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Cesta Staneta Žagarja 53, Kranj
Telefon: 04 234 17 70; 041 673 191

Inter gozd, trgovina in servis, d.o.o.
info@intergozd.si
www.intergozd.si

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

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

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

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

ŠIR OKA IZBIRA ,  VISOKA KAKOVOST,  NIZKE CENEŠIR OKA IZBIRA ,  VISOKA KAKOVOST,  NIZKE CENE
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Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ureOdprto: pon.–pet. od 7. do 17. ureOdprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure

OMAKA TABASCO JALAPENO 57 ml 2,06 EUR 
OMAKA TABASCO CHIPOTLE 57 ml 1,80 EUR
OMAKA TABASCO ČESEN 57 ml 1,80 EUR 
OMAKA TABASCO HABANERO 60 ml 2,09 EUR

OMAKA  
TABASCO  
350 ml 7,93 EUR

OMAKA  
TABASCO  
57 ml 
1,80 EUR

TUNA V SONČNIČNEM OLJU  
BACHI 1 kg 6,90 EUR

ARAŠIDI  
ROYALS,

SLANI  
1 kg  

3,53 EUR

SIR EDAMEC  
40% WEIDEGLUCK  

1 kg 3,50 EUR

TUNA RIO MARE  
4x80 g 4,40 EUR4x80 g 4,40 
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osebnost

Na naslovnici Andreja Dolinar 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Izdajatelj:   
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

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

Ured ni ca:  
Mateja Rant 

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

Oblikovanje:  
Matjaž Švab

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

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

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

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

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

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

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

Občina Škofja Loka je leta 2012 razpisala urbanistično-arhi-
tekturni in krajinsko arhitekturni natečaj za »Ureditev odpr-
tih javnih površin starega mestnega jedra Škofje Loke ter ure-
ditev obrežja obeh Sor«. Na osnovi prvonagrajene natečajne 
rešitve arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar so že obnovili 
Cankarjev trg in Blaževo ulico, omenjeni biro pa je pripravil 
tudi idejno zasnovo otroškega igrišča in trga pred upravno 
enoto. Igrišče se naslanja na znano škofjeloško legendo o ško-
fu in zamorcu, nov značaj pa bo dobil tudi trg pred upravno 
enoto in bo namenjen različnim prireditvam.
Uvodoma je vodja oddelka za okolje in prostor na škofjelo-
ški občini Tatjana Bernik dejala, da je potreba po otroškem 
igrišču v centru mesta prisotna že dolgo časa. Ker so občani 
pokazali zadržek za postavitev igrišča na Nunskem vrtu, so 
na natečaju dali nalogo, da umestijo novo lokacijo. Nagrajeni 
arhitekturni biro je izbral lokacijo ob upravni enoti, komisijo 
pa je prepričal tudi z idejo, da v igrišče na domiseln način 
vkomponirajo znano zgodbo o zamorcu iz loškega grba. Na ta 
način bi se lahko uredila tudi druga igrišča, in sicer bi vsako 
predstavljalo eno od znanih loških pripovedk.
Kot je razložil arhitekt Robert Potokar, je igrišče predvideno na 
začetku grajskega hriba ob upravni enoti, kjer se trenutno na-
hajajo vrtički in lopa. Igrišče bo dostopno z vozički, znotraj pa 
bo zatravljeno in tlakovano. Zasadili naj bi tudi nekaj dreves, 
poleg tega pa bo igrišče razgibano z manjšimi hribčki. Name-
njeno bo tako za male otroke kot za tiste malo starejše. Poleg 
klasičnih igral bodo igrišče krasile avtorsko oblikovane igralne 
figure, tudi ograja naj bi bila nekaj posebnega. Igrišče bo osve-
tljeno in ponoči zaklenjeno.
V nadaljevanju je Potokar predstavil še ureditev trga, kjer bi 
omejili parkiranje zgolj za potrebe protokola in porok. S tem 
naj bi se obiskovalcu skupaj s pogledom na Loški grad odprla 
tudi Martinova hiša. Trg bo tlakovan, na neki način pa želijo 
tudi označiti mostič, ki je nekoč vodil v mesto. Trg bo name-
njen prireditvam, zato bodo ob vznožju grajskega hriba uredi-
li stopnišče v obliki amfiteatra in ob obzidju postavili leseni 
podest. Z različnimi možnostmi postavitev odra bo trg lahko 
živel tako poleti kot pozimi. Po besedah župana Mihe Ješeta je 
ureditev igrišča predvidena za letošnje leto. Točne časovnice 
ureditve trga, ki bo zahteval tudi ureditev spodnjega ustroja, 
pa župan zaradi višine sredstev ni mogel napovedati.
Predstavitve se sicer ni udeležilo veliko ljudi, so pa zato ti 
imeli konstruktivne predloge. Prisrčno simboliko predstavitvi 
pa so dali tudi najmlajši občani, ki so veselo in otroško razi-
grano prisostvovali na dogodku in s tem pokazali, kako otroci 
res potrebujejo igrišče v samem mestnem jedru.

Pravljično igrišče s prireditvenim trgom
V začetku decembra so predstavili idejni projekt ureditve otroškega igrišča  
in trga pred upravno enoto. Ureditve prvega naj bi se lotili še v letošnjem letu.

Pogled z Grajskega hriba na trg in otroško igrišče  
/ Vir: Ravnikar Potokar arhitekturni biro

Možni scenariji / Vir: Ravnikar Potokar arhitekturni biro

Tloris / Vir: Ravnikar Potokar arhitekturni biroO
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US in 14/15 – ZUUJFO) in 28. člena Statuta Občine Škofja Loka 
(Uradni list RS, št. 11/13 in 98/15) je župan Občine Škofja Loka 
dne 13. januarja 2016 sprejel sklep, da se objavi 

JAVNO NAZNANILO   
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 

dopolnjenega osnutka 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  

ZA OBMOČJE UREJANJA ŠK-42/01 V ŠKOFJI LOKI – 1. FAZA

1. 
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje urejanja ŠK-42/01 v Škofji Loki 
– 1. faza (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelalo podjetje PRO-
TIM RŽIŠNIK PERC, d. o. o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur.

2.
Območje OPPN – 1. faza zajema severni del enote urejanja prosto-
ra z oznako ŠK-42/01, in sicer zemljišča s parcelnimi številkami 
(stanje GURS, november 2015): 765, 785/1, 787/4 in 789/1, vse 
v k.o. Stari Dvor (2029). Površina območja OPPN meri cca 1 ha. 

3.
Javna razgrnitev bo potekala ob delavnikih od 27. januarja 2016 
do vključno 29. februarja 2016 v poslovnem času Občine Škofja 
Loka – ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 8. in 15. uro, ob 
sredah med 8. in 17. uro ter ob petkih med 8. in 13. uro v pritličju 
Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka. 
Bistvene vsebine OPPN bodo v času javne razgrnitve javno do-
stopne tudi na spletni strani Občine Škofja Loka na e-naslovu: 
www.skofjaloka.si pod rubriko »Javne razgrnitve«. 

4.
V času javne razgrnitve bo 24. februarja 2016 ob 17. uri organi-
zirana javna obravnava v veliki sejni sobi Občine Škofja Loka, 
Poljanska cesta 2, Škofja Loka. 

5.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne 
pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na naslov Občina 
Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, ali pa jih na mestu javne 
razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb. Rok za oddajo pripomb po-
teče s potekom javne razgrnitve. 

6.
Ta sklep se objavi v časopisu Loške novice, na Radiu Sora ter na 
spletni strani Občine na e-naslovu: www.skofjaloka.si ter začne 
veljati z dnem objave v časopisu Loške novice. 

Številka: 3502-0093/2014
Škofja Loka, dne 13. 1. 2015

            Župan
Občine Škofja Loka 

   mag. Miha Ješe, l.r.
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti (LAS) 
in Gimnazija Škofja Loka vabita na drugo predavanje v sklopu 
Šole za starše, ki bo 21. januarja ob 18. uri v Kinu Sora. Preda-
val bo Grega Repovš na temo Kako nam lahko pomaga pozna-
vanje delovanja možganov? Učinkovito učenje je namreč ena 
najpomembnejših spretnosti ne le v šoli, temveč v življenju 
nasploh. 27. februarja bo sledilo še predavanje Christiana Go-
stečnika z naslovom So res vsega krivi starši?.

Vabljeni na šolo za starše

OBČINA ŠKOFJA LOKA
Kabinet župana

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka 
T: 04 511 23 00 , F: 04 511 23 01 

E: obcina@skofjaloka.si, U: www.skofjaloka.si

Datum: 14. 1. 2016

OBVESTILO
Pristojnost opravljanja zimske službe na območju  

naselja Nad Plevno v Škofji Loki

Ob prvem obilnejšem sneženju v letošnji zimski sezoni so 
nekateri občani na občino Škofja Loka naslovili vprašanje pri-
stojnosti opravljanja zimske službe na območju novozgraje-
nega naselja Nad Plevno v Škofji Loki. 

Ker je celotna cestna infrastruktura na območju naselja Nad 
Plevno v zasebni lasti in ni bilo predano v javno uporabo in 
upravljanje Občine Škofja Loka, je zato tudi opravljanje zim-
ske službe na zasebnem delu stanovanjske soseske v pristoj-
nosti zasebnega lastnika.

Občina bo opravljanje zimske službe na omenjenem stano-
vanjskem območju prevzela, takoj ko bo cestna in druga ko-
munalna infrastruktura prenesena v njeno upravljanje.

Pripravila:
mag. Miloš Bajt, vodja Oddelka    
za prometno infrastrukturo in 
Jernej Tavčar, 
PR Služba Občine Škofja Loka

www.skofjaloka.si
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• Ob novem letu je po navadi čas, ko 
se ozremo nazaj in naredimo rezime 
dogodkov preteklega leta. Kaj je za-
znamovalo leto 2015 in po čem se ga 
bomo najbolj spominjali?
"Leto 2015 bo v Škofji Loki ostalo v dol-
gem spominu, saj je bilo dokončanih 
ogromno velikih pomembnih investi-
cij. Skupno je bilo v javnem in zaseb-
nem sektorju dokončanih za več kot 150 
milijonov evrov vrednih investicij, od 
tega 90 milijonov v javnem sektorju. To 
je predvsem južna obvoznica v Poljan-
sko dolino, na katero smo čakali dolga 
desetletja; pa seveda največji občinski 
projekt v zgodovini – Ureditev pore-
čja Sor v sodelovanju z ostalimi tremi 
občinami z Loškega, in sicer izgradnja 
primarnih vodovodov, primarne kana-
lizacije in dveh čistilnih naprav. To je 
investicija za naše naslednje generacije 
in v naslednjih letih bomo potrebovali 
samo še dopolnitve in dograditve tega 
velikega sistema. Konec leta je bila do-
grajena tudi južna dovozna cesta v in-
dustrijsko cono, ki je istočasno zametek 
nove vpadnice od Meje preko Trate do 
Lipice. Dokončali smo energetske sa-
nacije šol in vrtcev ter zaključili manj-
še investicije po krajevnih skupnostih. 
Lahko rečemo, da je bilo to res rekordno 
leto, ki so ga dopolnile še tri večje go-
spodarske investicije: izgradnja LTH-je-
ve orodjarne na Trati, izgradnja novih 
proizvodnih hal Filca in modernizacija 

druge Knaufove linije, ki je omogočila 
spremembo energenta, in sicer name-
sto koksa sedaj uporabljajo čistejši plin, 
kar se bo bistveno poznalo pri izpustih 
v okolje. Ogromno se je dogajalo tudi na 
kulturnem, športnem in turističnem 
področju. Med številnimi pomembnimi 
kulturnimi in športnimi dogodki mo-
ram posebej omeniti praznik prosto-
voljstva na zelo uspelem in odmevnem 
Škofjeloškem pasijonu."
• Hkrati pa je to tudi čas, ko delamo 
načrte za naprej. Kaj nas torej čaka v 
letu, v katerega smo že zakorakali?
"Lansko leto ni ponovljivo, vendar ima-
mo idej in potrebnih investicij v planu 
še zelo veliko. Če smo v lanskem letu 
veliko naredili za to, da je naše dolgo-
ročno bivanje veliko znosnejše in manj 
obremenjujoče za okolje, se moramo 
zdaj posvetiti svoji generaciji, torej ti-
stim investicijam, ki bodo imele ne-

posredne vplive na naše življenje. Po 
tako velikih investicijah smo finanč-
no precej izčrpani, tako da je letos čas 
projektiranja. Tako je v teku projekti-
ranje severne obvoznice med Podlub-
nikom in Grencom, protipoplavna za-
ščita med puštalskim jezom in suškim 
mostom, v sklepni fazi so izhodišča 
za projektiranje vrtca v vojašnici in v 
teku je tudi projektiranje ureditve sta-
rega mestnega jedra, in sicer južnega 
dela okrog upravne enote z otroškim 
igriščem. Ne bo pa to leto brez investi-
cij; dokončati moramo še krajše krake 
kanalizacijskih omrežij v Puštalu, na 
Godešiču, v Retečah, pri Svetem Duhu 
in v Dorfarjih. Poleg tega računamo, 
da bomo že začeli z izvedbo prvih de-
lov protipoplavne zaščite ter z izgra-
dnjo otroškega igrišča in ureditve trga 
pred upravno enoto. Proti koncu leta 
se bomo posvetili investicijam po kra-

Lansko  
leto je bilo  
rekordno
V preteklem letu je bilo 
v javnem in zasebnem 
sektorju dokončanih za 
več kot 150 milijonov 
evrov investicij. Leto 2016 
je čas za projektiranje.
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jevnih skupnostih, da bodo vse svoje dosedanje plane tudi 
realizirale. Na dolgu pa smo tudi našemu podeželju, pred-
videna je izgradnja optičnega omrežja, pravkar so bili nare-
jeni projekti za manjše kanalizacijske sisteme po vaseh, ki 
jih bomo v kratkem predstavili in predvidoma v naslednjih 
letih tudi realizirali. Poleg tega bomo od leta 2017 naprej po-
spešeno asfaltirali makadamske ceste, razgovori o tem pa 
bodo potekali neposredno z vodstvi krajevnih skupnosti že 
konec letošnjega januarja in v začetku februarja."
• Kot enega večjih projektov lanskega leta ste omenili 
južno obvoznico v Poljansko dolino. A ko se ena zgod-
ba zaključi, pride na vrsto druga. Promet se namreč ne 
zmanjšuje, ravno nasprotno, zato se vedno pogosteje 
postavlja vprašanje t. i. severne obvoznice. Kakšna je 
tam časovnica in ali so arheološka izkopavanja pokaza-
la kaj zanimivega?
"V teku je priprava prometne strategije, ki bo dala tudi teo-
retične osnove za umestitve novih cest. Za to strategijo smo 
pridobili tudi nepovratna sredstva. Računamo, da bo v le-
tošnjem letu narejena, ampak neodvisno od tega severno 
obvoznico že umeščamo v prostor in pričakujemo, da bo 
do konca junija občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) 
sprejet, saj bo na januarski seji že prvo branje. Tudi arheolo-
ška izkopavanja ne zadržijo teh postopkov. Zaenkrat ni bilo 
najdenih nobenih vrednejših predmetov. Raziskave sicer še 
niso končane, a vzporedno lahko potekajo vsi postopki za 
potrditev OPPN-ja. Računamo, da bomo severno obvoznico 
v naslednjih letih umestili v državne projekte. Če smo op-
timistični, bo lahko zgrajena v roku desetih let. Predhodno 
pa bomo skušali zgraditi še vpadnico do Meje. V teku so 
tudi dogovori za nadaljevanje izgradnje bolj prepustne ce-
ste med Medvodami in Šentvidom; dolgoročno pa se bomo 
skušali priključiti na avtocestni križ proti Vodicam."
• Želja in tudi plan je bil, da bi območje ob železniški 
postaji, ki je nevarno predvsem za pešce, uredili do kon-
ca leta 2015. Kdaj naj bi se ureditve lotili in o kolikšnem 
znesku govorimo?
"Investicija poteka v dogovoru s Slovenskimi železnicami, 
zato časovnica ni odvisna samo od občine. Računamo in že-
limo si ta del urediti do letošnje jeseni, za kar naj bi name-
nili približno 40 tisoč evrov. Vzporedno s tem želimo urediti 
tudi prometni režim na prehodu čez železniško postajo."
• Ostaniva na območju Trate. Že v prejšnji številki Lo-
ških novic smo spraševali, kakšen je bil odziv na proda-
jo občinskega zemljišča v industrijski coni, a je bilo še 
preuranjeno dajati napovedi. Ali sedaj lahko poveste kaj 
bolj konkretnega?
"Manjše zemljišče velikosti slabih 630 m2 smo prodali, ve-
čjega v velikosti približno pet tisoč kvadratnih metrov pa 
ne in je še na voljo ter ga bomo vključili v prodajni načrt 
za leto 2016."
• Kaj je bil glavni vzrok, da v prvem branju ni bil sprejet 
občinski podrobni prostorski načrt za izgradnjo kisikar-
ne na Trati? Ali mislite, da bo moč najti rešitev, ki bi 
zadovoljila tako investitorja kot tamkajšnje prebivalce?
"Na vsak način moramo najti skupno rešitev, ki bo zado-

voljila obe strani. Namreč za čistejše obratovanje Knaufa 
je kisikarna potrebna. Bilo je nekaj nejasnosti predvsem 
glede dovoza, ki pa so jih pripravljavci OPPN-ja dopolnili in 
pripravili dokument za prvo branje."
• Kako se je prijela nova avtobusna mestna linija do 
Drage? Ali nameravate uvesti še kakšno novo linijo?
"Z uvedbo avtobusne linije do Drage smo z javnim tran-
sportom pokrili vse predele občine. Žal je linija zelo slabo 
obiskana in očitno potreba ni takšna, kot so jo nekateri 
občani najavili. Poizkusno bo obratovala šest mesecev, 
prebivalci pa bodo z uporabo potrdili ali ovrgli potrebo po 
tej liniji. Uvedba dodatnih linij ni predvidena, saj ob delav-
nikih tako proti Kranju kot proti Ljubljani avtobusi vozijo 
vsake pol ure, na vseh progah znotraj občinskih meja pa 
imajo znižane cene vozovnic."
• Občani in številni svetniki so že večkrat opozorili, da 
je odsek na Godešiču, predvsem zaradi prevelike hitrosti 
voznikov, izredno nevaren in da bi veljalo razmisliti o 
fizičnih omejitvah, kot so denimo otoki v Retečah. Kaj 
bi se dalo še narediti na tem območju za zagotavljanje 
večje varnosti?
"V zadnjih letih smo prav na Godešiču veliko naredili za 
prometno varnost. Tudi v prihodnje je vsaka pobuda ob-
čanov na mestu, Svet za preventivo in varnost v cestnem 
prometu bo te pobude obravnaval in pripravil predloge 
ukrepov. Vsekakor pa je treba imeti v mislih, da je tam 
državna cesta, zato je treba delati v sodelovanju z Direkcijo 
RS za infrastrukturo. Kar pa zadeva hodnike za pešce in 

občinske ceste, pa mora predloge ukrepov v svoj plan inve-
sticij uvrstiti tudi krajevna skupnost."
• Z vstopom v novo leto nas je razveselil tudi sneg. Kako 
ste zadovoljni s čiščenjem cest?
"Izvajalec je ceste očistil v skladu s pričakovanji. Prioritetno 
moramo očistiti glavne ulice, pločnike pa tako, da niso ne-
varni. V primeru poledice pa so potrebni dodatni ukrepi."O
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Ker sem najmlajši svetnik v tem sklicu občinskega 
sveta, se trudim, da pri svojem delu obravnavamo tudi 
mlade. Predvsem zato, ker je položaj mladih v Sloveniji 
daleč od dobrega. Med mladimi je odstotek tistih, ki so 
nezaposleni, višji od nivoja brezposelnosti med splo-
šno populacijo. Tisti mladi, ki imajo službe, pa s(m)
o večinoma v nestalnih oblikah zaposlitve, saj je med 
drugim skoraj 80 odstotkov prvih zaposlitev za določen 
čas, kar pa tudi pomeni, da ne moremo začeti reševati 
svoje stanovanjske problematike. To je verjetno razlog, 
da mladi ostajajo v skupnem gospodinjstvu s starši 
vse do 35. leta, kar je na žalost najdlje med državami 
Evropske unije.  
Politika, vključno z lokalno samoupravo v Škofji Loki, 
temu (še) ne posveča dovolj pozornosti. Večina časa se 
pogovarjamo o tistih, ki so že lastniki stanovanj in hiš, 
pri tem pa pozabimo na tiste, ki si tega niti slučajno 
ne morejo privoščiti in za katere je prihodnost že to, da 
vedo za več kot mesec vnaprej, da bodo imeli službo. V 
zadnjem času smo v Loki to poskušali popraviti – okre-
pili smo dialog z mladinskimi organizacijami in mla-
dinskim svetom, pridobili smo tudi certifikat Mladim 
prijazna občina. A vseeno se na mlade še nismo polno 
osredotočili, ker večine to ne skrbi prav veliko. Tudi zato, 
ker mladi vse manj aktivno participirajo v političnih 
procesih, ker preprosto ne verjamejo v politični sistem 
in to, da so možne spremembe. Na žalost moram reči, 
da mi dogajanje na občinskem svetu včasih to potrju-
je, saj se mi zdi, da se večinoma prepiramo o tem, kdo 
bo ohranil kakšne privilegije, pozabimo pa na to, da bi 
bilo dobro govoriti o prihodnosti. Da ne govorim o ravni 
dialoga – prepričan sem, da se bi skoraj vsaka skupina 
osemindvajsetih naključnih mladih Ločank in Ločanov 
pogovarjala lepše, bolj vljudno in argumentirano. 
Ker smo ravno prišli v novo leto, je primeren čas za že-
lje. Moja največja želja za 2016 je, da se ljudje dejansko 
zavedo, da v Sloveniji (tudi v Škofji Loki) pot v odraslost 
išče generacija, ki prvič po vsaj 70 letih lahko pričaku-
je, da bo živela slabše od svojih staršev; da nehamo po-
grevati stvari iz preteklosti in se posvetimo prihodno-
sti. Ker če se ne bomo, nas bo vedno več tistih, ki bomo 
svoje priložnosti iskali v tujini, v Škofji Loki pa boste 
starejši ostali sami. In upam, da si tega ne želi nihče.

