, tel.: 04 50 22 000
e-pošta: prodaja@avto-lusina.si, www.avto-lusina.si

Emisije CO
2
 113-128 g/km

Emisije CO
2
 141-149 g/km

AKCIJA za modele                              do konca aprila

že od  
9.999 EUR

AKCIJSKE  
CENE

KOVINSKA BARVA  
ZA 1 EUR

Velja za SWIFT Comfort in Deluxe s 5 vrati

+
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RADIO SORA – 14. VEČER SLOVENSKIH VIŽ V NAREČJU
Priprave na Večer slovenskih viž v narečju so v polnem zamahu! Letos 
bo Radio Sora z njim spet gostoval pri zamejskih Slovencih, tokrat v 
občini Zgonik v tržaškem zaledju. Letošnji že 14. Večer slovenskih viž 
v narečju bo obogatil praznovanje 50-letnice občinskega praznika, 
odvil se bo 30. maja in bo uvod v bogato dogajanje, ki so ga v Zgoniku 
strnili pod naslovom Razstava vin in se bo zaključilo 2. junija
Festival Večer slovenskih viž v narečju je posebnost v slovenskem 
prostoru, z njim pa Radio Sora spodbuja in ohranja pestrost sloven-
ske narečne besede. Slovenija je tako leta 2001 dobila prvi in edini 
festival narodno-zabavnih viž v narečju, Gorenjska pa  narodno-za-
bavni festival nasploh. Po trinajstih letih so organizatorji prireditev 
pripeljali med najpomembnejše tovrstne prireditve v Sloveniji. In ker 
je prav domača narodno-zabavna glasba tista, ki ji je narečna beseda 
lahko najbližja, se bo na letošnjem večeru s povsem novimi, še nikoli 
slišanimi skladbami v narečjih predstavilo kar 12 narodno-zabavnih 
ansamblov. Zapeli bodo v notranjskem, poljanskem, koroškem, trža-
škem, primorskem, štajerskem in seveda tudi v gorenjskem narečju. 

Večer slovenskih viž v narečju bo letos drugič zapustil svojo domačo 
Škofjo Loko. Prvič se je preko meje podal pred dvema letoma, leta 
2012, ko je gostoval na eminentnem prireditvenem prostoru ob Vrb-
skem jezeru na avstrijskem Koroškem. Prireditev ob Vrbskem jezeru 
je bila prava revija slovenske narodno-zabavne pesmi in med koro-
škimi Slovenci odmeva še danes. Pomen narečne slovenske besede v 
zamejstvu je morda še večji kot doma.  V imenu koroških Slovencev je 
to lepo povzel Jožko Kovačič, kulturnik, glasbenik in profesor na slo-
venski gimnaziji v Celovcu, z besedami: »Nam je mama v usta položila 
narečno besedo in to je naša domača slovenska beseda.«
Na Radiu Sora so prepričani, da bo prireditev spet revija novih 
narečnih pesmi, priložnost za srečanje Slovencev, za krepitev prija-
teljstva Slovencev z obeh strani meje in da bo, nenazadnje, to tudi 
dobra  priložnost  za predstavitev tako slovenskega kot  tržaškega 
turizma in gospodarstva. Naj bo torej 30. maj dan, ko se bo v Zgo-
niku odvil že 14. Večer slovenskih viž v narečju, dogodek, zapisan z 
rdečimi črkami na koledarju kulturnih dogodkov! 

  14.Vecer slovenskih viž v narecju
Zgonik I Sgonico,  30. maj 2014 ob 20. uri

Radio Sora vas vabi

Več info na www.radio-sora.si

          Festival delle canzoni dialettali slovene
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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

                      + p oštnina

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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                        + poštnina

11 ,90
EUR

Priložena je tudi zgoščenka z oglašanjem 96 vrst 
ptic.Redna cena knjige je 14,90 EUR. Če knjigo 
kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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

Miroslav Cvjetičanin

P
ohodni čevelj je težko izbrati. Časi 
so taki, ko na trgu ni več samo 
ene vrste čevljev za vsa različna 
stopala.

Ko danes vstopimo v prodajalno pohod-
nih čevljev, hitro opazimo, da bo izbira tež-
ka. In ker smo pravi ljubitelji pohodništva, 
ne gledamo toliko na ceno, ampak nas bolj 
zanima, kako se bodo naše noge počutile 
v novih čevljih. Znanost? Skoraj bi lahko 
prikimali. Tehnologija je skupaj z znanostjo 
ogromno pripomogla k izdelavi cele vrste 
pohodniških čevljev. Danes lahko izbiramo 
med čevlji za lažje terene, med čevlji za 
srednje in med čevlji za zahtevne terene. Pa 
smo tam! Mi pa hodimo povsod, nas največ 
reče. Kaj pa zdaj? Gremo lepo po vrsti …

Pri podplatih še vedno prevladuje »kralj 
podplatov«, ki se mu reče vibram. To je tisti 
rumeni znakec na podplatu. Če ga imate na 
svojih »pohodkah«, ste lahko srečni. Če ga 
nimate, pa morate bolje pogledati, mogoče 
imate kako enako kvalitetno konkurenčno 
podplatno gumo. Vibram podplate upo-
rablja kar osem od desetih proizvajalcev. 
Statistika, ki vse pove, kajne? Pri izdelavi 
ostalega dela čevlja pa danes skoraj ni več 
razlik. Še vedno se veliko uporablja usnje 
ali kombinacija usnja, tekstila in ostalih 
»žlahtnih« umetnih materialov. V pohodnih 
čevljih nam ne sme drseti in noge se ne 
smetjo potiti. To vemo vsi. Pohodniške-
ga čevlja ne smemo čutiti na nogah. To 
pomeni, da izbrati pravi čevelj niti ni tako 
lahko opravilo. Poplava ponudbe iz vsega 
sveta, kjer je nizka cena edini prepoznavni 
znak, nas je danes precej zmedla. Za toliko, 
kolikor jaz hodim, je hitro vsak hribovski 
čevelj dober! Kakšna zmota. Torej, ostani-
mo Gorenjci, vendar ne zato, ker moramo 
kupiti poceni, ampak zato, ker moramo 
kupiti dobro in poceni. Hribovski čevelj je 
naš »zaščitni znak« in bolje je kupiti dober 
čevelj in dati nekaj več evrov, kot pa pasti na 
trgovske limanice nizkih cen. Pohodnik se 
po čevljih spozna … in seveda po prehojeni 
poti, da nas ne bo zaneslo v materialistične 
griče!

POHODNIK SE OBUJE

Ljubitelji pohodništva se najraje pogovarjajo o pohodnih turah, seveda.  

Takoj na drugem mestu pa najraje opravljajo čevlje, ki jih nesejo do želenih ciljev.

Pohodni čevelj za lažje terene ...

... za srednje terene ...
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Pohodništvo

Čevlji za lažje terene 

Prepoznali jih boste po njihovi 
mehkobi, zračnosti, udobnosti, višini in 
lahkosti. Praviloma jim pravimo nizki ali 
polvisoki čevlji, namenjeni so izletom, 
pohajkovanju, trekingu in podobnim 
občasnim dejavnostmi. Njihovi podpla-
ti so udobnejši in bolj oblazinjeni ter 
mehkejši od modelov za srednje ali težje 
terene. Nimajo dodatne varovalne gume 
in narejeni so iz lahkih ter zelo zračnih 
materialov. 

Čevlji za srednje terene 

Še vedno jih boste ločili od tistih za 
zahtevne terene, ker so na videz »lažji«, 
manj okorni, nižji in imajo tudi nižje 
podplate. Ti čevlji so najpriljubljenejši 
pri pohodnikih, ki ne hodijo samo na 
občasne izlete, oziroma med tistimi, ki 
so rajši v sredogorju kot pa na »hišnih« 
hribčkih. So tudi bolj trdi od prej 
opisanih, višji in imajo bolj grob ter trši 
podplat.

Čevlji za zahtevne terene 

Ti čevlji so videti kot »pancerji« na 
vezalke. Segajo čez gležnje, videti so 
najtežji med vsemi pohodnimi čevlji. 
Največji poudarek ni samo na kvali-
teti podplata, temveč tudi na kvaliteti 
materiala, iz katerega je narejen preostali 
del čevlja. Biti morajo najboljše kvalitete, 
ker v sredogorju in visokogorju ni »heca«. 
Praviloma tudi težko dobimo slab čevelj 
za zahtevne terene, ker so slovenski trgov-
ci že tako osveščeni, da vedo, kaj mora 
gornik v najtežjih pogojih imeti obuto. 