Kdaj se bomo pogovarjali  
o mladih?

ROK PRIMOŽIČ, 
SVETNIK LISTE MIHA JEŠE  
IN PRIJATELJI LOKE

KLEMEN ŠTIBELJ,
SVETNIK NSI

Vstopili smo v novo leto, ki nam bo ponudilo nove pri-
ložnosti in nove izzive. Leto 2015 je bilo tudi za našo 
občino posebno, saj se je zaključila evropska finančna 
perspektiva. Temu primerno je bilo veliko slovesnosti 
ob novih pridobitvah. Verjemite, toliko odprtij, kolikor 
jih je bilo lani, ne bo v naslednjih treh letih skupaj. 
Žal se v politiki rado zgodi, da nekdo seje in drugi ža-
nje. Sedanja občinska oblast je zaključila nekatere po-
membne projekte, a potrebno je vedeti, da so bili to 
dolgoročni projekti, katerih temelji so bili postavljeni 
še pred vodenjem občine župana Miha Ješeta. Prav on 
je ob začetku svojega mandata obljubil, da se bodo v 
času njegovega županovanja pripravili projekti na za-
logo. Pred koncem prvega mandata, leta 2014, sem ga 
vprašal, koliko projektov je bilo v štirih letih pripra-
vljenih. A odgovor je bil tak, kot si ga ne želite slišati. 
Želim si, da se enak odgovor ne bo ponovil v letu 2018.
Kako pa teče delo v občinskem svetu? Žal in z zaskr-
bljenostjo ugotavljam, da se predlogi opozicije praktič-
no ne upoštevajo. Če nam je v preteklosti še kaj uspelo 
doseči, je sedaj tako, da »glasovalni stroj« deluje in 
to za demokracijo ni dobro. Mnogo je tudi zavajanja. 
Septembra smo sprejemali rebalans proračuna za leto 
2015. Predlagatelj – župan je občinskemu svetu predlo-
žil rebalans, ki je predvideval za 3,38 mio EUR prihod-
kov iz naslova komunalnega prispevka, polletna reali-
zacija na postavki pa je bila le 0,18 mio. Decembra sem 
župana vprašal, kakšno je trenutno stanje, v preteklih 
dneh pa sem dobil odgovor: »Do sredine decembra je 
bila postavka realizirana v višini 480.000 EUR.« »No, 
pa se le nisem uštel,« sem si rekel. Rebalans je bil pri-
pravljen nestrokovno, saj so bili prihodki proračuna za 
tako kratko obdobje (namerno ali nenamerno) ocenje-
ni povsem napačno. Na to sem z dejstvi opozarjal že v 
razpravi, a zgodilo se ni nič. Sprejem takšnega reba-
lansa tri mesece pred koncem leta je bil neodgovorno 
dejanje svetnikov in očitno zavajanje občanov. Pred 
mnogimi glasovanji župan reče »svetniki boste odloči-
li« in svetniki županove koalicije odločijo.
Nekateri boste rekli: »Nas se to ne tiče, imamo že tako 
ali tako dovolj drugih skrbi.« Res je, a tudi skrb za sku-
pno dobro je pomembna. Srečno in vsega dobrega v 
novem letu 2016.

Srečno v letu 2016,  
dragi občani!
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Na podlagi pobude, ki je bila posredovana na občinskem 
svetu, so Gasilsko poveljstvo občine Škofja Loka, Prostovolj-
no gasilsko društvo Škofja Loka in strokovna služba občin-
ske uprave pripravili dopis, ki so ga naslovili na DRSI in v 
katerem so navedli argumente za nakup prepotrebnega na-
menskega reševalnega vozila. Omenjeni dopis so svetniki 
soglasno potrdili.
Med drugim so zapisali, da se zavedajo, da je predor zgra-
jen po najnovejših standardih in je za uporabnike varen, 
a hkrati dodali: »Zavedamo pa se tudi dejstva, da prome-
tnih in drugih nesreč v njem ne moremo v celoti prepre-
čiti. V teh primerih gasilci lahko varno posredujejo le do 
trenutka, ko pride do požara. Takrat bodo nastale težave 
in se bo gašenje izvajalo s polaganjem cevovodov iz vozila 
na portalu. Problematična bo uporaba izolirnih dihalnih 
aparatov, saj zaradi majhne zaloge zraka v tlačnih poso-
dah lahko gasilci delujejo v predoru zelo kratek čas in je 

potrebna hitrejša menjava moštva. S tem se močno pove-
ča čas posredovanja in tveganje za poškodovance kot tudi 
za reševalce. Zaradi izpostavljenosti predorskega plašča 
ognju, visokim temperaturam in produktom gorenja bodo 
nastale poškodbe tudi na konstrukciji predora. Potrebna 
bo draga in dolgotrajna sanacija ter zaradi nje preusmer-
janje prometa na obvozne ceste.«
V nadaljevanju dopisa prosijo, da takoj, ko bodo pripra-
vljene pravne podlage za nakup specialnega predorskega 
vozila, pristopijo k njegovemu nakupu. S tem bo dosežen 
glavni cilj, da bo v primeru prometnih in drugih nesreč v 
predoru omogočeno učinkovito reševanje ponesrečencev, 
ustrezna oprema za varno delo reševalcev in zmanjšan 
vpliv teh nesreč na konstrukcijo predora.
Do zaključka redakcije škofjeloška občina s strani DRSI ni 
prejela nobenega odgovora, je pa župan Miha Ješe optimi-
stičen: »Glede nakupa predorskega vozila smo z vodstvom 
DRSI-ja ustno že dogovorjeni. Omenjeni dopis je le nekakšno 
prijazno opozorilo, da naj na svoje obljube ne pozabijo.«

Potrebujejo gasilsko reševalno vozilo
V decembru so na upravljavca predora Sten, torej Direkcijo RS za infrastrukturo, 
poslali dopis, ki je opozoril na potrebo po nabavi namenskega gasilskega 
reševalnega vozila.

 KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Po vzoru Mladinskega sveta Slo-
venije, ki že od leta 2002 podeljuje 
priznanja za prostovoljca leta na 
nacionalnem nivoju in kot nadalje-
vanje natečaja Občine Škofja Loka, 
ki je le-to počela na lokalnem nivo-
ju, je Mladinski svet Škofje Loke raz-
pisal javni natečaj za prostovoljko, 
prostovoljca in prostovoljski projekt 
leta 2015 v Občini Škofja Loka.  
Vsebina in pogoji razpisa ter razpi-
sna dokumentacija so na voljo na 
spletni strani Mladinskega sveta 
Škofja Loka; namen natečaja pa 
je promocija prostovoljstva. Prija-

vljene prostovoljke in prostovoljci 
se bodo potegovali za naziv v dveh 
starostnih kategorijah, in sicer do 
30 let ter več kot 30 let.  
Prijavljeni posameznik mora imeti 
stalno prebivališče v občini Škofja 
Loka oz. mora biti njegovo delova-
nje v letu 2015 povezano z Občino 
Škofja Loka, za svoje delo ne sme 
biti plačan oz. zaposlen.
O izbiri prostovoljk, prostovoljcev 
in prostovoljskega projekta leta 
2015 v Občini Škofja Loka bo na 
podlagi prispelih prijav odločala 
strokovna komisija. Svečana pode-
litev priznanj je predvidena v me-
secu februarju.

Izbirajo prostovoljce leta
Do 25. januarja lahko oddate predloge za 
prostovoljko, prostovoljca in prostovoljski projekt 
leta 2015 v Občini Škofja Loka.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Občinski svet je na decembrski seji sprejel 
spremembe in dopolnitve statuta. Glavni 
razlog je bila uskladitev z zakonodajo. Tako 
je bilo treba urediti področje delovanja kra-
jevnih skupnosti, pri čemer je bilo veliko po-
mislekov in govora o tem, da se s tem manj-
šajo pristojnosti slednjih. Namreč, Zakon o 
lokalni samoupravi ne dopušča pravne su-
bjektivitete krajevnih skupnosti in s tem pre-
nosa pristojnosti sprejemanja predpisov oz. 
splošnih aktov na svete ožjih delov občine. 
Prav tako je škofjeloška občina morala spre-
meniti nekatere določbe, ki se nanašajo na 
razmerja med občinskim svetom in nadzor-
nim odborom. Novi statut prinaša tudi nekaj 
sprememb, ki pomenijo terminološko uskla-
ditev, spremembo uradnega glasila, ki ni več 
Uradni list, temveč Uradno glasilo slovenskih 
občin. Spremembe in dopolnitve je potrdilo 
25 svetnikov, nihče ni bil proti.

Sprejet statut občine
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Pričakovanja prebivalcev Spodnjega trga in Poljanske ce-
ste po dolgo pričakovanem odprtju južne loške obvoznice 
v Poljansko dolino so bila upravičeno velika, a promet se, 
žal, ni toliko zmanjšal, kot so pričakovali, zato nestrpno 
pričakujejo uvedbo novega prometnega režima.
»Stara regionalna cesta je sedaj skoraj povsem razbreme-
njena tranzitnega motornega prometa, zato se je na ome-
njeni cesti močno povečal kolesarski promet in število 
pešcev, obenem pa smo že prejeli prve pritožbe občanov 
zaradi neprimerne oziroma prevelike hitrosti večjega šte-
vila motornih vozil. Velja opozoriti, da gre za edino obmo-
čje prometa v starem mestnem jedru, kjer še vedno velja 
prometni režim z omejitvijo hitrosti do 50 kilometrov na 
uro,« so sporočili s škofjeloške občine.
Zato je občina na Direkcijo RS za infrastrukturo naslovila 
pobudo, da se na obstoječi stari regionalni cesti, ki vodi 
skozi Spodnji trg in Poljansko cesto, zniža dovoljena hi-

trost prometa in se na njej uvede območje omejene hitrosti 
do 30 kilometrov na uro.
Prav tako na občini pripravljajo celovito prometno rešitev, 
ki jo bodo pred uvedbo predstavili občanom, ki bodo lahko 
dali tudi svoje predloge. A poudariti velja, da bo uvedba no-
vega prometnega režima mogoča šele po prevzemu ceste v 
občinsko upravljanje.  
Časovnico pa je predstavil župan Miha Ješe: »Do umirjanja 
prometa je prišlo praktično takoj po odprtju obvoznice. Žal 
se je potem promet nekoliko spet povečal. Odprtju obvo-
znice namreč ni neposredno sledila sprememba prome-
tnega režima. Trenutno jo pripravljamo in računamo, da 
jo bomo konec februarja predstavili občanom. Spremembe 
pa bomo dejansko lahko vzpostavili šele po prevzemu ce-
ste od države. Začasno bo nekaj omejitev prometa v ozkih 
grlih na 30 kilometrov na uro. Upam, da čim prej; saj čaka-
mo še potrjen elaborat s strani Direkcije RS za infrastruk-
turo. V začetku aprila ali maja pa računamo, da bo prišlo 
do realizacije prenosa.«

Prekategorizacija ceste predvidoma pomladi
Občina Škofja Loka konec februarja namerava občanom predstaviti predlog 
novega prometnega režima skozi Spodnji trg in Poljansko cesto. Uvedba le-tega  
pa bo možna po prevzemu ceste v občinsko upravljanje.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Občinski sveti po Sloveniji sprejemajo 
sklepe, s katerim nasprotujejo 54., 55. 
in 56. členu zakona o izvrševanju pro-
računa za leti 2016 in 2017, v katerih 
ta določa višino finančnih sredstev za 
občine. Omenjeni sklep je sprejel tudi 
škofjeloški občinski svet na svoji zadnji 
seji.
»S takšno določitvijo višine finančnih 
sredstev Vlada RS in Državni zbor ogro-
žata smisel in obstoj lokalne samou-
prave ter še dodatno siromašita prebi-
valke in prebivalce občin, ki so zaradi 
socialne in ekonomske krize že tako 
dovolj prizadeti. Prav tako pa državna 

raven deluje v nasprotju s pravili prav-
ne države, saj že vrsto let določa višino 
povprečnine v nasprotju z Zakonom o 
financiranju občin,« je med drugim za-
pisano v gradivu.
Višina povprečnine, ki predstavlja iz-
hodišče za izračun primerne porabe 
in tako prihodkov občine, je še vedno 
predmet pogajanja med reprezenta-
tivnimi združenji občin in Vlado RS. 
Slednja predlaga povprečnino v višini 
522 evrov, čeprav naj bi ta po zakono-
daji znašala več kot 650 evrov. Občine 
ocenjujejo, da se s tem nadaljuje s po-
srednim in neposrednim varčevanjem 
in siromašenjem državljanov, ki javne 
storitve plačujejo preko dajatev in dav-

kov. Občine vztrajajo na višini povpreč-
nine 536 evrov, s katero bodo lahko svo-
jim občanom nudile storitve, ki jim v 
skladu z zakonodajo tudi pripadajo.
»Na Občini Škofja Loka zelo nasprotu-
jemo pred kratkim sprejetem Zakonu 
o izvrševanju proračuna RS za 2016 in 
2017, ker nekatere določbe niso usklaje-
ne z zakonom, ki ureja financiranje ob-
čin. Menimo, da bi moralo financiranje 
biti vsaj na nivoju lanskega leta, tako pa 
je realno predvidenih za redni program 
od dva do tri odstotke manj sredstev. 
Prav tako menimo, da menjava mini-
stra ne bi nič spremenila, sprožiti pa bo 
treba potrebno ustavno presojo zako-
na,« je povedal župan Miha Ješe.

Občine proti znižanju povprečnin
Slovenske občine, med njimi tudi Škofja Loka, ostro nasprotujejo znižanju svojih 
prihodkov in s tem trem členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 
2017. Občino je podprl tudi občinski svet.
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

V okviru izgradnje novega krožnega križišča na regionalni 
cesti Škofja Loka–Jeprca pred naseljem Godešič in izgradnje 
južne dovozne ceste v industrijsko cono Trata-sever s pripa-
dajočo komunalno infrastrukturo je izvajalec lanskega de-
cembra opravil večino gradbenih del. Zgradil je meteorno 
kanalizacijo na območju krožnega križišča in na trasi južne 
dovozne ceste, izvedena pa so bila tudi cestna dela vključno z 
asfaltiranjem celotnega krožnega krožišča in na trasi dovo-
zne ceste. Nameščeni so bili vsi vodi javne razsvetljave, elek-
trične napeljave, vodovoda in telekomunikacijske napeljave, 
uredili pa so še manjkajočo meteorno kanalizacijo na južni 
strani krožnega križišča. 
V krožnem križišču je Direkcija RS za ceste do pridobitve upo-
rabnega dovoljenja omogočila začasno uporabo za cestni 
priključek v industrijsko cono Trata-sever. Izvesti je namreč 
treba še kolesarske in peš povezave na celotnem območju 
krožišča ter urediti brežine in zeleni pas ob trasi celotne ce-
ste. Zatravitev in končna primopredaja celotnega cestnega 
odseka pa bo mogoča takoj, ko bodo za to primerni zunanji 
vegetacijsko-vremenski pogoji. Nova povezava v industrij-

sko cono je že nekoliko razbremenila obstoječi preobreme-
njeni nivojski prehod pri železniški postaji. Kaj se bo z ome-
njenim prehodom dogajalo v prihodnosti, v tem trenutku 
še ni znano. Na škofjeloški občini si želijo, da bi ostala vsaj 
prehoda za pešce in kolesarje.

Nova cesta v industrijsko cono
Decembra je bilo zgrajeno novo krožno križišče pred Godešičem  
in južna dovozna cesta v industrijsko cono na Trati.

Dolgo pričakovano krožišče pred naseljem Godešič je bilo 
zgrajeno decembra lani.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Uvodoma je direktorica občinske upra-
ve Špela Justin poudarila, da je predlog 
proračuna pripravljen v času zaostre-
nih finančnih razmer, saj prihodki ob-
čin vse od leta 2012 konstantno pada-
jo. Posledično je proračun varčevalno 
naravnan; vsi odhodki, ki niso nujni, 
so bodisi znižani bodisi prestavljeni na 
poznejše obdobje. 
Ocenjujejo, da bodo skupni prihodki 
Občine Škofja Loka v letu 2016 znaša-
li slabih 22 milijonov evrov, od tega je 
davčnih prihodkov 69 odstotkov; ne-
davčnih prihodkov 21 odstotkov; kapi-
talskih prihodkov sedem odstotkov in 

delež transfernih prihodkov tri odstot-
ke. Proračun za leto 2016 predvideva 
obseg odhodkov v višini 22,4 milijona 
evrov. Tekoči odhodki predstavljajo 27 
odstotkov oziroma 6,1 milijona evrov. 
Tekočih transferjev je 6,7 milijona 
evrov; ostali odhodki pa predstavlja-
jo investicijski odhodki (39 odstotkov 
oziroma 8,7 milijona evrov) in investi-
cijski transferi (štirje odstotki oziro-
ma slab milijon evrov). »Skupaj torej 
investicije predstavljajo 43 odstotkov 
proračuna, kar pomeni, da je slednji 
še vedno razvojno naravnan, čeprav je 
razlika z letom 2015 očitna,« je pove-
dala Justinova in dodala, da je Občina 
Škofja Loka v zadnjih štirih letih uspe-

la pridobiti več kot 22 milijonov nepo-
vratnih sredstev. V letu 2016 pa občina 
večjih nepovratnih sredstev praktično 
ne pričakuje.
V letu 2016 bo obseg odplačil glavnic 
občinskega dolga do dobrega milijona 
evrov. Na strani prejemkov pa je pred-
videna zadolžitev v višini 1,5 milijona 
evrov. V razpravi, ki je sledila obrazlo-
žitvi, so svetniki med drugim izrazili 
svoje nezadovoljstvo z zniževanjem 
postavke subvencioniranje otroškega 
varstva, ki niso vključeni v programe 
predšolskega varstva za prvo starostno 
obdobje. Prav tako jih je zanimalo, na 
kakšen način je bila narejena ocena 
glede prihodka od komunalnega pri-
spevka in kako je možno zadolževanje, 
saj da je bilo večkrat poudarjeno, kako 
se občina ne more več zadolževati. Od 
27-ih svetnikov jih je v prvem branju 
proračun potrdilo 19, nihče ni bil proti. 
Drugo branje proračuna je predvideno 
za januarsko občinsko sejo.

Proračun skozi prvo branje
Svetniki so z devetnajstimi glasovi za v prvem branju 
potrdili proračun za prihodnje leto.
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MATEJA RANT, FOTO: DAMJANA KOTNIK BOGATAJ

Učenci osnovne šole Cvetka Golarja so pred novoletnimi prazni-
ki v Športni dvorani Trata pripravili tradicionalno božično-no-
voletno prireditev. Program so ob pomoči mentorjev oblikovali 
učenci sami, je pojasnil pomočnik ravnateljice Andrej Novljan. 
Tudi za povezovanje prireditve so poskrbeli učenci, ki obiskujejo 
neobvezni izbirni predmet umetnost, poleg njih pa so nastopili 
še učenci otroškega in mladinskega pevskega zbora, folklorne 
skupine ter navijaške skupine Cvetke. Zaplesali so tudi najmlaj-
ši učenci. Prireditev so v četrtek, 24. decembra, ponovili še za 
učence razredne in predmetne stopnje. "Na tej prireditvi je bil z 
nami tudi Miha Plot, evropski podprvak, libero odbojkarske sre-
brne reprezentance," je pojasnil Novljan.

Učenci so se predstavili

MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ

V Srednji šoli za lesarstvo Šolskega centra Škofja Loka so 
pretekli teden gostili Olimpijado poklicev v lesarstvu, ki jo 
Center za poklicno izobraževanje pripravi vsaki dve leti. Dr-
žavnega tekmovanja v Škofji Loki se je tokrat udeležilo deset 
tekmovalcev iz treh srednjih in dveh višjih strokovnih šol. 
Za izdelavo vnaprej predpisanega izdelka so imeli tekmo-
valci dva dni časa.
S svojima izdelkoma sta sodnike najbolj prepričala Klemen 
Buh iz Šolskega centra Škofja Loka in študent višje strokov-
ne šole Šolskega centra Novo mesto Nejc Zupančič, kar jima 
je zagotovilo udeležbo na Evroskillsu. Šlo je namreč tudi za 
izbirno tekmovanje na državni ravni za udeležbo na tekmo-
vanju Evroskills – olimpijada poklicev, ki se bo jeseni odvi-
jala v švedskem Göteborgu. Takrat bo okrog petsto mladih, 
starih od 18 do 25 let, merilo svoje znanje in spretnosti na 35 
različnih poklicnih področjih, med drugim tudi v lesarstvu. 
Na Evroskills se uvrstita dva najboljša z državnega tekmo-
vanja, na katerem so se tekmovalci po besedah ravnatelja 
škofjeloške srednje šole za lesarstvo Milana Štigla merili v 
dveh kategorijah, in sicer stavbno in pohištveno mizarstvo. 
Prvi so morali po načrtu izdelati lesena vrata, drugi pa klub-
sko mizico s predalom. Klemen Buh se je najbolje odrezal v 
kategoriji pohištveni mizar, Nejc Zupančič pa stavbni mi-
zar. "Izdelek je moral biti dimenzijsko in oblikovno pravilen, 
sodniki so bili pozorni tudi na natančnost izdelave," je po-
jasnil Štigl. Udeležba na Evroskillsu je po njegovih besedah 
velika referenca za zaposlovalce tako doma kot v tujini.

V sklopu tekmovanja so v četrtek na srednji šoli za lesar-
stvo pripravili tudi dan odprtih vrat, na katerega so povabili 
osnovnošolce in njihove starše. Pripravili so predstavitev 
šole in njenih programov, učenci pa so si lahko ogledali še, 
kako poteka pouk, in sicer pri enem strokovnem predmetu 
in pri angleščini. Sočasno se je odvijal še sejem podjetij, na 
katerem se je predstavilo osem podjetij.

Na Evroskills tudi Škofjeločan 
Mladi lesarji so se pretekli teden pomerili na državnem tekmovanju,  
ki se je letos odvijalo v Srednji šoli za lesarstvo v Škofji Loki.

V srednji šoli za lesarstvo Šolskega centra Škofja Loka so pretekli 
teden gostili Olimpijado poklicev v lesarstvu.