Naš nasvet je, da se pri nakupu 
pohodniških čevljev dobro pogovorite s 
strokovnjakom. Izberite si specializirano 

... za zahtevne terene

Naš nasvet je, da se pri 

nakupu pohodniških 

čevljev dobro pogovorite s 

strokovnjakom. Izberite si 

specializirano prodajalno 

obutve in vzemite si čas za 

nakup. Bodite pozorni na 

ves čevelj in ne samo na 

podplate. Ugotovite, kakšno 

je vaše stopalo, kajti danes je 

pohodnih čevljev toliko vrst, 

kolikor je podplatov, torej 

najmanj tri vrste. 

prodajalno obutve in vzemite si čas za nakup. Bodite pozorni na ves čevelj in 
ne samo na podplate. Ugotovite, kakšno je vaše stopalo, kajti danes je pohodnih 
čevljev toliko vrst, kolikor je podplatov, torej najmanj tri vrste. Pronatorske 
podplate imajo tisti ljudje, ki hodijo na »X«. Pri hoji stopalo ob tla zadeva z 
zunanjim delom, nato se teža prenese na notranji del in na koncu pride do 
pretirane pronacije, ker se stopalo zvrne navznoter. Supinatorji hodijo na »O«, 
ker se njihovo stopalo zvrača navzven. Seveda obstajajo tudi stopala z normal-
nim lokom, vendar je takih veliko manj, kot pa si mislimo. Te tri delitve so že 
stalnica med tekaškimi copati, vendar pa vse več proizvajalcev pohodnih čevljev 
izdeluje za vsak podplat svoj čevelj. In to skoraj dobesedno …    
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Vabimo vas na  
Blegoš in Lubnik

Vabimo vas, da postanete  
član PD Škofja Loka
Informacije lahko dobite v pisarni škofjeloškega Planinskega društva  
vsak dan od 8. do 13. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi od 16. do 18. ure. 
Veliko informacij je tudi na spletni strani www.pd-skofjaloka.com. 

Škofjeloško planinsko društvo ima v lasti in 
upravljanju Planinski dom na Lubniku (1025 m)  
in Kočo na Blegošu (1391 m). Osebje skrbi za 
dobro počutje vseh obiskovalcev in dobro 
postrežbo kakovostno priprav ljene hrane po zelo 
sprejemljivih cenah. Obe planinski postojanki sta 
lahko dostopni v vseh letnih časih in za vse 
obiskovalce, od najmlajših do najstarejših.

Na Blegoš se lahko odpravite iz Poljanske ali Selške doline, pa tudi s primorske strani. Iz Javorij in s 

Hotavelj boste porabili tri ure, iz Leskovice, Potoka in Črnega Vrha dve uri, od Črnega Kala pa le eno 

uro. Blegoš je zelo primeren za družinske obiske, za odkrivanje zanimivosti Rupnikove linije, ob koči pa 

smo postavili tudi igrala za otroke. Koča se od lanskega januarja ponaša z nazivom okolju prijazna 

koča. Od letošnjega januarja se ponaša tudi z nazivom družinam prijazna koča.  V obeh postojankah se 

lahko dogovorite tudi za večdnevno bivanje, ki ga boste popestrili z izleti po Škofjeloškem hribovju, ki je 

posejano z zaselki prijaznih ljudi.

Na Lubnik boste prišli iz Škofje Loke v dveh urah, 

skozi vas Gabrovo ali po strmi stezi po grebenih. 

Dve uri hoje je tudi s Praprotnega, iz Breznice pod 

Lubnikom pa le 40 minut.
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Horoskop

OVEN 
21. 3.–21. 4.

Vremenske razmere, pa naj bo dež ali 

sonce, na vas ne bodo vplivale. Name-

nili se boste preživeti lepe dneve, kar 

vam bo tudi v celoti uspelo. Čakajo vas 

razne obveznosti, ki se jim boste spretno 

izogibali, a kljub vsemu bodo počakale 

na vas. V sredini meseca vas čaka lepo 

presenečenje v obliki financ.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Sedaj je najboljši čas, da se posvetite 

sami sebi, v poglobljenem razmišljanju 

boste zopet odkrili svoje stare želje, ki 

ste jih pozabiti. Zaradi posla si ne boste 

delali skrbi, res pa je, da vam trenutno to 

ne bo na prvem mestu. Takšni, kakršni 

ste, ste najboljši in najlepši. In tisti, ki 

vas take tudi vidijo, so vas vredni.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Svoje skrite želje si boste začeli sami 

uresničevati in ne boste več čakali na 

druge, ki vas vedno znova razočarajo. 

Pred vami je obdobje poslovnih potez. 