Poklicno odločanje mladine na prehodu iz 
osnovne v srednješolsko izobraževanje je težka 
naloga. Mladi poklicev ne poznajo dovolj dobro, 
zato je zbiranje informacij izjemnega pomena. 
V Šolskem centru Škofja Loka vam bomo v času 
informativnih dni predstavili, kako poteka izo-
braževanje za poklice na področju strojništva 
in lesarstva, ki postajajo vse bolj deficitarni, 
iskani na trgu dela in se zanje število razpolo-
žljivih štipendij povečuje. Čar strokovnega in 
poklicnega izobraževanja je strokovno teoretič-
no in praktično znanje, ki ga dijaki in študenti v 
Šolskem centru Škofja Loka pridobijo na sodob-
nih strojih in napravah v vrhunsko opremljenih 
strokovnih delavnicah za avtodiagnostiko, v av-
toremontnih delavnicah s komoro za lakiranje, 
v laboratorijih za 3 D tehnologije, energetiko ter 
produktno oblikovanje. Izobraževanje poteka 
v Medpodjetniškem izobraževalnem centru, 
na sodobnih strojih v okviru Centra odličnosti 
EMCO za CNC-tehnologije in v trening centru 
SMC tehnologij za avtomatizacijo in robotiko. 
Z namenom razvoja tehnične inteligence, do-
seganja smernic v gospodarstvu ter zagota-
vljanja sodobnega in uporabnega znanja  smo 
v Šolskem centru Škofja Loka skupaj s podjetji 
ustanovili konzorcij  za dvig kakovosti tehnične-
ga izobraževanja. Prizadevamo si za čim boljši 
pretok znanja med industrijo in  izobraževa-
njem, predvsem pa ponujamo nadstandard, da 
se dijaki in študenti že v času izobraževanja lah-
ko vključijo neposredno v projekte, ki izhajajo 
iz realnega okolja v industriji. Prav to so znanja 
in veščine, ki jih delodajalci danes vedno bolj 
cenijo in iščejo, saj vse bolj zaposlujejo kadre z 
uporabnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. 
V Šolskem centru Škofja Loka dobro sodelo-
vanje med profesorji, dijaki, starši in partnerji 
v gospodarstvu daje vidne rezultate in  veliko 
mero zadovoljstva vsem udeležencem v proce-
su usposabljanja in izobraževanja. Zaposleni se 
zavedamo, da šolanje na dobri šoli, ki zagotavlja 
moderno znanje, vzpodbuja inovativno in pod-
jetno razmišljanje ter vzgaja mlade v odgovor-
ne odrasle, omogoča boljše reference in lažje 
iskanje zaposlitve in/ali odpira poti za uspešno 
nadaljevanje šolanja. Vaša izbira in trud, ki ga 

boste vložili v šolanje, pa bosta močno vplivala 
na vaše nadaljnje življenje.
Srednja šola za strojništvo ponuja programe  
nižjega, srednjega poklicnega, poklicno-tehni-
škega in srednjega strokovnega izobraževanja. 
Izobražujemo za poklice: pomočnik v tehnolo-
ških procesih, oblikovalec kovin – orodjar, in-
štalater strojnih inštalacij, avtoserviser, avtoka-
roserist, strojni tehnik in avtoservisni tehnik. Po 
zaključku srednješolskega izobraževanja lahko 
dijaki svoje znanje nadgradijo na Višji strokov-
ni šoli in pridobijo naziv inženir strojništva. V 
sklopu Srednje šole za strojništvo je tudi dijaški 
dom z eno- in dvoposteljnimi sobami za vse, ki 
so preveč oddaljeni, da bi se lahko vsak dan vo-
zili domov.
Srednja šola za lesarstvo ponuja programe 
nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, po-
klicno-tehniškega in srednjega strokovnega 
izobraževanja. Izobražujemo za poklice, kot so: 
obdelovalec lesa, mizar, tapetnik in lesarski teh-
nik. Kasneje dijaki svoje znanje lahko nadgradi-
jo na Višji strokovni šoli v programu lesarstvo in 
pridobijo naziv inženir lesarstva.
Izobraževalno delo z odraslimi ima v Šolskem 
centru že dolgo tradicijo. Odrasle udeležence 
izobražujemo v skladu z načeli sodobne andra-
goške prakse. S posameznikom, zainteresiranim 
za izobraževanje opravimo uvodni razgovor in 
pripravimo individualni načrt izobraževanja. Pri 
tem upoštevamo predznanje ter učne in delov-

ne navade posameznika. Udeleženci pridobijo 
izobrazbo po javno veljavnih programih, opra-
vijo prekvalifikacijo ali zaključijo že začeto, a 
prekinjeno izobraževanje. Izvajamo tudi različ-
na strokovna usposabljanja.
Višja strokovna šola izvaja višješolska progra-
ma za strojništvo in lesarstvo. V programu stroj-
ništva ponujamo izbiro naslednjih modulov: 
avtomatizacija ali energetika in orodjarstvo ali 
proizvodnja. V programu lesarstva sta na izbiro 
dva modula, in sicer primarna predelava in le-
sna gradnja ter finalna obdelava. Kateri modul 
bo šola izvajala, je odvisno predvsem od želje 
in števila vpisanih študentov. Študente usposa-
bljamo za kvalitetno opravljanje svojega poklica 
ter morebitna napredovanja v nadaljnji študij. 
Možnosti je veliko in delo zagotovljeno, odločili 
se boste pa sami. Poti je več, cilj pa samo eden 
– DOBITI DOBRO SLUŽBO! Na tej poti pa vam 
pomagamo mi – Šolski center Škofja Loka.

Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b,  
4220 Škofja Loka, telefon: 506 23 00

E-pošta: info@scsl.si
Splet: http://www.scsl.si/ 

Vabljeni na informativne dneve v petek in soboto, 12. in 13. februarja 2016:
    Srednjo šolo za strojništvo bomo predstavili v Podlubniku 1b v petek ob 9. in 15. uri ter v soboto ob 9. uri.
    Srednjo šolo za lesarstvo bomo predstavili na Kidričevi cesti 59 (Trata) v petek ob 9. in 15. uri ter v soboto ob 9. uri.  
    Višjo strokovno šolo bomo predstavili v petek ob 11. uri in ob 16.30 ter v soboto ob 11. uri v Podlubniku 1b.
    Dijaški dom si boste lahko ogledali in dobili vse informacije o bivanju in vpisu v petek od 8. do 17. ure in v soboto od 8. do 13. ure.

Parkiranje je zagotovljeno do zasedbe mest na parkirišču ŠC Škofja Loka – dovoz iz smeri Novi svet. 

Dijaki in študenti se izobražujejo na  
najsodobnejših tehnologijah avtomatizacije 
in robotike in na tekmovanjih izkazujejo 
zavidljive uspehe v Slovenskem in širšem 
mednarodnem okolju.

Ob zaključku šolskega leta dijaki predstavijo 
svoje izdelke širši javnosti na zaključni  
razstavi v Sokolskem domu v Škofji Loki.  
Zgodi se tudi, da se z delodajalci dogovorijo  
za nadaljnje sodelovanje.

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA -  

MOST MED IZOBRAŽEVANJEM  
IN GOSPODARSTVOM
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Na potovanje v Zvezdno mesto so se 
odpravili na povabilo Društva Sloveni-
ja Rusija, organizirala pa ga je ruska 
nevladna organizacija Cesta dobrih 
del. V Zvezdnem mestu so se udele-
žili šolanja na temo zgodovine in pi-
onirjev kozmonavtike ter vesoljske 
medicine in robotike, neposredno so 
se seznanili tudi s pripravami ruskih 
kozmonavtov na polete v vesolje. To 
priložnost so izkoristili še za ogled 
Moskve in muzeja Jurija Gagarina. 
"Pri pouku ruskega jezika velik pou-
darek namenjamo ruski kulturi in 
civilizaciji, zato je izjemno, da so to 
doživeli od blizu," je poudarila njiho-
va profesorica Marjeta Petek Ahačič. 
Čeprav so dijaki priznali, da jih pred 
potovanjem v Moskvo kozmonavtika 
ni pretirano zanimala, so zdaj nad 
njo povsem navdušeni. Pri tem ima 
veliko zaslug njihov spremljevalec na 
potovanju Vojko Kogej, velik pozna-
valec kozmonavtike, ki jim je že sam 
postregel s številnimi informacija-

mi na to temo. "Po obisku Zvezdnega 
mesta je poudaril, da so imeli dijaki 
možnost v enem tednu spoznati, kar 
je on moral raziskovati desetletja," 
je pojasnila Marjeta Petek Ahačič. V 
okviru štiridnevnega izobraževanja so 
po besedah dijaka Nejca Kavčiča spo-
znali zgodovino vesoljskih raziskav 
in pionirje kozmonavtike, priprave 
kozmonavtov na polete v vesolje in 
življenje na vesoljski postaji. "Obiska-
li smo tudi muzej Jurija A. Gagarina 
in njegov kabinet, v katerem se zdaj v 
spominsko knjigo pred poletom v ve-
solje vpisujejo ruski kozmonavti." Ura 
v njegovem kabinetu, je še dodal kot 

zanimivost, je ustavljena na čas Gaga-
rinove smrti. Med drugim so si ogle-
dali še simulatorsko bazo rakete So-
juz in v popolni tišini spremljali vajo 
dveh kozmonavtov, ki se pripravljata 
na polet v vesolje. S pomočjo natanč-
ne kopije so si ogledali tudi notranjost 
vesoljske postaje Mir. 
Velik vtis je na vse dijake naredilo tudi 
srečanje s kozmonavtom Saližanom 
Šakirovičem Šaripovom iz Kirgizije, 
ki jim je pripovedoval o pripravah na 
polet v vesolje, ki trajajo od osem do 
dvanajst let, o samem poletu ter delu 
in življenju v vesolju. "Pojasnil nam 
je, da je vožnja z ruskim Sojuzom ve-
liko bolj udobna kot z ameriškim ra-
ketoplanom; med drugim so v njem 
le trije potniki, v Space shuttlu pa jih 
je sedem. Razkril nam je tudi, da so v 
Sojuzu sedeži izdelani po meri, v shut-
tlu pa so univerzalni," je nekaj zani-
mivosti izpostavil Nejc Pokorn. Sergej 
Novak pa je poudaril, da je bilo zani-
mivo izvedeti za vse dosežke Rusov 
na tem področju, saj je doslej poznal 
predvsem ameriške. "Vedel sem le za 
Gagarina, zdaj pa sem recimo izvedel 
tudi to, da so Rusi opravili prvi spre-
hod po vesolju." Med bolj "pikantnimi" 
podrobnostmi pa so jim razkrili tudi, 
da je posadka veliko učinkovitejša, če 
je v njej ženska. Zanimivo se mu je 
zdelo tudi to, da na vesoljski postaji 
govorijo mešanico angleškega in ru-
skega jezika. Evo Jug je navdušilo zla-
sti predavanje o bioloških poskusih 
na vesoljski postaji in o živalih v veso-
lju, Jako Guzelja pa replike vesoljskih 
postaj, v katerih so lahko preizkusili, 
v kakšnih pogojih delajo kozmonavti 
v vesolju. Za Toneta Vastla pa je bilo 
doživetje že sam obisk Moskve, kjer so 
si ogledali tamkajšnje znamenitosti 
in poskušali njihove nacionalne jedi. 
Srečali so se tudi z dijaki moskovske 
gimnazije.

V čarobnem svetu kozmonavtike
Šest dijakov prvega in drugega letnika Gimnazije Škofja Loka se je sredi lanskega 
decembra udeležilo izobraževanja o kozmonavtiki v centru Jurija Gagarina v 
Zvezdnem mestu pri Moskvi, središču za priprave ruskih kozmonavtov.

Kozmonavt Saližan Šakirovič Šaripov je na dijake naredil velik vtis. 

V Rusiji potnike v vesolje 
imenujejo kozmonavti, in  
ne astronavati kot ostali.  
A kozmonavti je bolj pravilno, 
je poudaril dijak Nejc Kavčič, 
saj kozmos pomeni vesolje, 
astra pa je latinsko ime za 
zvezdo.
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„Pozdravljeni v zaledju soške fronte,“ 
smo bili v prvih dneh januarja nagovor-
jeni obiskovalci odprtja razstave V za-
ledju soške fronte v Sokolskem domu, 
kjer je bilo res živahno kot v zaledju, a 
vsekakor mnogo bolj mirno in prijazno, 
kot pred sto leti v času prve svetovne 
vojne. Takrat tudi v Škofji Loki. Če je bilo 
v letu 2014 v ospredju obeleževanje 100. 
obletnice začetka prve svetovne vojne, 
smo se lani po enako letih spominjali 
predvsem odprtja soške fronte, ki še da-
nes nedvomno velja za največji vojaški 
spopad na slovenskih tleh. Pri pripravi 
razstave so intelektualne, finančne in 
organizacijske moči ob nosilcu projekta 
Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, ka-
terega del je tudi enota arhiva v Škofji 
Loki, združili še Pokrajinski arhiv Ko-
per, Pokrajinski arhiv Nova Gorica ter 
Tolminski muzej in Gornjesavski muzej 
Jesenice. Lani julija je bila razstava pre-
mierno predstavljena v Kranjski Gori, 
sledile so razstave v Kranju, Novi Gorici, 
Logatcu, Sokolski dom je v prvem me-
secu tega leta torej njena peta postaja. 
Avtorji z razstavo želijo pokazati, kako 
zelo je bilo zaledje povezano s prvimi 
bojnimi linijami soške fronte. Širšemu 
vedenju o zaledju fronte doslej s podob-
nimi predstavitvami namreč ni bilo 
namenjeno ravno veliko prostora.

SVET SE JE SPREMINJAL TUDI  
V ZALEDJU

„Odločili smo se, da z razstavo ne 
bomo pogledali v strelske jarke, kaver-
ne, vojaške utrdbe in na bojne poljane 
na soški fronti, ampak bodo naše po-
zornosti deležni ljudje in kraji v zaledju 
fronte. Ti so se prvo leto z njo srečevali 
le posredno, saj so se vojaki bojevali 
daleč stran v Galiciji in na Balkanu, 
z vstopom Italije v vojno in odprtjem 

fronte ob Soči pa so se spopadi prenesli 
na slovenska tla in korenito spreme-
nili življenje ljudi ob frontni črti in v 
njenem zaledju,“ je v Sokolskem domu 
uvodoma poudarila koordinatorka 
razstave Judita Šega iz škofjeloške 
enote Zgodovinskega arhiva Ljublja-
na, ki je skupaj s sodelavci v projektu 
zaradi obilice gradiva, ki ga hranijo v 
posameznih arhivih oziroma muzejih, 
morala opraviti skrben izbor tistega, 
kar je zdaj prikazano na razstavi. „Pri 
tem smo bili pozorni predvsem na do-
kumente in predmete, ki imajo neko 
izpovedno noto in po drugi strani ka-
žejo na segment vojne, ki doslej še ni 
bil predstavljen. Razstava je sestavlje-
na iz več vsebinsko raznolikih sklopov, 
ki prehajajo drug v drugega in skupaj 
tvorijo zaključeno celoto.“
Na razstavi je predstavljen potek so-
ške fronte, Italijani so takoj po zasedbi 
uvedli svojo upravo in italijanski jezik, 
spremenilo pa se je tudi življenje za av-
strijsko obrambno črto, kjer je bilo vse 
podrejeno oskrbi frontnih položajev. Za 

potrebe vojske se je gradila prometna 
infrastruktura, od železnic, cest in poti 
do vojaških tovornih žičnic, potrebam 
vojske pa je bilo v veliki meri prilagojeno 
tudi gospodarstvo. Industrijski obrati na 
Jesenicah, v Ljubljani, Idriji, Škofji Loki 
in drugje so se preusmerili v proizvo-
dnjo orožja, streliva, obleke, obutve, su-
rovine zanje pa so zaradi pomanjkanja 
vedno pogosteje pridobivali z različnimi 
nabiralnimi akcijami – med drugim so 
zbirali celo kosti, ki so jih uporabljali pri 
izdelavi mila. Na razstavi marsikaj izve-
mo tudi o pregnancih, vojnih ujetnikih, 
ranjencih in delovanju vojnih bolnišnic, 
pa tudi o tem, kako so v zaledju poskrbeli 
za sprostitev in zabavo. 

URŠULINSKA ŠOLA JE POSTALA 
BOLNIŠNICA

Podobno kot Bohinjska Bistrica, Kranj-
ska Gora in še nekatera druga mesta 
po Sloveniji, je tudi Škofja Loka imela 
močno vlogo v zaledju. „Tu je bilo ves 
čas vojaštvo, kar lahko zasledimo v 
dokumentih in fotografijah. Bodisi so 

V zaodrju velike vojne
V Sokolskem domu je na ogled razstava V zaledju soške fronte. Raziskovalne 
moči pri snovanju razstave so združili sodelavci treh arhivov in dveh muzejev iz 
Ljubljane, Gorenjske in Primorske. Ne le na fronti, z vojno je dihala tudi Škofja 
Loka v zaledju.

V času trajanja soške fronte se je vojna na mnogotero načinov odražala tudi v zaledju  
v Škofji Loki, je povedala soavtorica razstave Judita Šega. 



v Loko prihajali novi oddelki vojske in se tukaj pripravljali 
na odhod na fronto bodisi so se od tam vračali na krajši 
dopust, da bi se odpočili in potem spet odšli nazaj. Seveda 
pa je tudi Škofja Loka skrbela za materialno podporo vojske. 
Zbirale so se najrazličnejše surovine. Med gradivom, ki ga 
hranimo v arhivu, imamo ogromno pozivov prebivalstvu 
za nabiranje najrazličnejših kovin, niklja, cinka, kositra, 
medenine, ki so jih uporabljali za izdelavo vojaške opreme, 
orožja in nabojev, zbirale so se vse vrste tekstila, bombaž, 
volna, živalske kože, zbirali pa so tudi hrano. Preskrbeti 
je bilo treba tako vojsko kot ljudi v mestih,“ razlaga Judita 
Šega in nadaljuje: „Bile so obvezne oddaje sena, slame za 
potrebe vojske za prehrano živine, za nastiljanje živini.“ 
S fronte pa so dovažali tudi ranjence. Sogovornica pri tem 
omeni nazorne zapise iz kronike uršulink, ki so tisti čas go-
spodarile na gradu. V njih je izvedela, da se je nekega dne v 
takrat še notranji dekliški šoli na gradu oglasil visok oficir 
avstro-ogrske vojske, si ogledal prostore in odločil, da bo od-
tlej tam vojaška bolnišnica. Čez dan in pol ni bilo o šoli ne 
duha ne sluha, vojaštvo je znosilo ven šolske klopi, stole in 
druge rekvizite, že naslednji trenutek so v prostore prina-
šali vojaške postelje, dva dni kasneje pa so že sprejeli prvih 
petindevetdeset težkih ranjencev. Bolnišnica je bila menda 
zelo dobro opremljena z instrumentarijem, imela pa je tudi 
rentgen. Za bolnišnice v bližnjem zaledju je veljalo, da so 
prve oskrbele ranjence, in ko so ti nekoliko okrevali, so jih 
poslali bolj v notranjost monarhije in s tem sprostili poste-
lje za nove ranjence. Z ranjenci je bilo povezano tudi prebi-
valstvo, saj so otroci pripravljali igrice za njih, v mestu je 
igrala vojaška godba ...

CESAR OBRNIL V ZALEM LOGU
Judita Šega je izpostavila tudi velik problem prostitucije 
v tistem času. „Pri tem moramo ločiti legalno in ilegalno 
prostitucijo, prva je bila nadzorovana, prostitutke so bile 
pod zdravstvenim nadzorom, ampak ilegalne prostitut-
ke so bile menda med vojaki bolj priljubljene,“ pojasnjuje 
Šega. Nižja cena? Mogoče, najbrž pa je bilo predvsem „po-
slovanje“ bolj diskretno. Žal pa je bila posledica tega več 
bolezni, ne le spolnih, pač pa tudi drugih, kot so griža, ti-
fus, proti koncu vojne pa tudi španska gripa.
„Zaledje je bilo zelo močno vpeto tudi v gradnjo infrastruktu-
re. Na razstavi smo lahko pokazali le nekaj primerov. Ceste 
so morale biti ves čas prevozne. Zanimiv pa je primer iz leta 
1917, ko je v naše kraje prišel sam cesar Karl. Bilo je ravno v 
času pred znamenitim prebojem pri Kobaridu. Na poti proti 
fronti je skozi Selško dolino prišel le do Zalega Loga, ker je 
bilo naprej neprevozno, se je moral obrniti,“ še izvemo. Do-
kumenti tistega časa prinašajo še polno drobcev iz takratne-
ga dogajanja in zanimivosti o vojni v zaledju. Kot je povedala 
soavtorica razstave, žal ni mogla vključiti župnijskih kronik 
iz Reteč, v katerih so zanimivi zapisi, kako se je vojska kopi-
čila na Loškem in se v strogi tajnosti pripravljala na preboj. 
„Na pomoč je prišla tudi nemška vojska, v glavnem Prusi. V 
kronikah piše, da pred njimi ni bila varna nobena jablana, 
da so vse pobrali, uničili plotove, pokradli živino ...“

Na vprašanje, ali se v kronikah pojavljajo tudi kakšni tuji 
priimki, pa Judita Šega pove, da je kakšen vojak gotovo ostal 
na Loškem, več, da je bilo nezakonskih otrok. „V zadnjem 
času smo imeli v arhivu nekaj strank, ki so iskale svoje 
prednike in so vedele povedati, da so bili njihovi stari star-
ši otroci „od nekega Rusa“. Običajno so bili to vojaki, ki so 
bili dodeljeni za pomoč na kmetijah, od koder so bili možje 
in sinovi na vojski. Ženske pa so rabile pomoč pri delu.“ Da 
zanimivega gradiva ne manjka, je še dodala Šega, samo iz 
fondov takratne občine ga je več kot za tekoči meter. Če se 
je ob branju zanimivih dokumentov in podatkov izpred sto 
let kdaj v mislih postavila na takratne loške ulice, jo še vpra-
šam, pa mi odgovori: „Tudi z mislimi se je vedno težko vrniti 
nazaj v tisti čas, res pa je, če se s temo ukvarjaš dalj časa, ko 
ti stvari postanejo znane tudi v detajle, se lahko tudi lažje po-
staviš v času in prostoru in si skoraj zraven.“ Bodite z razsta-
vo V zaledju soške fronte v Sokolskem domu za nekaj časa 
„zraven“ tudi vi. V zaledje se lahko podate še do 27. januarja.

Na odprtje razstave je zaledje soške fronte privabilo  veliko ljudi. 

Prva vojna je z domov pregnala množice ljudi, a kot lahko  
vidimo danes, se iz tega nismo nič naučili. 
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SAMO LESJAK, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

O razgibani zgodovini in delovanju 
knjižnice je uvodoma spregovoril njen 
direktor Matjaž Eržen. Ta je začela de-
lovati na predvečer praznika Prešerno-
vega rojstva, 2. decembra 1945, in sicer 
dobesedno na pogorišču dveh predvoj-
nih knjižnic, z zalogo 689 knjig. Knji-

žnica je sprva delovala na Mestnem 
trgu, tudi v Sokolskem domu, nato se 
je preselila v novozgrajeni Dom bor-
cev, leta 1978 pa v sedanje prostore na 
Šolski ulici. Sedem desetletij obstoja 
in dela predstavlja pravi kalejdoskop 
sprememb, tako prostorskih kot vse-
binskih. “Skozi vse obdobje knjižnico 
spremljata dve glavni težnji: zadovolji-

ti potrebe obiskovalcev in uporabnikov 
po gradivu in zagotovitvi ustreznega 
prostora za druženje članov lokalne 
skupnosti. Pomeni pa tudi nenehno 
rast obiska, izposoje, organiziranja pri-
reditev – v mreži vseh enot se jih letno 
zvrsti več kot petsto – in s tem bogati-
tve okolja, v katerem knjižnica deluje. 
Naš glavni cilj pa je vzpostaviti pomen 
sodobne knjižnice v funkciji prostora 
za ljudi,” je dejal Eržen.
Prav pogled v prihodnost, naravnan na 
tovrstno funkcijo sodobne knjižnice, 
pa je bil tudi rdeča nit pogovora okro-
gle mize, ki jo je povezovala Monika 
Tavčar, na njej pa so sodelovali župan 
Miha Ješe, predstavnik arhitekturnega 
biroja Ravnikar - Potokar Primož Žitnik 
in takratni direktor Mestne knjižnice 
Kranj Viljem Leban. Ta je kot primer 
dobre prakse predstavil projekt Mestna 
knjižnica Kranj – dnevna soba mesta. 
“Sodobno kranjsko knjižnico smo odpr-
li pred štirimi leti, v tem času pa se je 
povsem povezala z mestnim središčem 
in postala odprt prostor za vse,” je dejal 
Leban, ki je ustvarjalcem nove sodobne 
knjižnice v Škofji Loki svetoval, naj pri 
gradnji brezkompromisno sledijo naj-
boljši možni različici. Za novo lokacijo 
Knjižnice Ivana Tavčarja so namreč 
narejeni trije idejni predlogi: zgradba 
Name, nekdanja vojašnica ter lokacija 
na tržnici. Načrt preureditve Name je 
predstavil Primož Žitnik: ta lokacija je 
po njegovih besedah najbolj optimalna, 
tako zaradi lege kakor tudi zaradi njene 
konstrukcijske zasnove. Župan Miha 
Ješe je s finančnega vidika stroške in-
vesticije nove knjižnice ocenil na okoli 
šest milijonov evrov, kar predstavlja tri 
letne občinske proračune, namenjene 
investicijam. Sogovorniki so srečanje 
sklenili z ugotovitvijo o pomembnosti 
dejstva, da knjižnica ostane živ orga-
nizem, ki zadovoljuje potrebe njenih 
uporabnikov.

Knjižnica, prostor za ljudi
Ob visokem jubileju, sedemdesetletnici delovanja Knjižnice Ivana Tavčarja  
Škofja Loka, so v Sokolskem domu spregovorili o pomenu in nadaljnjem  
razvoju loške knjižnice.

Knjižnica kot odprt prostor za vse uporabnike: Primož Žitnik, Miha Ješe, Viljem Leban  
ter moderatorka Monika Tavčar 

Maketa nove sodobne knjižnice arhitekturnega biroja Ravnikar - Potokar, ki naj bi  
v naslednjih letih nastala v poslopju Name. 
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Izberite svoje letošnje darilo
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Četrt leta zastonj–25 %
Dragi naročniki, v letu 2016 bodo izšle 104 številke 
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,70, celoletna 
naročnina brez popusta znaša 176,80 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v 
višini 44,20 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 132,60 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste  
v naši avli lahko spili tudi kavico ter izbrali eno od  
daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 4 v Kranju  
(poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne  
avtobusne postaje) vsak delovni dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!

Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Javna agencija RS za varnost prometa je pričela z novo na-
cionalno akcijo Mobilni telefoni v prometu, ki bo potekala 
v obdobju od 8. do 24. januarja z namenom osveščanja in 
zmanjšanja tveganja v prometu zaradi uporabe mobilnih 
telefonov. Z uporabo slednjih v prometu se namreč zmanj-
šuje zbranost in pozornost voznika na ključne informacije iz 
okolja, zaradi česar se poveča tveganje za nastanek prome-
tne nesreče. Kot sporočajo z omenjene agencije, se uporaba 
mobilnih telefonov v prometu povečuje, prav tako se njihova 
uporaba spreminja z običajnega telefoniranja tudi na poši-
ljanje sporočil, brskanje po spletnih straneh ali objavljanje 
v družabnih omrežjih. Posebej je glede uporabe mobilnih 
telefonov v prometu izpostavljena mlajša generacija pa tudi 
vozniki srednje starosti. V času akcije bodo pozornost name-
nili medijskemu oglaševanju na to temo; policija in občinska 
redarstva bodo izvajala poostren nadzor nad uporabo mo-
bilnih telefonov med vožnjo; v okviru izpitnih centrov bodo 
kandidate osveščali glede tveganja zaradi uporabe telefona 
med vožnjo ter vsakemu tudi podarili letak; v sodelovanju z 
DARS bodo razdelili 50 tisoč letakov ob nakupu letne vinjete 
za slovenske avtoceste in podobno.

Ne uporabljaj telefona  
med vožnjo

MATEJA RANT

Kip škofa Andreja Karlina, ki so ga na pobudo Kulturno-zgodovin-
skega društva Lonka Stara Loka odkrili v začetku oktobra v Parku 
škofov, so se pred novoletnimi prazniki lotili vandali. "Na nedelj-
sko referendumsko jutro 20. decembra je bil kip škofa Andreja 
Karlina deležen posebne 'pozornosti' – neznani storilec ga je na-
mreč od vrha do dna pomazal z jogurtom," so sporočili iz omenje-
nega društva. Kip ni bil poškodovan, zato je policija dejanje evi-
dentirala kot vandalizem, obljubili pa so tudi, da bodo pogosteje 
nadzorovali to območje. "Ne glede na to, da ni bila povzročena 
materialna škoda, v Kulturno-zgodovinskem društvu Lonka Stara 
Loka tako dejanje kategorično zavračamo kot nesprejemljivo," so 
še dodali.

Vandali nad škofov kip
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"Ko smo januarja 1996 ustanavljali 
društvo, smo ga po moji zamisli poi-
menovali prosvetno, po zamisli Toneta 
Mačka, ki je vodil izvršilni odbor no-
voustanovljenega društva, pa Sotočje. 
Prosvetno zato, ker smo želeli nada-
ljevati predvojno tradicijo društva, ki 
je v preteklosti delovalo v društvenem 
domu na Spodnjem trgu (današnjem 
gledališču), Sotočje pa zato, ker se tako, 
kot se v našem mestu stekata Sori, 
stekajo in med seboj prepletajo vse 
ključne dejavnosti društva. V začetku 
so bile to: semanji dan, pevski zbor ter 
miklavževanje in praznovanje mate-
rinskega dne," je o začetkih delovanja 
Prosvetnega društva Sotočje povedal 
njegov prvi predsednik Vincencij Dem-
šar. Društvo je vodil od leta 1996 do 
1999, nato znova od 2006 do 2013, vmes 
sta bila predsednika še Martin Krajnik 
in Hiacinta Klemenčič. Slednja je od 
leta 2013 ponovno predsednica.
"Že ob ustanovitvi društva je bilo pred-
videno delovanje desetih sekcij, ki so 
bolj ali manj aktivne vse obdobje. Tudi 
prve tri ključne še vedno delujejo: se-
manji dan pri sv. Ožboltu z ljudskimi 
pevci in godci, kjer nastopi po deset 
skupin, prireditev pa obišče tudi do 
tisoč ljudi, je bil lani že devetnajstič. 
Pevske zbore imamo že tri: Škofjeloški 
oktet, mladinski pevski zbor in otro-
ški pevski zbor Iskrice, vse tri so imeli 
obiskovalci priložnost slišati tudi na 
naši jubilejni prireditvi. Tradicionalna 
materinski dan in miklavževanje vsa-
kokrat privabita veliko število otrok in 
njihovih staršev. Najbolj aktivna je gle-
dališka sekcija, ki je uprizorila več zelo 
odmevnih iger, med njimi tudi muzi-
kal Mary Poppins, njegova režiserka 
Špela Oblak je zanj dobila tudi občin-
sko prostovoljsko priznanje. Delovala 
je tudi etnografska sekcija. V smislu 

etnografskega izročila smo priredili 
že vrsto delavnic, stalnici sta delavni-
ci adventnih venčkov in velikonočnih 
butaric, naši člani pa so prepoznavni 
tudi po kuhanju značilnih loških jedi. 
V času Škofjeloškega pasijona deni-
mo pripravljajo loško medlo, loško 
smojko, alelujo," pa številne aktualne 
dejavnosti društva niza sedanja pred-
sednica Hiacinta Klemenčič. Fotograf-
ska in video sekcija je vsa leta vestno 
beležila društvena dogajanja. Rezultat 
je tudi razstava, ki je ob dvajsetletnici 
na ogled v Mali galeriji Občine Ško-
fja Loka, odprta bo vse do 17. februar-
ja. Izo braževalna sekcija je skrbela za 
zanimiva predavanja. Sogovornika pa 
navajata tudi romanja in pohode. Po-
sebej prepoznavna so postala pasijon-
ska romanja, ki potekajo zadnje leto 
pred uprizoritvijo Škofjeloškega pasijo-
na. Romarji hodijo po slovenskih kra-
jih, s čimer oživljajo romarsko tradici-
jo, obenem pa ljudi iz obiskanih krajev 
vabijo na ogled Škofjeloškega pasijona. 
Klemenčičeva, tudi sama aktivna ude-
leženka pri pasijonskih uprizoritvah, 
ugotavlja, da so romanja prerasla dru-

štveni okvir, s čimer so lahko samo 
zadovoljni, saj kaže, da so dobri zgledi 
vredni posnemanja.
Člani društva Sotočje tudi sicer aktiv-
no sodelujejo pri Pasijonu. Hiacinta 
Klemenčič pove, da je že ob prvi upri-
zoritvi leta 1999 sodelovalo 110 njihovih 
ljudi in da so zagotovili zasedbo za sed-
mi, deseti in del enajstega pasijonske-
ga prizora. Leta 2009 je bilo iz društva 
Sotočje že 30 igralcev in še 130 ostalih 
sodelujočih, pa doda Vincencij Demšar. 
Veliko so opravili v dvajsetih letih, a po 
Demšarjevih besedah ostajajo nekate-
re naloge še neizpolnjene: nedorečen 
je še mladinski center, niso uspeli po-
staviti evharističnega križa, ki je v Ško-
fji Loki stal pred drugo svetovno vojno, 
želijo pa tudi prevzeti organizacijo sre-
čanja prav vseh pasijoncev. 
Toda nekatere stvari naj pustijo še za 
prihodnost. Jubilej pa je po besedah 
obeh sogovornikov priložnost, da se 
zahvalijo članom pa tudi posamezni-
kom in ustanovam, ki so jim v teh 
letih pomagali in s tem omogočili, da 
je Sotočje popestrilo dogajanje v Škofji 
Loki in okolici. 

V Sotočju se stekajo številne dejavnosti
Konec minulega tedna je z odprtjem fotografske razstave in s prireditvijo v 
Sokolskem domu praznovalo Prosvetno društvo Sotočje. Delujejo natanko dvajset 
let, njihove dejavnosti in prireditve pa so vselej množično obiskane.

Hiacinta Klemenčič in Vincencij Demšar
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Mednarodno tekmovanje v smučanju 
po starem se bo na hribu pod Loškim 
gradom odvijalo v soboto, 30. janu-
arja, za primer, da bi imeli težave z 
vremenom, pa bodo tekmovanje pre-
stavili na rezervni termin, to je 13. 
februarja. Tekmovalci se bodo po be-
sedah predsednika društva Rovtarji 
Branka Tavčarja pomerili v kar štiri-
najstih kategorijah. Smučarje s staro 
opremo pričakujejo iz vse Slovenije, 
pa tudi Avstrije, Nemčije, Češke, Hrva-
ške in Poljske, k udeležbi nagovarjajo 
še Italijane in Švicarje.
Tekmovalna oprema mora biti stara 
vsaj štirideset let, nekateri pa tek-
mujejo tudi z opremo izpred več kot 
osemdesetih let. Med njimi je tudi 
Branko Selak, ki smuča v obleki slo-
venskega vojaka iz prve svetovne voj-
ne na smučeh, ki izvirajo iz obdobja 
med 1895 in 1915. "Gre za smuči izu-
mitelja prvega smučarskega okovja 
Mathiasa Zdarskyja, ki je bil tudi prvi 
v Evropi, ki je organizirano učil smu-
čanje," je pojasnil Tavčar. Staro opre-

mo je danes še mogoče dobiti od koga, 
ki doma hrani smuči svojega starega 
očeta. "A pri nas tega ni veliko, saj 
smo v preteklosti vse metali stran, v 
tujini pa je mogoče kupiti več opreme. 
Za smuči je treba odšteti od petdeset 
pa vse do dvesto evrov." 

Smučanje po starem pripravljajo z na-
menom, da prikažejo zgodovino in na-
čin smučanja v preteklosti in da staro 
opremo, ki pogosto zaprašena leži na 
podstrešjih, vrnejo na snežne poljane. 
Začeli so leta 1999, ko so pripravili prvo 
tekmo na Starem vrhu. "Na Starem 
vrhu je bilo prijetno, ampak je bilo bolj 
kot neka vaška tekma. Tekmovalo je 
okrog trideset do štirideset smučarjev, 
gledalcev pa je bilo bolj malo. Po treh le-
tih smo zato prireditev prestavili v Ško-
fjo Loko, kjer si zdaj smučanje po starem 
ogleda tudi do dva tisoč obiskovalcev," 
je razložil Tavčar. Tako kot vsako leto 
bodo sodniki tudi letos pri tekmovalcih 
ocenjevali smučarsko opremo in slog 
vožnje glede na opremo pa tudi čas vo-
žnje. Člani društva Rovtarji se udeležu-
jejo tudi drugih tekmovanj po Sloveniji 
in v tujini. Ravno pretekli konec tedna 
sta se dva člana udeležila svetovnega 
prvenstva v Leogangu na Slazburškem. 
Sedem rovtarjev pa je nastopilo tudi na 
tekmovanju v smučanju po starem, ki 
se je pred kratkim odvijalo v Kropi.

Po hribu z lesenimi »dilcami«
Društvo Rovtarji bo konec meseca že sedemnajsto leto zapored pripravilo 
tekmovanje v smučanju po starem, na katerem tudi letos pričakujejo okrog  
sto smučarjev s staro opremo.

Branko Tavčar

Na hribu pod Loškim gradom se bo konec meseca odvijalo sedemnajsto mednarodno 
tekmovanje v smučanju po starem.
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Ime društva U3 simbolično preberejo 
"jutri", kar po razlagi predsednice dru-
štva Borjane Koželj pomeni, da navkljub 
ne najbolj rosnim letom niso samo 
za včeraj in danes, ampak tudi jutri. 
Društvo deluje že dvanajst let, od tega 
dve leti samostojno, prej pa desetletje 
v okviru Društva upokojencev Škofja 
Loka, s katerim še vedno tesno sode-
lujejo, je poudarila Borjana Koželj. Nji-
hova dejavnost je po besedah Nevenke 
Mandić Orehek namenjena predvsem 
starejšim, a vrat ne zapirajo nikomur. 
Dobrodošel je vsak, ki želi pridobiti novo 
znanje oziroma ga izpopolniti. Njihovih 

izobraževanj, predvsem jezikovnih, se 
tako udeležujejo tudi mnogi še vedno 
delovno aktivni ljudje. 
V posameznem študijskem letu po-
nujajo okrog petdeset študijskih krož-
kov, od tega jih je samo za anglešči-
no osem, je pojasnila Borjana Koželj. 
"Izobraževanja nikoli niso sama sebi 
namen, vedno zasledujemo neki cilj. 
V okviru angleščine smo tako v ne-
kem obdobju recimo za Loški muzej 
prevajali strip Kamniti most." Najve-
čje zanimanje, priznava, vlada za je-
zike, zato v okviru študijskih krožkov 
poleg angleščine ponujajo še ruščino, 
nemščino, francoščino in španščino. 
Veliko izobraževanj pripravljajo še 

s področja zdravstva, v okviru česar 
skrbijo za urjenje spomina, pa tudi za 
telesno aktivnost, recimo s pilatesom, 
kantri plesom, vadbo qui gong in po-
dobno. Ponujajo še študijske krožke 
s področja računalništva, pri čemer 
opažajo, da med mlajšimi upokojenci 
ni več toliko zanimanja za začetne te-
čaje, saj jih ima veliko računalnike že 
doma. "Še vedno pa je mnogo starej-
ših, ki si teh izobraževanj ne morejo 
privoščiti, zato se trudimo, da bi dobili 
dodatna sredstva in bi jih lahko orga-
nizirali čim ceneje," je razložila Bor-
jana Koželj in dodala, da so navezali 
stike tudi s podjetjem, ki jim je pri-
pravljeno brezplačno odstopiti nekaj 
računalnikov, ki bi jih lahko podarili 
starejšim. Doslej se je največ študij-
skih krožkov v okviru njihovega dru-
štva udeležila članica Meri Bozovičar, 
že več kot tridesetih. "Odkar obstaja 
naša univerza za tretje življenjsko ob-
dobje, je zraven, čeprav šteje že več kot 
osemdeset let," je poudarila Borjana 
Koželj. Ta čas je vključena v študijski 
krožek kaligrafije. 
Zelo tesno se povezujejo z okoljem, 
tako s šolami kot z drugimi društvi in 
organizacijami v njihovi okolici. "Med 
drugim recimo sodelujemo z Loškim 
muzejem. Naši člani so se podrob-
no seznanili z vsebino njihovih zbirk 
in razstav in zdaj pripravljajo vodene 
oglede za posameznike po muzeju." 
Izdajajo tudi svoj časopis Mi o sebi, 
kar se je razvilo iz študijskih krožkov 
o novinarstvu. "Sprva smo načrtovali 
izid zgolj ene številke, zdaj pa se jih je v 
devetih letih nabralo že 33," s ponosom 
pove Nevenka Mandić Orehek. Pona-
šajo se še z lastno bogato opremljeno 
knjižnico, v kateri je okrog šest tisoč 
knjig. "Na leto si člani izposodijo dva 
tisoč knjig. Kakšne knjige se ne dobi 
nikjer drugje," je še dodala Nevenka 
Mandić Orehek.

Skrbijo za um in telo
Društvo U3 – Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka svojim članom 
ponuja številna izobraževanja, s katerimi ohranjajo ne le telesno, ampak tudi 
duhovno aktivnost.

Borjana Koželj (levo) in Nevenka Mandić Orehek
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"Dan je svojo resnično ljubezen odkril 
že v rani mladosti," je njegovo strast 
do morja in plovbe opisala Danova 
mama Judita Poljšak. Pred dobrima 
dvema letoma še ni imel ne delav-
nice ne sredstev ne orodja, le trdno 
in močno vizijo, da bo zgradil lastno 
barko iz lesa. Tako je nastala zgodba 
o gradnji lesene jadrnice, ki jo je po-
imenoval Cassiopeia – po mitološki 
kraljici Etiopije, ki je bila poznana 
po neizmerni lepoti in še danes pov-
sem očara morjeplovce, ki se zazrejo 
v severno nebo. Dvojambornica vrste 
škuner bo tudi šolska jadrnica in bo v 
celoti narejena iz lesa. Gradnjo najbolj 

podpirajo njegovi domači, v projekt pa 
so se vključili še Marina Portorož, Gi-
mnazija, elektro in pomorska šola Pi-
ran, ki jo obiskuje tudi Dan Poljšak, ter 
nekatera podjetja, umetniki in drugi 
ljubitelji morja.
• Svojo prvo jadrnico ste zgradili še 
kot osnovnošolec. Kako je prišlo do 
tega?
"Vedno so mi bile všeč stare barke. 
Včasih sem tekmoval z optimistom, 
a to je barka za enega; to je bilo dol-
gočasno, želel sem nekaj, kar bi bilo 
primerno tudi za zabavo s prijatelji. 
Prijatelj mi je podaril trup barke, sami 
smo naredili jambore in vso opremo. 
Gradnjo pet metrov dolge barke smo 
končali v pol leta."

• Kje ste že kot osnovnošolec prido-
bili potrebno obrtniško znanje?
"Vedno sem rad delal z lesom, rad sem 
tudi sestavljal lego kocke ... Imamo 
družinsko barko, ki bo letos stara 84 
let, za katero je bilo vedno treba skr-
beti in verjetno sem tam dobil osnove. 
Na začetku sem se največ naučil od 
očeta, pri Cassiopei pa od prvega men-
torja, starega mojstra iz Pirana Ivice 
Krpetiča. Sicer pa tako v knjigah kot 
na spletu ogromno preberem o tem." 
• Kako ste potem dobili idejo za 
projekt Cassiopeia?
"Cassiopeia je nastala iz tega, da mi 
je postala Schkrga premajhna. Prve 
skice sem začel risati, še predenje bila 
Schkrga dokončana, potem pa sem 
ves čas razmišljal o naslednji barki. 
Najprej sem želel obnoviti star trup 
neke barke, a me je prijatelj iz Mari-
bora prepričal, da je ceneje narediti 
novo. Narisal mi je načrte, potem pa 
smo dolgo iskali primeren prostor za 
gradnjo. V Marini Portorož so mi sami 
odstopili prostor. Na začetku mi je po-
magala tudi šola, ki mi je kupila les. 
Velik delež pa je prispevala družina."
• Projekt ni samo tehnično, ampak 
tudi finančno zahteven. Kako ste pri-
dobili potrebna sredstva oziroma kako 
vam je uspelo prepričati donatorje?
"Najtežje je na začetku, ko prideš z 
idejo in prosiš za podporo, saj nimaš 
še ničesar otipljivega, samo načrte na 
papirju. Najprej smo imeli nekaj se-
stankov v šoli, in ko so videli, da sem 
dobil prostor, so se odločili projekt 
tudi sami podpreti. Ko začneš delati, 
pa imaš že kaj pokazati počasi in po-
tem je mogoče malenkost lažje. Za is-
kanje donatorjev sicer v največji meri 
skrbi mama."
• Koliko denarja ste do zdaj že vlo-
žili v ta projekt in koliko bo njegova 
celotna vrednost?