Res da povsod ne boste mogli vplivati, 

a vseeno ne boste ostali brez besed. Ne 

bo vam škodovalo, če boste najprej sami 

sebi ustregli  in šele nato drugim.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Pred vami bodo jasni cilji in vso svojo 

energijo boste usmerili za izpolnitev 

vaših ciljev. Vse to vam sploh ne bo 

težko. Skrbi, ki si jih boste delali zaradi 

denarja, bodo odveč. Kolo sreče se 

kmalu obrne v drugo smer. Prišli boste 

do križpotja, a to vas ne bo zmedlo, le 

še bolj boste postali prepričani o svojih 

željah in  cilju.

DEVICA 
24. 8.–23. 9.

Skrivali se boste v ozadju in iz varne 

razdalje opazovali dogajanje okoli sebe. 

To se vam bo zdela še najboljša rešitev. 

Na delovnem mestu že nekaj časa ne 

čutite prave varnosti, zato vam bo padla 

koncentracija. Vsaka stvar ima svoje 

meje, čeprav ste prepričani drugače. To 

velja tako za poslovne zadeve kot tudi 

čustvene.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1.

Skrajni čas je že, da se bolj posvetite 

ljubezni. Ni dovolj, da premišljujete 

in sami pri sebi delate zaključke. Če 

boste premišljevali o večjem nakupu, 

je bolje, če malo počakate, saj se vam 

kasneje odpirajo precej boljše možno-

sti. Od drugih boste veliko pričakovali 

in zahtevali, sami pa bolj malo dali od 

sebe.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Vedno znova premišljujete in ne pridete 

do konca. Tudi tokrat bo tako, le da 

boste sedaj prišli do spoznanja, da ima 

čisto vsaka stvar svoj čas. Na delovnem 

mestu boste pred nalogo, za katero 

boste sprva mislili, da jo je nemogoče 

uspešno izpeljati. Presenetili boste tako 

sebe, kot tudi druge. Počasi se boste 

naučili, da si ne zatiskate oči.

TEHTNICA 
24. 9.–23. 10.

Zelo boste občutljivi in zna se zgoditi, 

da vas bo iz tira vrgla vsaka malenkost. 

Privoščite si nekaj časa le zase, le 

tako boste ugotovili, kaj vas v resnici 

moti. Po dolgem času vam bo uspe-

lo dokončati projekt, v katerega ste 

vložili veliko truda in energije. S  tem 

ste zaključili negotovost in čakanje v 

nedogled.

VODNAR 
21. 1.–19. 2.

Utrujali vas bodo pogovori, za katere 

boste že vnaprej vedeli, da nimajo konca 

in so brezpredmetni. A ni kaj, včasih 

ste se prisiljeni prilagajati. Obeta se 

vam kar nekaj nepozabnih trenutkov, 

ki vas bodo sprostili in vam dali nujno 

potrebne energije, ki je gre v tem času 

nadpovprečno veliko. Presenečenje bo 

veliko.

RAK
22. 6.–22. 7.

V dobri družbi boste premlevali ideje in 

si delili nasvete. Na službenem področju 

vas čaka izziv, dvomili boste v svoje 

spodobnosti, a izteče se vam v prid. Pre-

senetili vas bodo nepričakovani obiski, 

ki pa jih boste vseeno veseli. Ob koncu 

meseca dobite novice, ki vas spravijo 

nad oblake, in začnete nazaj verjeti v 

čudeže.

ŠKORPIJON 
24. 10.–22. 11.

Zbegani in seveda tudi utrujeni boste 

zaradi tekanja od domačih in poslovnih 

obveznosti. Čeprav vam bodo dnevi 

prekratki, vam vse uspe po načrtu. 

Občutek, da ste prepuščeni sami sebi, 

vas bo varal, saj vas bo okolica hitro 

prepričala o nasprotnem. Obeta se vam 

lepo presenečenje s strani nekoga, ki 

mu to ni v navadi.

RIBI 
20. 2.–20. 3

Vaše čustveno življenje se bo začelo 

počasi umirjati. Preteklost boste pustili 

na miru in se končno ne boste več 

obremenjevali s spomini. Tako boste 

dali prostor novim stvarem. Svobodno 

boste zadihali in zakorakali  v pri-

hodnost. Finančno stanje se vam bo 

rahlo izboljšalo, a še nekaj časa boste 

previdni. 



45
Križanka

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

NA GRA DE: 3-krat kakovostne športne nogavice. Re šit ve na grad ne kri žan ke nam po šlji te vključ no do sreda, 30. aprila 2014, 
na na slov: Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Lah ko jih od da te tudi v na bi ral nik na stav bi Go renj ske ga gla sa. 
Iz žre ba li bomo tri na gra jen ce, ki bodo nagrade pre je li po poš ti.

Pokličite 04/201 42 41  
ali pišite: narocnine@g-glas.si
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