Morje mu je prišlo v kri ...
Devetnajstletni Škofjeločan Dan Poljšak je že pri dvanajstih letih skoraj 
popolnoma sam izdelal svojo prvo barko Schkrgo. Pred tremi leti pa se je lotil 
gradnje osem metrov dolgega škunerja, ki ga je poimenoval Cassiopeia in  
bo v celoti izdelan iz hrasta in mahagonija.

Dan Poljšak najbolj uživa na barki. 
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"Doslej me je stalo okrog 17 tisoč evrov, 
končna cena bo okrog 30 tisoč evrov. 
Ob tem sem v gradnjo vložil že tri tisoč 
ur lastnega dela, računam, da jih bo 
na koncu okrog pet tisoč."
• V vašem primeru torej ne velja, da 
je v Sloveniji, tudi če imaš dobro ide-
jo, težko prodreti?
"Če si pameten, delaven in imaš dobre 
ideje, predvsem pa podporo družine, 
je vse mogoče." 
• Zakaj ste se odločili, da boste bar-
ko sami izdelali, in zakaj ravno lese-
no barko?
"Vedno so mi bile bolj všeč lesene 
barke, saj omogočajo mirnejšo plov-
bo. Mogoče je pri lesu malenkost več 
vzdrževanja, ampak se to izniči v 
udobnosti plovbe. Plastična barka po 
moje tudi nima duše. Če bi tako bar-
ko kupil, pa bi zanjo odštel slabih sto 
tisoč evrov."
• Verjetno pa denar ni bil edini mo-
tiv?
"Zagotovo ne; povezano je s tem, da že 
od majhnega ustvarjam z rokami. Zdi 
se mi tudi, da bolj ceniš, kar sam na-
rediš, kot pa tisto, kar kupiš."
• Barke ste začeli graditi že kot naj-
stnik. Po tem se verjetno precej raz-
likujete od številnih najstnikov, ki 
v prvi vrsti mislijo na zabavo, raču-
nalniške igrice ... 

"Računalnik me ni nikdar zanimal, 
družabno življenje pa zaradi tega prav 
nič ne trpi. Moja najljubša zabava je 
jadranje in igranje kitare, najraje na 
barki. Skoraj vsak teden gremo s so-
šolci jadrat, kar se navadno zavleče v 
pozne večerne ure." 
• Na kakšne ovire ste naleteli pri 
svojem delu?
"Največje ovire so finančne, kakšen 
dan mogoče tudi malo izgubim voljo, 
sploh kadar je ves teden megla in sla-
bo vreme, takrat se mi ne ljubi delati. 
Je pa tudi res, da bi bilo enostavneje, 
če bi se lotil gradnje hiše, saj je mo-
goče dobiti podizvajalce in se lahko 
opiraš na izkušnje ljudi, ki so to pot že 
prehodili. Unikatno leseno barko izde-
lati čisto od začetka pa je težje, saj je to 
znanje že skoraj izumrlo. Zato je težko 
najti koga, ki bi ti svetoval iz lastnih 
izkušenj. Na koncu je vedno tako, da 
moraš vse narediti s svojimi rokami." 
• Kako daleč ste ta čas z gradnjo ja-
drnice?
"Trup je praktično končan, ta čas iz-
delujem notranjost – ležišča, kuhinjo, 
omare ter rezervoarje za vodo in naf-
to. Na začetku mi je pomagal mentor, 
zadnje pol leta pa večinoma delam 
sam, vsake toliko časa mi pomaga-
ta sošolec ali oče, če ima čas. Najprej 
imaš kup lesa in sploh ne veš, kako 

se lotiti dela, potrebuješ nasvet, kako 
začeti. Več ko je narejeno, več imaš 
izkušenj in hitreje gre. Na barki sem 
skoraj vsak dan po šoli, gradnji posve-
tim dve do tri ure."
• Pa vam ob vsem tem ostane čas 
tudi za šolsko delo?
"Zadnji dve leti sem šolo končal z 
odličnim uspehom."
• Od kod nekomu, ki živi desetine 
kilometrov stran od morja, ta ljube-
zen do morja in plovbe?
"Oče je bil doma iz Trsta in je bil trener 
jadranja. Že več kot dvajset let imamo 
družinsko barko. Pri štirih mesecih 
sem bil že prvič na barki, na Lošinju, 
kjer je imel oče jadralno šolo. Vsa po-
letja smo vse konce tedna preživeli na 
morju in barki. To je bil naš način ži-
vljenja. Morje ti pride v kri, ne moreš 
si pomagati."
• Koliko časa še potrebujete za do-
končanje barke in kakšne načrte 
imate z njo?
"Slabo leto še. Ker je šola delno podpr-
la projekt, jo bo lahko uporabljala za 
izvajanje prakse na morju, vedno se-
veda pod mojim vodstvom. Za začetek 
pa bom šel jadrat v Grčijo verjetno, s 
prijatelji se bom udeleževal tudi regat 
za stare barke. Pogoj za udeležbo na 
teh regatah je, da je barka stara več 
kot petdeset let oziroma da je lesena 
ali jo je izrisal poznan oblikovalec kla-
sičnih bark." 
• Kaj vas privlači na teh starih bar-
kah?
"Stare barke so bolj elegantne, linije 
so take, da plujejo v sožitju z morjem. 
Pri modernih barkah pa gledajo pred-
vsem na to, da nanjo spravijo čim več 
ljudi." 
• Kakšni so vaši prihodnji načrti?
"Letos končujem šolanje, potem pa si 
bom vzel leto dni prosto, da grem ja-
drat s Cassiopeio. Kasneje nameravam 
nadaljevati šolanje na oblikovalski 
šoli za barke ali ladjedelniški šoli, ki je 
pri nas ni, zato bo treba v tujino. Moj 
naslednji projekt pa bo urediti našo 
družinsko barko, ker ni bila generalno 
obnovljena že trideset let. Kratkoroč-
ni cilj pa je zbrati denar za motor, ki 
bo stal okrog štiri tisoč evrov; doslej 
smo zbrali približno četrtino potrebnih 
sredstev. To je največji zalogaj ta čas."

V šotoru v Marini Portorož pod njegovimi rokami nastaja osem metrov dolga barka 
Cassiopeia. 
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"Tu se počutim skoraj kot slavna oseb-
nost," je nad toplim sprejemom, ki ga 
je bila deležna v šoli, navdušena Sena 
Duman. Priznava, da se je tako nava-
dila mirnega življenja v Sloveniji, da 
se bo kar težko vrnila v vrvež Istan-
bula, od koder prihaja. Nič manj nav-
dušeni niso nad njo učenci, ki jo na 
hodnikih glasno pozdravljajo zdaj že 
v njenem jeziku. "Ker nastopa kot po-
močnica pri mojih urah in jo torej ves 

čas srečujejo v moji družbi, že mene 
pozdravljajo v turškem jeziku," se is-
kreno nasmeje učiteljica angleščine 
Betka Mahnič, ki prav tako ne skopari 
s pohvalami na račun svoje turške po-
močnice.
Učiteljica matematike Sena Duman je 
v Slovenijo prišla lani takoj po konča-
nem študiju in po petih mesecih biva-
nja pri nas ima občutek, da se je zelo 
veliko naučila o Sloveniji. Dobro je 
spoznala tudi naš šolski sistem. Slo-
venske šole, je dejala, bi lahko primer-
jali z zasebnimi šolami v Turčiji, saj 

tamkajšnje javne šole nimajo tako do-
bro opremljenih učilnic. Zlasti navdu-
šena pa je nad ponudbo zdravih obro-
kov v šoli. "Tu imajo učenci ves čas na 
voljo zdravo hrano, v naših šolah pa 
imamo samopostrežni tip restavra-
cij." V turških razredih je predvsem v 
javnih šolah veliko večje število otrok, 
zato je zelo pomembna disciplina, ki 
pa temelji na strahu pred učiteljem, je 
razložila. "Pri vas so učenci v razredu 
zelo sproščeni, a kljub temu spoštlji-
vi," je poudarila Sena Duman in doda-
la, da so vsi zelo prijazni do nje. Zelo 
jo veseli, da se učenci tako z veseljem 
učijo njenega maternega jezika. Po-
hvalila jih je, da se zelo hitro učijo in 
imajo zelo dobro izgovorjavo.
V šoli pa je v teh petih mesecih vodila 
še številne druge krožke. Šestošolko 
Anjo Pantelič je najbolj navdušila s 
turškimi ljudskimi plesi, osvojila pa je 
že tudi osnove turškega jezika. Njena 
sošolka Maša Furtula je priznala, da 
je pred Seninim prihodom zelo malo 
vedela o Turčiji in njihovi kulturi, zdaj 
pa je povsem drugače. Po mnenju Sare 
Zupančič to lahko prispeva k rušenju 
stereotipov o tujcih. "Sena je zelo pri-
jazna in ni nikoli slabe volje," je nav-
dušena nad turško pomočnico. Z ve-
seljem bi jo kar obdržala pri pouku 
tudi Betka Mahnič, saj pravi, da sta se 
v razredu sporazumeli že s pogledom. 
"Imela sem veliko srečo, da sem dobi-
la tako delovno asistentko," je pouda-
rila in dodala, da je Sena Duman že 
po treh tednih v šoli z učenci pripra-
vila prvo predstavo, na kateri so peli v 
turškem jeziku in plesali njihove ljud-
ske plese. Predstavitev svoje države in 
kulture je pripravila tudi na prireditvi 
Globalna vas ob koncu lanskega leta. 
V četrtek pripravljajo še prireditev za 
starše Pojdimo z roko v roki, kjer bo 
prav tako mogoče spoznati turško 
kulturo. 

V šoli skoraj kot slavna osebnost
V okviru programa Erasmus+ je pouk v osnovni šoli Škofja Loka-Mesto zadnjih 
pet mesecev popestrila pomočnica iz Turčije Sena Duman, ki je s svojim širokim 
nasmehom med učenci takoj postala izredno priljubljena.  

Turška asistentka pri angleščini Sena Duman je s številnimi dejavnostmi, prek katerih so 
učenci spoznavali turško kulturo, obogatila pouk v Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto. 

»Pri vas so učenci v razredu zelo sproščeni, a kljub temu 
spoštljivi,« je poudarila Sena Duman in dodala, da so vsi zelo 
prijazni do nje. Zelo jo veseli, da se učenci tako z veseljem  
učijo njenega maternega jezika.
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O loški rokometni šoli je bilo zadnja 
leta napisanega in povedanega že ve-
liko, žal pa je bila v uspešni zgodovini 
tudi sezona, ko je članska ekipa izsto-
pila iz lige in marsikdo je društvu na-
povedal slabe čase. K sreči to ni tra-
jalo dolgo, saj je v Škofji Loki preveč 
rokometnih navdušencev in odličnih 
mladih igralcev, ki so klubu dali nova 
krila, in ekipa se je po najkrajši možni 
poti znova uvrstila v slovensko roko-
metno elito. Tako rokometaši znova 
polnijo tribune dvorane na Podnu, za-
sluge za dobro igro ekipe pa imata tudi 
Anže in Matija Vrbinc, brata, ki sta po 
vzoru očeta Staneta spoznavala radosti 
rokometa.

ANŽE NI VELIKO IZBIRAL

"V rokometni krožek sem se vpisal 
takoj v prvem razredu osnovne šole, 
če dobro pomislim, pa sem z atijem 
hodil v rokometno dvorano že od ma-
lega. Zagotovo je bil ati tisti, ki me 
je prvi navdušil, sedaj pa mineva že 
dvajset let, odkar vztrajam. Vmes sem 
se poskusil tudi pri košarki, a sem hi-
tro ugotovil, da ni zame," pravi starej-
ši od bratov, 27-letni Anže Vrbinc, ki že 
od mladih let navdušuje v golu.  
"V začetku sem bil igralec, v četrtem 
razredu pa so me, ne na mojo željo, po-
stavili v gol. Tako sem v golu ostal vse 
do danes. Vmes sem imel kar nekaj tre-
nerjev in vsak me je naučil kaj novega. 
Posebno vlogo pri tem je gotovo imel 
Jani Klemenčič, ki je bil moj trener 
najdlje časa, veliko so me naučili tudi 
vsi ostali trenerji od Jake Kešeta, Slav-
ka Iveziča, Maka Šibile ... do sedanjega 
trenerja Bojana Čotarja," našteva Anže, 
ki je večina časa igral v škofjeloškem 
rokometnem klubu, ko pa je klub raz-
padel, pa je dobro leto igral tudi v No-
vem mestu. "To je bila zanimiva in po-

sebna izkušnja. Veliko sem se naučil, 
v tem času pa sem tudi ugotovil, da je 
Škofja Loka mesto, ki veliko bolj živi za 
rokomet in z rokometom kot Novo me-
sto. Tako smo res lahko zadovoljni za 
vso podporo, ki jo imamo," pravi Anže, 
ki je igral tudi za slovensko kadetsko 
in mladinsko reprezentanco, te dni pa 
bo stiskal pesti za našo reprezentan-
co, ki igra na evropskem prvenstvu na 
Poljskem. "Imamo res težko predtek-
movalno skupino, vendar verjamem 
v naše fante in upam na najboljše. V 
ekipi so tudi v Škofji Loki vzgojeni fan-
tje, prav tako Ločani igrajo v mlajših 
slovenskih reprezentancah. Vse to je 
odraz res dobre loške rokometne šole," 
pravi Anže, ki pa sam nikoli ni igral za 
slovensko člansko reprezentanco.
"Kar nekaj dejavnikov je bilo, da ni-
sem prišel v člansko reprezentanco. 
Od tega, da imamo v Sloveniji veliko 
odličnih vratarjev, do tega, da očitno 
nisem branil na dovolj visoki ravni. 
Zame je bolj pomembno, da sem roko-
metu užival, in predvsem, da v igranju 

uživam vsako leto bolj. Morda zato, ker 
je vedno manj pritiska in ker vedno 
bolj igram za dušo," razmišlja Anže, ki 
poleg tega, da igra, zaključuje magistr-
ski študij na Ekonomski fakulteti in je 
zaposlen v Knauf Insulationu. 
"Trenutno imamo, zaradi tekem re-
prezentance, v ekipi odmor, kar pa ne 
pomeni, da ne treniramo. Že v začet-
ku februarja nas najprej čaka pokalna 
tekma, ko gremo v osmini pokala na 
težko gostovanje v Maribor, nato pa 
nas takoj čaka nadaljevanje prvenstva, 
kjer smo trenutno na šestem mestu. 
Ker pa smo si ekipe po točkah zelo 
blizu, lahko hitro spet napredujemo 
na tretje mesto. Lahko rečem, da je za 
nami uspešen prvi del prvenstva, če-
prav bi bilo vedno lahko tudi boljše," še 
pravi Anže Vrbinc.

MATIJA JE IZBIRAL MED SMUČANJEM 
IN ROKOMETOM
Podobno kot Anže je tudi Matija z oče-
tom Stanetom in starejšim bratom 
veliko zahajal v športno dvorano in se 

Brata Vrbinc navdušujeta navijače
Anže in Matija Vrbinc sta pomembna člana rokometne ekipe Urbanscape Loka,  
ki drugo leto zapored nastopa v najmočnejši slovenski rokometni ligi, 1. NLB 
Leasing ligi, in se bori za zgornji del prvenstvene lestvice.

Anže Vrbinc v golu ekipe Urbanscape velikokrat navduši z zanesljivimi obrambami.  
/ Foto: Igor Martinšek
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hitro odločil, da bo tudi on rokometaš. 
"Na prigovarjanje Janija Klemenčiča 
sem se tudi jaz začel ukvarjati z ro-
kometom. Hkrati sem treniral alpsko 
smučanje in ob koncu osnovne šole se 
je bilo treba odločiti, kateri bo moj prvi 
šport. Izbral sem smučanje, saj je bilo 
dobrih rezultatov vedno več. Tako sem 
bil dvakrat četrti na Pokalu Loka, tudi 
na mednarodnem tekmovanju v Italiji 
in Franciji sem bil drugi in smučanje 
me je veselilo. Tudi kasneje sem pri 
šestnajstih letih dobil kolajno na član-
skem državnem prvenstvu, ko sem v 
slalomu tekmoval skupaj z Valenči-
čem, Dragšičem, Vajdičem in drugimi. 
Tudi na FIS-tekmah sem imel nekaj le-
pih uspehov, vendar je smučanje zame 
in za družino postal prehud finančni 
zalogaj. Seveda pa nisem nikoli mogel 
biti brez športa in tako sem spet začel 
pogledovati proti rokometu. Takrat je 
bil ati trener pri kadetih, ki so v klubu 
trenirali skupaj z mladinci, in vprašal 
sem, ali se jim lahko pridružim. Tre-
nerja Urban Šilc in Robi Bradeško sta 
se strinjala in znova sem začel treni-
rati rokomet," pravi Matija, ki je hitro 
usvajal nova znanja. 
"Ko je nekdanji klub tu, v Škofji Loki, 
propadel, sem se odločil, da bi poskusil 
z igranjem v 1. B-ligi. Šel sem v Cerklje, 
tam sem dobil nove izkušnje in kar do-

bro mi je šlo. Pred lansko sezono sem 
se nato znova dogovoril za sodelovanje 
v loški ekipi in sedaj sem zadovoljen, 
da igram v najvišji slovenski ligi. Za 
letošnjo sezono lahko rečem, da je kar 
uspešna, čeprav res uspešna bi bila, če 
bi bili čisto na vrhu lestvice. Tik pred 
zaključkom leta smo bili še na tretjem 
mestu, potem smo zadnjo tekmo v Ve-
lenju izgubili in ker je točkovna razli-
ka med moštvi res majhna, smo sedaj 
šesti," pravi Matija Vrbinc, ki igra na 

poziciji levega zunanjega igralca in je 
prepričan, da bi lahko premagali tudi 
katero od vodilnih moštev, Celje Pivo-
varno Laško ali Gorenje Velenje. 
"Žal smo na zadnji tekmi imeli nesre-
čo, saj smo imeli kar pet poškodova-
nih igralcev. Če tega ne bi bilo, bi imeli 
možnosti tudi za zmago. Sicer pa sem 
z dosedanjim delom sezone zadovoljen 
in ker dobro treniramo, sem prepričan, 
da bo v nadaljevanju še bolje. Dejstvo 
je, da smo se privadili novega trenerja, 
ki je v igro prinesel nov sistem. Prejšnji 
trener Bradeško je več odločitev prepu-
ščal igralcem, sedaj je več poudarka na 
sistemu igranja in v začetku smo imeli 
kar nekaj težav, saj smo pod pritiskom 
popustili. Sedaj smo se privadili in gre 
nam vedno bolje," pravi Matija, ki tre-
nutno opravlja magistrski študij na 
ekonomski fakulteti in uživa ob polnih 
loških tribunah. 
"Večina igralcev nas je domačinov. Po-
nosni smo tudi, da je vedno več v loški 
rokometni šoli vzgojenih igralcev čla-
nov reprezentance," še pravi 24-letni 
Matija, ki ima kot mlajši v igri vedno 
tudi nadzor starejšega brata. "Če na-
redim kaj narobe, jih hitro slišim. Ka-
dar je to v napadu, na daleč slišim An-
žeta in hitro naredim korak več. Sam 
vratarja nikoli ne kritiziram, saj sem 
tudi jaz že stopil v gol in vem, kako 
težko delo je to," še dodaja Matija Vr-
binc.

Matija Vrbinc se odlikuje z atraktivno in borbeno igro in je v napadu nasprotnikom 
večkrat nerešljiva uganka. / Foto: Igor Martinšek

Brata Matija in Anže Vrbinc / Foto: Vilma Stanovnik
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V karate sekciji Športnega društva 
Partizan, ki je največje tekmovalne 
uspehe dosegala konec 90. let prej-
šnjega stoletja, ko je bilo tudi članstvo 
najbolj številno, so po nekajletnem 
zastoju v zadnjih dveh, treh letih, od-
kar so člani Slovenske zveze tradicio-
nalnega karateja, krepko poprijeli za 
delo in znanje vzhodnoazijske borilne 
veščine znova pridno prenašajo na 
mlajše rodove, kar se jim že obrestuje 
tudi z lepimi tekmovalnimi rezultati 
mladih karateistov, med katerimi je 
že več državnih prvakov. 
Organizirano vadbo karateja so sicer 
v Škofji Loki leta 1972 začeli v Karate 
klubu Lubnik, leta 1978 pa sta brata 
Pavle in Miha Oblak ustanovila nov 
klub, ki je dve leti kasneje prešel pod 
okrilje Športnega društva Partizan, 
v katerem deluje kot sekcija. Danes 
imajo 94 članov, kar je glede na pestro 
ponudbo športov kar lepo število, pra-
vi Matej Peternelj iz karate sekcije ŠD 
Partizan. V tekmovalni ekipi sodeluje 
dvajset članov, poleg nje deluje tudi 
demo ekipa, ki karate predstavlja na 
raznih športnih prireditvah v Škofji 
Loki. V sekciji imajo tudi deset vetera-

nov, ki so aktivni že dolga leta. Imajo 
deset nosilcev črnih pasov, najvišjega 
(črni pas 4. dan) ima Pavle Oblak. 
Preteklo leto je bilo zanje tekmovalno 
zelo uspešno, saj se lahko pohvalijo s 
tremi naslovi državnih prvakov. Na 
državnem prvenstvu, ki je potekalo v 
Litiji, je namreč Tomaž Jelovčan za-
sedel 1. mesto v katah med mlajšimi 
dečki, Stefan Vranješ je zmagal v ka-
tah v kategoriji kadetov, prva je bila 
v katah tudi ekipa starejših deklic v 
sestavi Mojca Meterc, Zoja Beravs in 
Eva Milinkovič. Drugi mesti sta v ka-
tah osvojila Danaja Kostić (st. deklice) 
in Nejc Arhar (st. dečki). 
Zelo dobre rezultate v katah so njihovi 
mladi člani dosegli tudi v osnovnošol-
ski karate ligi, v kateri nastopajo za 
osnovni šoli Cvetka Golarja in Ivana 
Goroharja, ki jo je Danaja Kostić v sku-
pnem seštevku med starejšimi dekli-
cami končala na prvem mestu, enako 
Nejc Arhar med kadeti, v tej kategoriji 
je Maks Kustec zasedel drugo mesto, 
tik pod vrhom so končali še Anina 
Novinc med mlajšimi deklicami, Nejc 
Finžgar med starejšimi dečki in OŠ 
Cvetka Golarja v ekipni konkurenci. 
Uspešno nastopajo tudi v novi sezo-
ni, v kateri se mladi karateisti prvič 

preizkušajo tudi v borbah. Tako je bil 
že izveden 1. krog osnovnošolske ka-
rate lige, v katerem so v katah osvojili 
pet zlatih in sedem bronastih medalj, 
v borbah pa štiri bronasta odličja. V 
prikazu osnovnih tehnik, ki je nova 
disciplina, pa so osvojili zlato in bro-
nasto medaljo.  
Tekmovalno ekipo vodijo selektor 
Tadej Demšar ter trenerja Damijan 
Mačar in Matjaž Gaber, redne vadbe 
mlajših članov pa potekajo na OŠ Iva-
na Groharja pod vodstvom Mihe Obla-
ka in na OŠ Cvetka Golarja pod vod-
stvom Stanislava Strnada. 
Člani se udeležujejo tudi raznih uspo-
sabljanj in izobraževanj, sredi no-
vembra pa so v Škofji Loki gostili tudi 
velikega mojstra Shotokan karateja 
Mirčeta Opeloškega, ki je nosilec črne-
ga pasu 7. dan. Makedonec sicer kara-
te poučuje na Švedskem, bil pa je tudi 
učenec znanega japonskega mojstra 
Taijija Kaseja. Na dvodnevnem semi-
narju, na katerem je gost demonstri-
ral različne principe karateja, so gostili 
30 udeležencev iz vse Slovenije. Matej 
Peternelj pa se je med drugim udeležil 
seminarja v Celju, na katerem so gosti-
li večkratnega evropskega in svetovne-
ga prvaka Rafaela Aghayeva.

Nov zagon viden tudi v tekmovalnih rezultatih
V karate sekciji Športnega društva Partizan, ki ima 94 članov, večinoma mladih, 
imajo več državnih prvakov v katah. Od letos se preizkušajo tudi v borbah. 

Vsak december v karate sekciji ŠD Partizan pripravijo tudi klubsko tekmovanje. / Foto: arhiv sekcije
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V Medvodah je pretekli četrtek pote-
kala prireditev z naslovom Petdeset 
odtenkov dobre volje, na kateri so 
proglasili prvega ambasadorja dobre 
volje. Z glasovanjem so ga izbrali bral-
ci Nedeljskega dnevnika. To je postal 
Jure Franko, prvi dobitnik zimske 
olimpijske medalje in producent mu-
zikala Mamma Mia!, ki razveseljuje 
vso Slovenijo. Podelili pa so tudi na-
ziv častne Slovenke leta, namenjen 
ljudem, ki so se s svojim delom, ži-
vljenjem, uspehi, požrtvovalnostjo in 
plemenitostjo še prav posebej izkazali. 
Tudi to priznanje je odšlo na Gorenj-
sko, Škofjeločanki Andreji Dolinar, pa-
raolimpijki, ki prihaja iz Zminca.
"Andreja je po poškodbi v prometni 
nesreči že 28 let na vozičku, redno se 
sama vozi vsak dan v službo v Kranj, 

je mamica desetletne hčerkice, vr-
hunska športnica, igra namizni tenis 
in je bila na štirih paraolimpijadah. 
Skupaj z Matejo Pintar sta osvojili vr-
sto medalj v mednarodnih arenah. 
Vsem nam je za zgled," je v obrazlo-
žitvi pojasnil Tone Fornezzi - Tof in 
Andrejo vprašal, kako ji vse to uspe. 
"Uspe mi z vso energijo, ki jo preje-
mam od drugih in jo vračam nazaj. 
Največ mi jo da moja hči. Igra tenis 
in na njenih treningih dobim največ 
energije," je odgovorila. Priznanja je 
bila zelo vesela. "Mi je v veliko čast 
in vesela sem, da smo tudi invalidi, 
športniki in ne športniki, opaženi v 
tem smislu, da s svojo voljo, energijo 
in s trdim delom dosegamo karkoli v 
življenju, ali športne uspehe ali svoje 
osebne. Vsak se znajde v določeni si-
tuaciji in iz nje skušaš pobrati največ, 
kar lahko, oziroma skušaš iztisniti iz 
sebe, iz svojega življenja čim več. Zase 

lahko rečem, da sem imela srečo, da 
sem imela ob sebi ljudi, ki so mi res 
pomagali in vlivali voljo in morda jim 
sedaj to lahko vračam," je še dejala. 
Andreja Dolinar v letošnji sezoni zara-
di poškodbe ne tekmuje. Nekaj besed 
je spregovorila še o svoji športni poti: 
"Letošnjo sezono sem morala izpustiti 
in šport kar pogrešam. Na mojo žalost 
je letos kariero zaključila Mateja Pin-
tar, kako bo z mano, ne vem. Želela 
sem si nastopa še na paraolimpijskih 
igrah, ki bodo letos v Riu de Janeiru, 
a žal mi je poškodba to preprečila. 
Sicer ne vem, zakaj je bilo to dobro, 
ampak za nekaj verjetno že, morda 
tudi zato, da imam sedaj več časa za 
svojo družino in da več časa preživim 
v teniških dvoranah, kjer spremljam 
hčerko na treningih." Dolinarjeva z 
družino živi v Ljubljani in na priredi-
tvi je iz rok podžupana Mestne obči-
ne Ljubljana Dejana Crneka prejela še 

darilo mesta Ljubljane, zmajčka. Nad 
častno Slovenko leta je bilo navduše-
no tudi občinstvo v polni dvorani, ki 
se ji je z dolgim aplavzom poklonilo za 
vse njene uspehe, ki jih je dosegla. In 
verjamemo, da jih bo še veliko.

Častna Slovenka leta si je želela še v Rio
Andreja Dolinar, ki je v namiznem tenisu nastopila na štirih paraolimpijskih 
igrah, v letošnji sezoni zaradi poškodbe ne tekmuje. Pretekli teden je dobila 
posebno priznanje: podelili so ji naziv častne Slovenke leta.

Vrhunska športnica, paraolimpijka Andreja Dolinar, je bila razglašena za častno 
Slovenko leta. Na sliki skupaj s hčerko.

"Želela sem si nastopa še na 
paraolimpijskih igrah, ki bodo 
letos v Riu de Janeiru, a žal 
mi je poškodba to preprečila. 
Sicer ne vem, zakaj je bilo 
to dobro, ampak za nekaj 
verjetno že, morda tudi zato, 
da imam sedaj več časa za 
svojo družino in da več časa 
preživim v teniških dvoranah, 
kjer spremljam hčerko na 
treningih."
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Rožle Žagar je smučarski skakalec iz 
Gorenje vasi pri Retečah. Pretekli te-
den mu je na letalnici na Kulmu, kjer 
je potekalo svetovno prvenstvo v pole-
tih, uspelo prvič v karieri poleteti prek 
dvesto metrov. Pristal je pri daljavi 
205 m. "Glede na to, da sem šel prvič 
na letalnico leta 2010, sem na polet 
prek dvesto metrov čakal šest let. V 
zraku je bilo malce turbolentno, ven-
dar vseeno super. Skok je bil tehnič-
no sicer dober, ampak ne tako, da bi 
lahko rekel, da je bil to skok kariere," 
je po dosežku za Loške novice sporočil 
iz Avstrije.

V PLANICI BO KONČAL KARIERO

Na prvenstvu je bil v vlogi predskakalca.
"Na Kulmu sem predskakalec, doma 
sem tekmovalec. Sicer je večino te-
kem šlo že mimo, tako da v vlogi pred-
skakalca čakam samo še na Neustadt 
in Planico, kjer bom zaključil kariero," 
je napovedal. Je v ekipi predskakalcev, 
ki pokrivajo dobro tretjino tekem sve-
tovnega pokala.

LANI VKLJUČEN V SNEMANJE FILMA

Skakalni geni so mu bili pravzaprav 
položeni v zibelko, saj je bil smučarski 
skakalec že njegov oče Matjaž, ki je se-
daj serviser B-reprezentance. Rožle se 
je lani zapisal v zgodovino kot tisti, ki 
je imel čast kot prvi preiskusiti preno-
vljeno letalnico v Planici. "To je nekaj, 
kar ti v spominu ostane za celo življe-
nje," je povedal po skoku. Lani je bil še 
v eni posebni vlogi. Skupaj s še tremi 
slovenskimi skakalci je bil vključen 
v snemanje filma o slovitem Eddieju 
Edwardsu z vzdevkom Eagle (Orel). 
Slednji je kot edini britanski smučar-
ski skakalec nastopil na olimpijskih 
igrah leta 1988 v Calgaryju, osvojil za-
dnje mesto in postal medijska zvezda. 
Rožletova vloga je bila, da je izvedel 
skoke namesto glavnega igralca, ki je 
igral Edwardsa. Skakati je bilo seveda 
treba v paralelni tehniki, snemanje 
pa je potekalo na različnih lokacijah. 
»Niti v sanjah si nisem predstavljal, 
da bi kdaj lahko letel v paralelni teh-
niki. Ko sem začel trenirati smučar-
ske skoke, so nas že učili moderni 
V-slog. Razumljivo, da je bilo na za-
četku veliko neuspelih poizkusov, a 
z dobro voljo, drznostjo in vztrajno-
stjo se da marsikaj naučiti in tudi mi 
smo se,« je povedal. Filma še ni videl: 

"Videl sem dva trailerja, filma pa še 
ne, ker bo premiera v Evropi aprila." 
Edwardsa se spomnimo po njegovih 
kratkih skokih in po očalah, ki jih je 
nosil. Rožle jih je med snemanjem 
pomeril za zabavo in iz radovednosti, 
med skokom pa mu jih zaradi varno-
sti ni bilo treba nositi.
Svojo skakalno pot bo 26-letni član SSK 
Sam Ihan sklenil letos marca na za-
ključku svetovnega pokala na planiški 
letalnici. "Mislim, da je bila moja naj-
bolj uspešna sezona lani. Osvojil sem 
drugo mesto v skupnem seštevku slo-
venskega pokala, prav tako drugo me-
sto na ekipnem državnem prvenstvu 
in deseto mesto na državnem prven-
stvu med posamezniki," je še povedal 
za konec.

Prvič poletel 
prek dvesto 
metrov
Smučarski skakalec 
Rožle Žagar se je kot 
triintrideseti Slovenec 
vpisal v klub dvesto. 
Kot predskakalec je na 
svetovnem prvenstvu v 
poletih na letalnici na 
Kulmu pristal pri 205 
metrih. Lani je imel 
čast kot prvi skočiti na 
prenovljeni planiški 
letalnici.

Rožle Žagar je na Kulmu prvič poletel prek dvesto metrov, lani pa je bil izbran, da kot prvi 
preizkusi prenovljeno planiško letalnico (na sliki).

"Glede na to, da sem šel prvič 
na letalnico leta 2010, sem na 
polet prek dvesto metrov čakal 
šest let. V zraku je bilo malce 
turbolentno, vendar vseeno 
super. Skok je bil tehnično 
sicer dober, ampak ne tako, da 
bi lahko rekel, da je bil to skok 
kariere."
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V Škofji Loki od leta 2007 deluje Eks-
tremni športni klub Mungo, v kate-
rega so vključeni tako rekreativci kot 
tekmovalci. "Mungoti smo ekipa de-
skarjev na snegu in na vodi, gorskih 
kolesarjev in ljubitelji tudi drugih ek-
stremnih športov. Prosti čas preživlja-
mo aktivno v naravi," je skupino pred-
stavil predsednik Žiga Škufca.
Začeli so z deskanjem na snegu, ker pa 
je zimska sezona prekratka, se posve-
čajo tudi drugim športom. "Kljub temu 
spomladi in jeseni običajno obiščemo 
avstrijske ledenike za učenje novih 
trikov po parkih, ki so med boljšimi 
v Evropi. Včasih smo bolj snemali fil-
me in uganjali norčije na smučiščih, 
danes pa priučeno deskarsko znanje 
prenašamo tudi na svoje mlajše se-
lekcije. Potekajo namreč kvalitetni 
treningi pod vodstvom usposobljenih 
učiteljev deskanja," pravi Škufca in 
dodaja: "Aktivnosti so precej vezane na 
letni čas. V hladni polovici leta, kot že 
rečeno, deskamo na snegu, v zadnjem 

času pa se s prijatelji posvečamo tudi 
turni smuki v prelepih slovenskih go-
rah. Poleti se odpravimo na surfanje 
ali kajtanje, vmes pa rolkamo po ob-
novljenem skejtparku v Škofji Loki, 
kolesarimo in plezamo po slovenskih 
vršacih. Organiziramo tečaje rolkanja 
in tečaje za skiro mojstre, odpravimo 
se tudi na poletne, športno obarvane 
mladinske kampe. Skratka, uživamo."
Škuca na navedbo, da gre za atrak-
tivne, a poškodbam bolj izpostavljene 
športe, odgovarja: "Zato je potrebna do-
bra fizična pripravljenost, psihofizič-
na kondicija, koordinacija v prostoru, 
občutek za mehkobo in obvladovanje 
svojih desk oz. drugih športnih rekvizi-
tov. Za treninge deskanja je zelo pripo-
ročljiva tudi akrobatika z gimnastični-
mi prvinami. Predvsem pa je potrebna 
dobra volja in veselje do teh športov, 
pri katerih ni ovir v inovativnosti in v 
svobodi gibanja."
V tem, kar delajo, so uspešni. "Osvojili 
smo nagrado za najboljši kratki border-
ski film, na smučišču Cerkno urejamo 
enega izmed boljših snowboard parkov 
v Sloveniji, kjer organiziramo različne 

družabne in športne dogodke ter tekme 
za državni pokal. Kmalu bo odprtje. Po-
sebej ponosni smo na svoje male člane, 
ki so se v zadnjih letih naučili veliko 
novih trikov in akrobacij na deskah in 
rolkah. Na tekmovanjih dosegajo odlič-
ne rezultate, lani smo osvojili kar nekaj 
medalj, med drugim imamo v svojih 
vrstah tudi 11-letnega reprezentanta v 
disciplini deskanje na snegu – prosti 
slog.," je še pojasnil Škufca. 
Kljub temu, da zima doslej še ni poka-
zala prave podobe, so že aktivni tudi 
na snegu. Poteka Mungo snowboard 
šola, za katero pravijo, da je najbolj 
zabavna šola v mestu. Posebej zna-
ni so po freestyle treningih deskanja 
na snegu, letos pa bodo izvedli tudi 
tečaj smučanja prostega sloga. Aktu-
alne informacije in še več podatkov 
o klubu najdete na njihovi spletni 
strani. "Otroci, pojdite ven in športno 
preživite več časa v naravi ter pustite 
računalniške in TV-ekrane, da malo 
samevajo. Vsem adrenalinskim odvi-
snežem pa želimo uspešno zimsko se-
zono in čim več prijetnih dni, prežive-
tih v naravi," za konec sporoča Škufca. 

Mungi, ljubitelji ekstremnih športov 
Ekstremni športni klub Mungo združuje rekreativce, v svojih vrstah pa imajo  
tudi mlade tekmovalce.

Z najboljšo ekipo deskarjev na Rogli Ekstra užitek na snegu
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Zabavali se bomo ob dobri  
hrani, pijači in najboljši družbi!
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Vstopnice so že v prodaji!
Škofja Loka:
Turizem Škofja Loka, Kidričeva 1a
Turistično društvo Škofja Loka, Mestni trg 7

Kranj:
Gorenjski Glas, Bleiweisova 4

Vsa prodajna mesta Eventim
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ŠPORTNA DVORANA TRATA, ŠKOFJA LOKA
ČETRTEK, 21. JANUAR 2016, OB 19.00

LI
O

N
S

 K
LU

B
 Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A
, P

O
LJ

AN
S

K
A 

C
E

S
TA

 7
, G

O
R

E
N

JA
 V

AS

B
R

E
ZP

LA
Č

N
A 

O
B

JA
VA



32 | MOJ DOM

MIROSLAV CVJETIČANIN

Nekaj praktičnih nasvetov, ki so prav-
zaprav že »zimske zapovedi«. Ko jih 
preberemo, si rečemo, da ni nič no-
vega, ko pa pogledamo po stanovanju, 
pa hitro ugotovimo, da se niti ene ne 
držimo. 
Če vam ogrevalni sistem to dopušča, 
svoj stari kotel čim prej zamenjajte z 
novim nizkotemperaturnim kotlom, 
saj lahko na ta način porabo energije 
zmanjšate za približno 30 odstotkov. 
V vsakem primeru pa je priporočlji-
vo, da kotel zamenjate vsaj vsakih 15 
let. Ob tem velja razmislek in pregled 
cen novih kotlov, kajne? Če v stano-
vanje spustite energetskega svetoval-
ca, vam bo hitro povedal, kje vse vam 
toplota uhaja, in prvo, kaj bo pogle-
dal, bo stanje vašega kotla. Tu je po-
membno povedati, da se dogaja, da 
že imamo nizkotemperaturni kotel, 
pa vseeno preveč zapravimo za ogre-
vanje. Kaj storiti? Najbrž je peč slabo 
nastavljena (ne postavljena), ker je 
sicer težko mogoče, saj jo je v pogon 
spravil strokovnjak. Vendar, ko uspo-
sobljena oseba vse skupaj zmontira in 
spravi v pogon, se zna zgoditi, da se 
kaj spremeni, zato potrebujemo čas, 
da ugotovimo, ali deluje točno tako, 
kot je nastavljena. Če pa pri naši peči 
strokovnjaka ni bilo že nekaj let, je 
možnost toliko večja. Smo res sami 
dovolj usposobljeni, da vemo, kako 
deluje naš kotel, naša peč? 
Kako deluje nizkotemperaturni kotel 
oz. kaj to sploh je?
Klasičen kotel je konstruiran tako, 
da je ogrevana voda v neposrednem 
stiku z vročimi stenami kurišča. Niz-
kotemperaturni kotli pa imajo zgore-
valno komoro z dvojno steno, katere 
vmesni prostor je oblikovan v obliki 
kovinskih reber. Vroči dimni plini hi-
tro segrejejo notranjo steno in toplota 
se odvaja preko reber in prevaja na 

zunanjo steno ter na vodo. Če na ste-
nah med temi rebri pride do konden-
zacije zaradi prenizke temperature, 
ta vlaga hitro izpari. Njegova delovna 
temperatura se giblje med 75 in 40 °C. 
Nizkotemperaturni kotel ima kurišče 
izdelano iz korozijsko odpornih mate-
rialov. Kakovostni proizvajalci ponu-
jajo tako imenovane centrale enote, 
ki zraven nizkotemperaturnega kotla 
z gorilnikom vključujejo tudi ustrezno 
regulacijo, ekspanzijsko posodo in 
obročno črpalko. Vsi elementi so med 
seboj usklajeni, tako da je njihovo 
delovanje kot celota optimalno. Tudi 
vzdrževanje takih enot ni zahtevno.
Uravnavanje temperature v vsakem 
prostoru posebej je nujna. Zakaj bi 
imeli na hodnikih, stopniščih in pro-
storih, v katerih se ne zadržujemo 
pogosto, enako temperaturo kot na 
primer v dnevni sobi in zakaj bi ime-
li v spalnici enako temperaturo kot v 
kuhinji? Uravnavanje omogočamo z 
regulacijskimi moduli ali po domače 
napisano – s termostatskimi ventili. 
Pravzaprav so termostatski ventili po-
goj za preprečevanje uhajanja toplote. 
In vendar je tu spet potreben nasvet 
strokovnjaka s tega področja. Navo-

dila za uporabo takih ventilov so sila 
preprosta in vsem hitro jasna, vendar 
v praksi hitro pridemo do zaključka, 
da le ni vse tako, kot bi moralo biti. 
Iz lastnih izkušenj lahko napišem, da 
jim nisem bil kos prvo zimo po na-
mestitvi. V polovici druge zime sem 
moral poiskati pomoč in ugotovljena 
je bila napaka v komunikaciji peči in 
regulatorjem toplote. Skratka, regu-
lator je imel tovarniško napako in ko 
smo ga zamenjali, je bilo vse drugače. 
Da, zgodi se tudi to, vendar, to ugotovi 
le tisti, ki ima veliko izkušenj s tega 
področja. Zgodi se tudi, da zunanje 
tipalo, tisto, ki je zunaj na fasadi, ne 
deluje pravilno. Torej, namestitev ter-
mostatskih ventilov na radiatorje in 
spremljanje temperature v prostorih 
je nujno, če hočemo vedeti, kaj se do-
gaja s toploto v naših prostorih.
Zagotovite, da ogrevala oddajajo to-
ploto v prostor neovirano. To pomeni 
brisače dol z radiatorjev, čeprav nam 
prodajajo »lojtraste« izvedbe, ki so pri-
merne oziroma narejene zato, da na 
njih sušimo brisače. Nekje jih je pač 
treba posušiti, kajne? Kavče proč od ra-
diatorjev, prav tako zavese. Vsaka ovira 
bolj zaustavlja toploto, kot si mislimo. 

Sam si pomagaj in toplota ne bo ušla
Poleti jo odganjamo iz stanovanja, pozimi ji ne pustimo ven. Kako obdržati toploto 
v stanovanju in ne obubožati?
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Akcija kuhinj Prevc
Z boni bratov Prevc do cenejše kuhinje

KUHINJA START KUHINJA LAGUNA

KUHINJA URBANA

KUHINJA NATURA

Z boni bratov Prevc do cenejše kuhinje

KUHINJA START

Akcija velja za nakup lesenega dela kuhinje do 31. 1. 2016. Bon se unovči za nakup bele tehnike. Podrobnosti na prodajnih mestih.

Ob nakupu lesenega 

dela kuhinje lahko 

prejmete bon do 250 €,  

ki ga unovčite za  

nakup bele tehnike.

Nekateri prisegajo na navadno kuhinj-
sko aluminijasto folijo, ki jo namestijo 
za radiator. Ta preprečuje, da toplota 
ne gre v steno, ampak jo folija odbija 
v prostor. Za še boljši učinek folijo na-
lepite na izolator, stiropor ali valovit 
karton. Vendar je tudi tu treba opozo-
riti, da slabo nameščena tovrstna izo-
lacija lahko povzroči nevšečnosti. Vsa-
ka oblika notranje izolacije mora biti 
zelo natančno nameščena, če želimo 
preprečiti, da topel vlažen zrak ne pro-
dre med izolacijo in stensko površino 
zgradbe. V nasprotnem primeru grozi-
jo skrite okužbe s plesnijo.
Veliko toplote lahko izgubimo skozi 
prosojne površine in različne odprti-
ne. Izgubo toplote skozi različne od-
prtine, špranje, odprtine pod vrati, 
ključavnice, odprtino za pošto lahko 
zmanjšamo z zatesnitvijo. Pod vrata 
tako postavimo brisačo, zamašimo 
ključavnico in preverimo, ali nam 
okna dovolj tesnijo. Tako toplotno 
energijo obdržimo v prostoru, kjer jo 

potrebujemo. Tesnila na oknih in vra-
tih nimajo neskončnega roka traja-
nja. Že po petih letih obvezno preveri-
te, v kakšnem stanju so. Vsa tesnila so 
gumijasta ali plastična in jih prodaja-
jo tudi posebej. Preverjeno, niso draga, 
nova pa so zelo učinkovita.
Rolete in zavese naj bodo v nočnem 
času spuščene. V prostorih, ki jih ne 
ogrevate, morajo biti cevi centralnega 
ogrevanja izolirane. Temperatura sa-
nitarne vode naj ne bo višja od 60 °C. 
V ogrevalnem sistemu, instalacijah za 
ogrevanje, ne sme biti zraka, ker le-
-ta poslabša oddajanje toplote. Bistve-
no zmanjšanje porabe energije lahko 
dosežete s pravilnim prezračevanjem. 
Kratkotrajno intenzivno prezračeva-
nje pomeni bistveno manj izgub kot 
okna, ki so ves čas le priprta. Pri pre-
zračevanju se prostor ne sme preveč 
ohladiti, sicer tvegate nastajanje ple-
sni. Zmanjšanje temperature v pro-
storu za eno samo stopinjo pomeni za 
šest odstotkov manjše stroške ogreva-

nja. Čez dan naj temperatura v pro-
storu ne preseže 20 stopinj, ponoči pa 
jo je smiselno znižati še za pet stopinj.
Nekateri ogrevanje izključijo vsakič, 
ko zapustijo stanovanje. S tem ne bo-
ste privarčevali. Strokovnjaki pravijo, 
da s tem celo povečate rabo energi-
je. Ohlajeni prostori zahtevajo večji 
vložek energije, da dosežejo ugodno 
bivalno temperaturo, kajne? Najpri-
mernejše je, da gretje ob odhodu iz 
stanovanja zgolj nekoliko zmanjšate 
in hkrati poskrbite, da toplota nepo-
trebno ne uhaja iz vašega stanovanja. 
Se vam zdi vse znano? Seveda, vendar 
kaj od tega zares storite? Tisti, ki živi-
te sami ali v dvoje in imate večletne 
izkušnje s plačevanjem položnic, vse 
to počnete že podzavestno. Kaj pa tisti, 
ki imajo doma še majhne ali mladole-
tne otroke, ki zadnji zapuščajo stano-
vanje in pustijo vsa vrata odprta, celo 
kako okno, in ko pridete iz službe, je 
vsepovsod mrzlo in potem gretje priž-
gete do konca …
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Slišite vprašanje in takoj izrečete, naj 
ga ponovijo, ker ste prepričani, da ni-
ste dobro slišali. Če bi danes začeli z 
novogradnjo in niste mlajši od reci-
mo trideset let, potem bi bili izredno 
začudeni, če bi vam arhitekt zastavil 
tako vprašanje. Da, danes so radiator-
ji redkost v sodobnih hišah, stanova-
njih. Časi se spreminjajo, tehnologija 
galopira na krilih naprednih strokov-
njakov raznoraznih branž in poklicev, 
ki jih nujno potrebujete pri gradnji. 
Točneje rečeno, vse napreduje, samo 
zidar nazaduje. To je resnica s terena 
ali iz prakse. Arhitekti so že na pragu 
dvaindvajsetega stoletja, zidarju pa 
niti v triletno gradbeno šolo ni treba 
več, če želi zidati. Pa vendar, prilago-
dljivost v gradbeništvu je pripomogla 

k preživetju zelo razredčenih podjetij 
in njihovih delavcev. Ampak, pustimo 
zdaj politiko ob strani. 
Radiatorji so v novogradnjah zadnja 
opcija, kar se tiče grelnih teles v teh-
nološko naprednem, sodobnem sta-
novanju. Vsak (skoraj vsak, da ne bom 
pisal krivic) arhitekt vam bo danes – 
oziroma že kar nekaj let – najprej po-
nudil talno gretje. Ko boste neodločno 
skomignili, vam bodo kot dodatno 
opcijo ponudili še stensko gretje. In 
potem se neha. Tišina. Vse dokler ne 
vprašate: "Kje pa bodo radiatorji?" In 
potem arhitekt zavije z očmi in naj-
prej reče, da jih ne potrebujete, da je 
talno gretje v razvitem svetu že zdav-
naj izpodrinilo tega "jeklenega dinoza-
vra", ter da je tudi stensko ogrevanje 
že vsakdanjik. Vi ste pa celo življenje 
bili tesno povezani z radiatorji. Koli-

kokrat so vam starši žugali, da vroči 
radiatorji niso zastonj, da je to težko 
prigaran denar, vi pa tega niste razu-
meli, vse dokler položnice niso začele 
hoditi na vaše ime. "Talno ogrevanje, 
vsekakor, vendar mi za vsak primer 
namestite še radiatorje ... veste, mi 
smo na Gorenjskem in pri nas zna 
včasih biti pasje mrzlo." To je logični 
odgovor naročnika, bodočega lastnika 
hiše, stanovanja. In ko vam reče še 
enkrat za stensko gretje, ga prekine-
te in ga spomnite, da se bodo s tem 
pečali otroci, neki prihodnji rodovi. S 
stenskim gretjem so same težave. Še 
slike ne moreš obesiti na steno, ne da 
bi te bilo strah, ali boš prebil grelno 
napeljavo. Seveda obstajajo naprave, 
ki vidijo skozi omet, ampak, kot smo 
rekli, naj bo to prihodnost. 
Stari, dobri radiatorji so najboljši, ka-
dar so vroči in le njim (še) zaupamo, 
da nam bodo služili najbolje takrat, ko 
je zunaj najhladneje. Gorenjske zime 
nikomur ne prizanašajo, čeprav je 
tale letošnja precej kilava.

KAKO DELUJE STENSKO OGREVANJE?
Deluje na principu nizkotemperaturne-
ga ogrevanja prostorov ter zaradi tega 
omogoča zdravo bivanje pri odličnih 
klimatskih pogojih. Toplota prehaja v 
prostor s sevanjem, deloma tudi s kon-
vekcijo. Topel zrak se ob ogreti ploskvi 
dviga. Cirkulacija je močnejša, tako 
preprečimo sevanje hladnih sten in 
oken. Sistemi stenskega ogrevanja so 
konstrukcijsko enostavni in jih je lahko 
upravljati. Zaradi dostopne cene, eno-
stavnega načrtovanja in minimalnih 
stroškov vzdrževanja in predvsem niz-
ke porabe energije se stensko ogrevanje 
vedno bolj uveljavlja tudi pri nas. Do se-
daj se je stensko ogrevanje uporabljalo 
predvsem skupaj s talnim ogrevanjem, 
možno pa ga je samostojno uporablja-
ti tako v novogradnjah kot pri sanaciji 
starih objektov.

Radiatorji (še) ne bodo izumrli
Sodobno projektiranje stanovanj ima danes zanimivo vprašanje:  
Boste imeli radiatorje ali ne?

Podometni "radiatorji"
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Zrak v radiatorju ustavlja pretok ogre-
vane vode, topla voda ne priteka vanj 
in zato ostanejo grelniki le mlačni.
Dobra novica je, da to lahko storite 
sami. Da pri tem ne boste imeli težav, 
potrebujete nekaj orodja, nekaj občut-
ka in posodico, v katero boste zajeli 
odteklo vodo.
Tako odzračite svoj radiator pravilno, 
korak za korakom. Potrebujete odzra-
čevalni ključ, pri starejših radiatorjih 
viličasti ključ oz. klešče. Odzračevalni 
ključ je elegantno orodje, sicer se pa da 
vse postoriti tudi z navadnim "šraufci-
grom". Mimogrede, odzračevalni ključ 
lahko dobite v vseh trgovinah z grad-
benim materialom ali sanitarno opre-

mo. Če imate ločen ogrevalni sistem, 
izklopite obtočno črpalko za ogrevanje 
vode. Počakajte približno eno uro, s 
tem preprečite nenehno vrtenje zraka 
v sistemu in izboljšate svoje možnosti 
za popolno odzračevanje.
Vzemite manjšo posodo, lahko je tudi 
jogurtov lonček, staro krpo ter od-
zračevalni ključ. Na nasprotni strani 
ventila, termostatske glave, boste ob 
strani videli odzračevalni ventil. Se-
stavljen je iz srebrne kovine in ima 
stransko cev ter odprtino. V sredini od-
zračevalnega ventila boste videli maj-
hen petkotni zatič, v katerega pritrdite 
odzračevalni ključ. Pri starejših mode-
lih radiatorjev tega zatiča ni, zato vze-
mite viličasti ključ ali klešče in z njim 
primite za stranski konec ventila. Dr-

žite svojo posodico pod cevjo ali odpr-
tino ventila. Začenjajte obračati ključ 
v nasprotno smer urinega kazalca. Pri 
tem boste zaslišali uhajanje zraka, če 
tega še vedno ne slišite, odvijte ventil 
še malo. Pri starejših modelih radia-
torjev je postopek enak. Počakajte tako 
dolgo, dokler ne priteče voda. Nato 
zaprite odzračevalni ventil tako, da 
ga zavrtite v smeri urinega kazalca. 
Izkoristite priložnost in preverite tudi 
ostale radiatorje v svojem stanovanju 
ali hiši. Če ste izpustili veliko zraka, 
potem je mogoče, da bo treba doda-
ti vodo v ogrevalni sistem. Če imate 
svoj ogrevalni sistem, lahko to storite 
sami. Obtočno črpalko vključimo na-
zaj. Če ste storili natanko tako, bi zdaj 
radiatorji morali delati s polno močjo.

Pravilno odzračevanje radiatorja
Če v radiatorju šumi, ropota ali vaš radiator kljub popolnoma odprtem ventilu 
komaj oddaja toploto, potem ga morate odzračiti.

VSE ZA BOLJŠI SPANEC: ležišča po meri, otroška ležišča,  
posteljnina, vzglavniki, posteljni okvirji, letvena dna ....
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ALENKA BRUN, FOTO: ARHIV DOGODKA (JOŽE SVETIČIČ) 

Zadnja Identity Dress se je predstavila samostojno, zno-
traj impozantnih sten atrija Narodnega muzeja Sloveni-
je. Že tretjič smo lahko občudovali ustvarjalno identiteto 
modnih ustvarjalcev z vseh vetrov. Idejni vodji in kura-
torja projekta Eric Maj Potočnik in Matjaž Plošinjak sta 
tako Ljubljano ponovno obogatila z eno vplivnejših vse-
bin z modnim predznakom v regiji. Projekt je temeljil na 
osrednjem večernem dogodku ob odprtju razstave, ki so jo 
nakazali z izkušnjo žive instalacije. Na podlagi vselej ena-
kega osnovnega kroja se je tokrat soočilo z nalogo izdelati 
obleko, ki bo odražala njegovo osebnost, osemnajst obli-
kovalcev iz štirinajstih držav: mojstrske krojaške tehnike 
so prikazali Baiba Ladiga - Kobayashi (Latvija) z aplicira-
njem polprosojnih geometričnih form, britanski mojster 
pletenin Derek Lawlor z impresivnim vrvičenjem, španski 
čudežni deček Leandro Cano Luque (Španija) s transforma-
cijo silhuete v oblačilo porcelanastega videza, Viviano Sue 
(Japonska), ki je z umeščanjem las v obleko ostal zvest svo-
jim nekonvencionalnim idejam. Nekateri so se odločili za 
manipulacijo osnovne forme s tridimenzionalnimi posegi. 
Ece Ozalp (Turčija) je ustvarila izris grafične iluzije, Loreda-
na Bahorić iz studia Charlie Design s Hrvaške pa s svojim 
razpoznavnim abstraktnim volumnom redefinirala člo-
veške proporce. Timotej Bistan (Slovenija) je skozi obleko 
prikazal spomin na kreativni izbruh z začetka svoje poti, 
na podoben način pa je tudi Paula Carmen Rimoli (Italija) 
simbolizirala svoj ustvarjalni preporod. Yojiro Kake (Ja-
ponska/Italija) je volumen izrazil skozi precizno tehniko 
origami. Po drugi strani so nekateri raziskovali strukturo 
površine – Dajana Ljubičić (Slovenija) je obleko sestavila 
iz tankih črnih trakov usnja, Jolka Wiens (Nemčija/Nizo-
zemska) je uporabila lasersko graviranje, mladi domači 
modni up Matic Veler pa se je odločil v obleko vključiti zanj 
značilni laserski izrez. Judith van Vliet (Nizozemska) je 
kombinirala raznolike strukture in kontrastne reze, Ste-
fán Orschel-Read (Velika Britanija/Hong Kong) je ustvaril 
3D-efekt z vezenjem perlic na unikatni vzorec, ustvarjen z 
digitalnim tiskom, Yong Kyun Shin (Južna Koreja) je svile-
ne trakove prepletel v mozaični trompe-l’oeil. Med vsemi 
pa so trije opredelili svojo ustvarjalnost v smer nosljivosti, 
a so obenem vztrajali pri raziskovanju modeliranja kroja 
in počastili priložnost izpostavitve detajlov, vzorca in kro-
jenja: Dóra Mojzes (Madžarska) s plastenjem tkanine s po-
tiskom varnostnih zaponk, Eleftheria Arapoglou, Digitaria 
(Grčija) z združitvijo tehničnih značilnosti kombinezona 

in trenča v žensko obleko in Nikki Duijst (Nizozemska), ki 
je uporabila svoj značilni vzorec črtne kode.
Zanimiva pa je bila tudi spremljevalna modna razstava I feel 
the Dress, ki je pripovedovala zgodbo o slovenski oblačilni 
kulturi in obenem identiteti Slovenije. Predstavljeni razstavi 
sta se konceptualno dopolnjevali, njuna izraznost pa je obi-
skovalca spodbujala k razumevanju oblačila kot avtentične 
ideje – umetniškega dela, ki presega pojem komercialnega 
izdelka. 

Ena obleka, mnogo interpretacij
Projekt z naslovom Identitiy Dress je kreativni eksperiment, ki odkriva možnosti 
oblikovalskega izražanja v primeru omejitve s striktno definirano formo. Vanj je 
vključena izbrana paleta domačih in tujih modnih ustvarjalcev.
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Tudi SLOVENCI
 imamo dobre

ČEVAPE!

KUPON ZA 10% POPUST  
za jedi in pijačo po naročilu

Popust velja januarja in  
februarja v Das ist Valter  

Škofja Loka.

SAMO LESJAK

Sodobna modna industrija potrošnike konstantno pre-
pričuje, da potrebujejo vsak dan nov izgled in da bodo 
srečni, če bodo kar naprej kupovali nova oblačila. Nihče 
pa ne pove, kako obremenilna je ta "potreba" za okolje 
ter kako izkoriščani so ljudje, vključeni v proces pride-
lave surovine, izdelave izdelkov ter ne nazadnje tudi 
njihove prodaje. Obenem tako narejena oblačila vpliva-
jo tudi na naše zdravje.
V Sloveniji se s to problematiko ukvarja več organizacij, 
ki želijo opozoriti na neetično delovanje modne indu-
strije, ki izkorišča ljudi in okolje po vsem svetu z na-
menom povečanja lastnih zaslužkov, in pokazati, da 
obstaja tudi drugačna možnost vsakdanjega oblačenja. 
Zdaj so se z namenom, da bi sporočilo doseglo najširšo 
javnost, povezale in pripravile kampanjo Obleka naredi 
človeka. S pomočjo potujoče razstave mladih fotografov 
in prikazovanja dokumentarnega filma o oblačilih – od 
pridelave surovine preko izdelave oblačila do trenutka, 
ko ta postane odpadek – predstavljajo nekaj uvidov v 
realnost modne industrije.
Dokumentarni film Prava cena (The True Cost) pripo-
veduje zgodbo prav o tem: o oblačilih, ki jih nosimo, 
o ljudeh, ki jih izdelujejo, in učinku, ki ga ima tekstil-
na industrija na ta planet. Dokumentarec Prava cena 
gledalce pozove, da se vprašamo, kdo v resnici plačuje 
pravo ceno naših oblačil. Film so snemali v več drža-
vah sveta in pri tem obiskali tako svetleče modne piste 
kot tudi najtemnejše kotičke slumov. Na svoji poti so se 
ustvarjalci pogovarjali s Stello McCartney, Livio Firth in 
Vandano Shiva.
Pri organizaciji projekcije sodeluje pletilska kooperativa 
Breja preja iz Škofje Loke. Zadružno trajnostno podjetni-
štvo združuje ambiciozne oblikovalke in pletilje, ki izde-
lujejo tople in večnamenske volnene izdelke, verjamejo 
in prakticirajo pa pravično trgovino in enakopravnost 
pri plačilu. Članice Breje preje so bile tudi v preteklem 
letu zelo aktivne: sodelovale so na loškem umetniškem 

Prava cena  
naših oblačil
V loškem Kinu Sora bo v sredo, 24. 
februarja, projekcija filma Prava 
cena, ki opozarja na neetično 
delovanje modne industrije. Ob tem 
bo v organizaciji društva Breja preja 
potekala izmenjava oblačil iz druge 
roke. Za pravično trgovino oblačil: članice kooperative Breja preja 

ostajajo aktivne. / Foto: arhiv društva Breja preja

festivalu, na festivalu ročnih del, na festivalu Volneno na 
Visokem ter na Pisani Loki, pletle in darovale so kape za 
begunce ter za otroke v stiski v Škofji Loki ter se angažirale 
z mavricami za bolj strpno ter odprto družbo. "Leto smo za-
ključile z Izložbami domišljije, kamor smo vse povabile po 
darila na Loški plac. Dejavne ostajamo še naprej, tako da 
bomo ob projekciji filma organizirale tudi izmenjavo obla-
čil iz druge roke ter delavnico kvačkanja copat iz odpadne-
ga tekstila," je dejala predsednica kooperative Nina Arnuš.
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  Fotografije res ni težko nasloviti s 

Tri fejst punce, saj te z nje kar sijejo. Tri 

prijateljice – dve Barbari in ena Agata. 

Vsaka izmed njih je mojstrica na svojem 

področju. Umetnostna zgodovinarka, 

Ljubljančanka Barbara Sterle Vurnik 

iz Loškega muzeja zna povedati in 

zapisati, zakaj so likovna dela Ločank 

Agate Pavlovec, slikarke in galeristke 

v Sokolcu, in Barbare Demšar, slikarke 

in oblikovalke, tako dobra, da se jim 

ljubitelji likovne umetnosti preprosto 

ne morejo odreči.  I. K. 

Tri fejst punce, saj te z nje kar sijejo. Tri 

prijateljice – dve Barbari in ena Agata. 

Vsaka izmed njih je mojstrica na svojem 

področju. Umetnostna zgodovinarka, 

Ljubljančanka Barbara Sterle Vurnik 

iz Loškega muzeja zna povedati in 
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zapisati, zakaj so likovna dela Ločank 
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Tule imamo pa dva "fejst fanta": Mateja Plestenjaka, kiparja 
in med dijaki priljubljenega profesorja likovne umetnosti na 
loški gimnaziji, in Jožeta Štukla, arheologa iz Loškega muzeja, 
odličnega poznavalca loške zgodovine. Duhovita moža, ki kot 
da ne štejeta let, vsak v svojem življenjskem obdobju še vedno 
delujeta kot mladca. Uspešna v svojem poklicu, kreativna, 
komunikativna, duhovita, skratka ta prava.  I.K.  
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Le o čem je oni dan na odprtju prenovljene Galerije 
Franceta Miheliča tekla beseda med zgodovinarko 

iz Loškega muzeja Biljano Ristić - Bili in šefom 
Kulturnega centra slikarjev Šubic v Poljanah, izvrstnim 

karikaturistom Borisom Oblakom? Zagotovo o 
tesnejšem sodelovanju med Poljanci in Ločani, 

predvsem pa obema institucijama. Če gre za ljudi, ki so 
polni idej, to nikoli ni težko. I. K.   
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   Še dva znana loška obraza pogosto srečamo na 
kulturnih dogodkih v mestu. Oba sta ugledna člana 
Muzejskega društva Škofja Loka, njegov predsednik 
Aleksander Igličar in urednica Loških razgledov Marija 
Lebar. Oba sta tudi vsestranska animatorja kulturnega 
dogajanja na Loškem in prijetna sogovornika o tem in 
onem, kar krepi človekovega duha. I. K. 



  Že vrsto let na Bledu 
organizirajo glasbeno 
in zabavno prireditev 
Veselo po domače. 
Na odru smo tokrat 
med nastopajočimi 
prisluhnili tudi znani 
narodno-zabavni 
zasedbi Dor Ma Cajt, 
v preddverju blejske 
Festivalne dvorane pa 
smo jih fotografirali v 
družbi harmonikarjev, 
ki pa so prišli na Bled 
naravnost iz Železnikov. 
A. B.
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 Dvorana Vitranc je gostila poseben ples, 
kjer so organizatorji v prvi vrsti počastili deseti 
rojstni dan znane kranjskogorske dvorane. 
Glavni na odru so bili sicer Modrijani, so pa za 
dinamičen uvod v glasbeno dogajanje poskrbeli 
fantje iz Tria Šubic. Obojim bomo lahko ponovno 
prisluhnili 21. januarja letos med kopico 
drugih nastopajočih v športni dvorani na Trati, 
ki bo gostila dobrodelno zabavo z zvenečimi 
glasbenimi imeni. A.  B. 
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V Centru slepih, slabovidnih in starejših (CSS) Škofja 
Loka je decembra rojstni dan praznovalo kar osemnajst 
varovancev. Med njimi sta okrogli obletnici slavila 
Štefanija Zelenik in Janez Gruden. Čila in nasmejana 
Štefanija je praznovala stoti rojstni dan, Janez 
devetdesetega. A. B. 
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   V začetku decembrskega 
dogajanja smo na tokrat bolj praznični Kranski kuhni 
srečali tudi nasmejanega Škofjeločana Anžeta Skvarča in njegovo 
Majo Mileusnič. Na stojnici njunega Kuharaja ste lahko med 
drugim okušali tudi skutine cmočke z zanimivo, času primerno 
prilogo. A. B. 
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MIROSLAV CVJETIČANIN

Vsako leto težje govorim o dobrih av-
tomobilih, ker bi najraje namesto 
pridevnika "dober" napisal pridevnik 
"zanimiv". 
Za večino avtomobilov, ki so mlajši 
od letnika 2010, večinoma govorimo 
o tehnološko naprednih avtih, ven-
dar pri tem je vprašanje njihovih mo-
torjev na predzadnjem mestu. Edino 
kakovost pnevmatik se še počasneje 
spreminja kot pa motorji. Vse drugo 
pa se spreminja z bliskovitostjo. Zdaj 
že lahko rečemo, da ne vozimo avta, 
ampak računalnik. In če smo še bolj 
optimistični, lahko ugibamo letnico, 
ki bo prav kmalu na našem koledarju, 
ko bo avto vozil nas, in ne obratno. Si 
predstavljate, da ne boste mogli reči, 
da vozite avto, ampak: avto me je pe-
ljal na morje! Znanstvena fantastika, 
da, vendar stroka pravi, da je pred vra-
ti. Že danes obstajajo avtomobili, ki 
sami poiščejo parkirni prostor, zado-
stuje le, da ima parkirna hiša dostop 
do WI-Fi-ja. Strokovnjaki pravijo, da 

bi bili taki avti že zdavnaj na cestah, 
če bi imeli »ceste«. Cestna infrastruk-
tura, torej gradbena branža in še kdo, 
je krivec, da današnje ceste ne omo-
gočajo »samovozečih« avtov. Torej, ko 
bomo opazili, da se ceste pospešeno 
obnavljajo in na novo gradijo, bomo 
lahko posumili, da bodo po njih vozila 
povsem drugačna prevozna sredstva. 
Le upam lahko, da bom o tem še za 
časa življenja pisal v Loških novicah. 
Če damo znanstveno fantastiko mal-
ce na stran, je dobro, da vemo, da se v 
Evropi še nikoli ni prodalo toliko ele-
ktričnih avtomobilov kot pa leta 2015. 
Prodaja se je povečala za 55 odstotkov. 
Uresničuje se tisto, kar smo napove-
dovali, in sicer, da bodo električni 
avti nekaj povsem običajnega, ko jih 
bodo začele proizvajati najbolj pozna-
ne evropske avtomobilske znamke, in 
ne samo japonske. Da, v svetu se ele-
ktričnih avtomobilov še vedno največ 
proda na Japonskem. Raziskave pa 
gredo tudi v drugo smer, in sicer, da 
se za nakup električnih avtov odločajo 
predvsem najmlajši, najbolj izobra-

ženi prebivalci Evrope. To pomeni, da 
so to ljudje, stari pod 35 let, in imajo 
dobro plačane službe, za katere je po-
trebna najvišja izobrazba, kar koli to 
že pomeni. Če bi povedali naravnost, 
bi napisali, da gre za »najbolj pametne 
ljudi pod 35. leti«. Razveseljiva je tudi 
napoved, da bodo električni avti vsako 
leto bolj in bolj dostopni, da bodo cene 
nižje in s tem zanimanje večje. 
O motorjih, skritih pod avtomobilski-
mi pokrovi, pa vsako leto manj. Veči-
na sodobnih avtomobilov ima našim 
očem skrite motorje in zato so za nas 
toliko manj zanimivi. To pomeni, ko 
dvignete pokrov karoserije, ne vidite 
nič, razen še enega pokrova, ki ga pa 
odpirajo zgolj na pooblaščenem servi-
su. Lahko vam napišejo in rečejo vse 
o zmogljivosti in kvaliteti motorja, vi 
tega ne boste videli. In že smo pri Vol-
kswagnovi aferi oziroma laži, goljufije 
brez primere v avtomobilski zgodovi-
ni. Ko so v Bruslju sprejeli zakon, da se 
avto ne sme oglaševati, če zraven ni 
jasno in čitljivo napisano vse o izpu-
šnih plinih, smo nemške avtomobile 

Leto dobrih avtomobilov
V letu 2015 se je prodalo več avtomobilov, kot pa smo pričakovali.  
Najprijetnejše presenečenje je prodaja električnih vozil.

Avtomobilska tehnologija bliskovito napreduje.
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www.suzuki.si

* Reprezentativni primer izračuna za Suzuki SX4 S-CROSS: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 15.800,00 • lastna udeležba (polog): € 5.266,77 • znesek financiranja: € 10.533,00 • število obrokov: 2 • letni obrok: € 
5.266,67 • stroški odobritve: € 0 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 10.533,00 • letna obrestna mera: 0% • efektivna obrestna mera: 0% na dan 23.09.2015.

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,2-5,9 l/100 km in 110-135 g/km, emisijska stopnja: EURO5, EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0064-0,1616 g/km, trdi delci: 0,00017-0,00027 g/km, število delcev: 0,01-0,05 E11/km. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem 
partnerju SUZUKI in na spletni strani www.suzuki.si. Akcija traja do 31. 3. 2016 oz. do razprodaje zalog in velja za izvedenke z bencinskim motorjem. Slike so simbolične.

SUZUPER ZIMA!

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

POPUST DO 
3.600 €

2-LETNO FINANCIRANJE 
EOM=0 % + KASKO* 800 €

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

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

tel.: 04 50 22 000

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

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

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

Z bogato serijsko opremo ze od 14.500 eur. 

začeli še toliko bolj kupovati, ker so bili najbolj varčni, naj-
bolj čisti za okolje in najcenejši. No, lani jeseni se je izkaza-
lo, da so se dobro organizirali v veliki goljufiji. Vendar, nas, 
voznikov, ta novica, ta laž, ni prizadela. Še vedno pravimo, 
da Nemci znajo delati avtomobile, ter da mi, vozniki, ne 
bomo rešili sveta, če bomo kupovali »neoporečne« avte. 
Do kam bo šla sodobna elektronika v avtih? Šele na začet-
ku velikega pohoda je, mnogi pa se že sprašujemo, v čem 
je sploh "finta" in ali res vse to potrebujemo med vožnjo. 
Vizionarji pravijo, da je to vse pot k »avtu, ki nas bo vozil«. 
To pa verjamemo. To že veste, da pri sodobnem avtu niti 
brisalcev ne moremo dvigniti od stekla (ko se bojimo zamr-
znitve ali ko ga peremo), če prej ne nastavimo pravilnega 
programa, ki se nahaja na monitorju sredi armaturne plo-
šče. Verjetno veste, da vas avto vpraša po vašem stanju, če 
vas ni slišal oz. zaznal dlje od petih minut. Da avto zavibri-
ra, če brez smernega kazalca prečkate črto na cesti. Da ne 
spelje, če imate zadah po alkoholu. Da, sodobni avtomobili 
imajo vse, kar se nam niti ne sanja, da imajo, in hkrati vse, 
za kar ne vem, ali potrebujemo. Pravzaprav vem, za svoj 
denar, ki ga dam za nakup avta, potrebujem največ! In rav-
no to je vodilo sodobne avtomobilske industrije. Če hočeš 
danes imeti avto brez klimatske naprave in električnega 
pomika stekel, moraš to dodatno doplačati in rok dobave 
takega avtomobila se podaljša. Vendar, kdo na svetu bi pa 
še potreboval avto brez teh dveh »osnovnih« funkcij?

V združeni Evropi se je lani prodalo skoraj 13 milijonov vo-
zil. Za Slovenijo še ni točnega podatka, vendar se pričakuje 
število okoli 50 tisoč. Med znamkami v Evropski uniji še 
vedno kraljuje Volkswagen, ki pa po jesenski aferi poča-
si izgublja krono. Statistika pravi, da vsak osmi Evropejec 
kupi volkswagna. Na drugem mestu je znaka Ford, sledita 
Renault in Opel in tik za četverico je tudi Peugeot. Med pre-
mijskimi znamkami zmaguje Audi. Pri nas se še vedno za 
prvo mesto potegujeta Renault in Volkswagen. 
V Sloveniji se je pojavil trend kupovanja avtomobilov, ki 
stanejo manj od 10 tisoč evrov. Kupci so predvsem starši, 
ki nakup opravičujejo s tem, da nujno potrebujejo »me-
stnega malčka«, ki se ga lažje parkira, ter avtomobil za 
otroka, ki je pravkar opravil vozniški izpit. Opravičili pije-
ta vodo, vendar če razmislimo trezneje, potem ni logično, 
da voznik z manj izkušnjami vozi manj varen avto, kar 
vsi tisti, ki stanejo pod desetimi tisočaki, prav gotovo so. 
Vendar so še vedno bolj varni kot pa avti stari več kot 15 
let, ki so se do nedavnega prodajali zgolj za »mladino«. 
Če na hitro pomislimo, ugotovimo, da je pri nas moč ku-
piti približno pet novih avtomobilov, za katere ne bomo 
odšteli več kot 10 tisoč evrov. Trenutno najcenejša je da-
cia sandero, ki jo lahko kupite za nekaj manj kot 8 tisoč 
evrov. Pri tem samo novica, da se v Evropo skuša prebiti 
najcenejši avto na svetu, in sicer indijski tata nano, ki 
stane pičlih 1700 evrov. 
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19. 1. 2016   •   Atelje CLOBB, Partizanska 1c, ob 16. uri

KREATIVNE OTROŠKE DELAVNICE 
Informacije: Zavod O, dragana.zavod@gmail.com

19. 1. 2016   •   Loški muzej, okrogli stolp, 17.–18. ure

PLESALNICA ZA VSE ... (OD 15 DO 100 LET) (OB ISTI URI TUDI 26. 1. 2016)

Informacije: Loški muzej, Ryuzo Fukuhara, 040 290 933,  
ryuzo.fukuhara@gmail.com

19. 1. 2016   •    Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, ob 17.30

URA PRAVLJIC: ODMRZNJENKE 

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

19. 1. 2016   •   Kašča na Spodnjem trgu, ob 19. uri

TORKOV VEČER S KNJIŽNICO: UGANDA, ZANZIBAR – POTOPISNO 
PREDAVANJE

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

20. 1. 2016   •   Mladinski oddelek Knjižnice Škofja Loka, 10.–11. ure

TEMATSKA SREČANJA ZA STARŠE Z DOJENČKI HI HI HAA: SPANJE Z 
DOJENČKOM (OB ISTI URI TUDI 27. 1. 2016 – SKORAJ BREZ PLENIC)

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

20. 1. 2016   •   Mladinski oddelek Knjižnice Škofja Loka, 11.–12. ure

IGRARIJE S KNJIGO: MAMICA IN OČKA 

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

20. 1. 2016   •   Loški muzej, okrogli stolp, 16.–18. ure

PLESNA USTVARJALNICA SODOBNEGA PLESA IN PERFORMANSA  
(OB ISTI URI TUDI 27. 1. 2016)

Informacije: Loški muzej, Ryuzo Fukuhara, 040 290 933,  
ryuzo.fukuhara@gmail.com

20. 1. 2016 MKC   •   Pri rdeči ostrigi, Partizanska 1c, 16.–19. ure

IZMENJEVALNICA #6

Informacije: Zavod O, petra.cicic@gmail.com

20. 1. 2016   •   Loški oder Škofja Loka, ob 19:30

JEAN GIRAUDOUX: AMFITRION 38 (ROMANTIČNA KOMEDIJA)

Informacije: KD Loški oder Škofja Loka, gledalisce@kd-loskioder.si,  
04 512 08 50, 041 730 982

20. 1. 2016   •   Sokolski dom, ob 19.30

KRISTALNI ABONMA: CAPELLA CARNIOLA

Informacije: Sokolski dom, 04 511 23 35

21. 1. 2016   •   Športna dvorana Poden Škofja Loka, ob 17. uri

MALA PLESNA ŠOLA ZA PREDŠOLSKE OTROKE

Informacije: Cha Cha Cha Plesni center Gorenjske, Janez Gorišek,  
041 611 000, info@chachacha.si

21. 1. 2016   •   Loški muzej, okrogli stolp, 17.–19. ure

DOULIRNICA – SREČANJA ZA NOSEČE IN TISTE, KI ŽELIJO ZANOSITI 
(OB ISTI URI TUDI 28. 1. 2016)

Informacije: Loški muzej, Martina Štirn, 031 690 163, martinastirn@gmail.com

21. 1. 2016   •   Krajevna knjižnica Trata, ob 17. uri

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE: HEJ, NA SANKE!

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

21. 1. 2016   •  Športna dvorana Poden Škofja Loka, 17.15–18. ure

KLASIČNI BALET ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN OSNOVNOŠOLKE

Informacije: Cha Cha Cha Plesni center Gorenjske, Janez Gorišek,  
041 611 000, info@chachacha.si

21. 1. 2016   •   Mladinski oddelek Knjižnice Škofja Loka, ob 17.30

RAZGIBAJMO MOŽGANČKE: REŠEVANJE KVIZA 

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

21. 1. 2016   •   Kino Sora, ob 18. uri

PREDAVANJE DR. GREGA REPOVŠA: KAKO NAM POMAGA  
POZNAVANJE DELOVANJA MOŽGANOV 

Informacije: Saša Bogataj Suljanović, sasa.bogataj@gimnazija-skofjaloka.si

21. 1. 2016   •   Osnovna šola Škofja Loka–Mesto, ob 18.10

KULTURNA PRIREDITEV: LET’S GO HAND IN HAND

Informacije: OŠ Škofja Loka-Mesto, Betka Mahnič, 064 181 998,  
mahnic4@gmail.com

21. 1. 2016   •   MKC Pri rdeči ostrigi, Partizanska 1c, ob 19. uri

VEGANSKI VEČER: PREDAVANJE 

Informacije: Zavod O, breznasilja@gmail.com

21. 1. 2016   •   Krajevna knjižnica Žiri, ob 19. uri

STROKOVNO PREDAVANJE IN DELAVNICA: ČUSTVENA MANIPULACIJA

Informacije: Krajevna knjižnica Žiri, Majda Traven,  
ziri@knjiznica-skofjaloka.si, 031 305 687

21. 1. 2016   •   Športna dvorana Trata, ob 19. uri

DOBRODELNA ZABAVA Z NAJVEČJIMI (MODRIJANI, ČUKI, ANSAMBEL 
SAŠA AVSENIKA, GADI, WERNER, NATALIJA VERBOTEN, TRIO ŠUBIC 
TER KOMIKA RANKO BABIĆ IN PEŠKA)

Informacije: Lions klub Škofja Loka, Mira Bergant, 031 336 620

21. 1. 2016   •   Športna dvorana Poden, ob 19.30

COUNTRY LINE DANCE – PLESI V VRSTAH

Informacije: Cha Cha Cha Plesni center Gorenjske, Janez Gorišek, 041 
611 000, info@chachacha.si

22. 1. 2016   •   Loški muzej, okrogli stolp, 17.–18. ure

SPROŠČEVALNICA (OB ISTI URI TUDI 29. 1. 2016)

Info: Loški muzej, Ryuzo Fukuhara, 040 290 933, ryuzo.fukuhara@gmail.com

januar 2016
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22. 1. 2016  •  Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34, ob 17. uri

TEČAJ PREDENJA VOLNE NA KOLOVRAT Z ROKODELKO BOJANO AŽMAN

Informacije: Rokodelski center DUO Škofja Loka, 04 511 24 60,  
rokodelskicenter@skofja-loka.com

22. 1. 2016   •   Martinova hiša, Mestni trg 26, ob 18. uri

GLEDALIŠKI TEČAJ

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

22. 1. 2016   •   Galerija DPD Svoboda Žiri, ob 19. uri

DRUŽINA V UMETNOSTI

Informacije: Mateja Velkavrh, 041 468 726, mateja.velkavrh@guest.arnes.si

22. 1. 2016   •   Loški oder Škofja Loka, ob 19.30

JEAN GIRAUDOUX: AMFITRION 38 (ROMANTIČNA KOMEDIJA)

Informacije: KD Loški oder Škofja Loka, gledalisce@kd-loskioder.si,  
04 512 08 50, 041 730 982

23. 1. 2016   •   Utrdba na Golem vrhu, ob 9. uri

BALINANJE V PODZEMNI UTRDBI – DRUGI POLFINALE

Informacije: Mateja Čadež, 041 948 705 in Boštjan Poljanšek, 051 211 767

23. 1. 2016   •    Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, ob 10. uri

LJUDSKE PRAVLJICE 

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

23. 1. 2016   •   Loški oder Škofja Loka, ob 10. uri

OSTRŽEK (OTROŠKA GLEDALIŠKA PREDSTAVA)

Informacije: KD Loški oder Škofja Loka, gledalisce@kd-loskioder.si,  
04 512 08 50, 041 730 982

23. 1. 2016   •   Modrijanova knjigarna Škofja Loka, ob 10. ur

LUTKOVNO GLEDALIŠČE FRU FRU: O MIŠKI, KI SI JE ŽELELA MUCKA …

Informacije: Nataša Bolarič, 04 506 13 61,  
natasa.bolaric@modrijanovaknjigarna

26. 1. 2016   •    Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, ob 17.30

URA PRAVLJIC: ZIMSKO VESELJE 

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

26. 1. 2016    •    Krajevna knjižnica Trata, ob 19. uri

BRALNI KROŽEK: KNJIGOSNEDKE

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

27. 1. 2016   •    Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, 11.–12. ure

IGRARIJE S KNJIGO: SESTRICE IN BRATCI 

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

27. 1. 2016   •   Loški muzej Škofja Loka, ob 18. uri

PREDAVANJE MAG. ANITE KAVČIČ KLANČAR: RESTAVRIRANJE  
STENSKIH POSLIKAV V KAPELI LOŠKEGA GRADU

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

28. 1. 2016   •    Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, ob 17.30

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE: HEJ NA SANKE!

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

28. 1. 2016   •   Sokolski dom Škofja Loka, ob 19. uri

KONCERT UČITELJEV GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA IN RAZSTAVA 
ZDRUŽENJA UMETNIKOV ŠKOFJA LOKA (NA OGLED DO 17. 2. 2016)

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457,  
agata.pavlovec@sokolskidom.si

28. 1. 2016   •   Preddverje Sokolskega doma Škofja Loka, ob 19. uri

RAZSTAVA TAMARE ŠPITALER ŠKORIĆ: OD OBLIKE DO BARVE IN 
NAZAJ

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457,  
agata.pavlovec@sokolskidom.si

29. 1. 2016   •    Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34, ob 
17. uri

TEČAJ PREDENJA VOLNE NA KOLOVRAT Z ROKODELKO BOJANO AŽMAN

Informacije: Rokodelski center DUO Škofja Loka, 04 511 24 60,  
rokodelskicenter@skofja-loka.com

29. 1. 2016   •   Martinova hiša, Mestni trg 26, ob 18. uri

GLEDALIŠKI TEČAJ

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

30. 1. 2016   •    Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34, ob 
9. uri

TEČAJ POLSTENJA KLOBUKOV Z ROKODELKO ALJO VENTURINI

Informacije: Rokodelski center DUO Škofja Loka, 04 511 24 60,  
rokodelskicenter@skofja-loka.com

30. 1. 2016   •   Utrdba na Golem vrhu, ob 10. uri

BALINANJE V PODZEMNI UTRDBI – FINALE

Informacije: Mateja Čadež, 041 948 705 in Boštjan Poljanšek, 051 211 767

30. 1. 2016   •   Mestni trg in grajski hrib Škofja Loka, ob 10. uri

SMUČANJE PO STAREM

Informacije: Društvo Rovtarji, Brane Tavčar, 031 416 345, Tanja Oblak, 
031 675 494

31. 1. 2016   •   Atelje CLOBB, Partizanska 1c, Škofja Loka 

SLIKARSKA DELAVNICA 

Informacije: Zavod O, dragana.zavod@gmail.com
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Jeza se vam bo nakopičila, zato bodite 
pozorni, da vam ne izbruhne ob 
nepravem času. S tem lahko nehote 
prizadenete nepravega. Zaključili 
boste z varčevanjem in se odločili 
za investicijo, a se vam v trenutku 
spremenijo načrti. Mnenja bodo 
različna, zato bo odločitev na vas samih. 
Kot vedno.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Polni pozitivne energije in dobre volje 
boste. Ljudje bodo zaradi tega iskali 
vašo bližino. Obremenjevali se boste 
z denarjem, na koncu pa spoznali, da 
vaše finančno stanje niti ni tako slabo. 
Že dogo si niste vzeli pravega časa za 
prijatelje. Šele ko boste slišali očitek, se 
boste tega zavedali. K sreči se bo dalo 
še nadoknaditi.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Delali boste načrte v dvoje in bili polni 
pričakovanj. Na obzorju je daljša 
pot. Prav nobena stvar vas ne bo pri 
tem zmotila. V poslu se bodo kresala 
mnenja. Dali boste vse od sebe, tako da 
se lahko veselite zmage. Energijo boste 
imeli še na zalogi. Odločali se boste 
po svoji presoji in s tem marsikoga 
razočarali. 

BIK 
22. 4.–20. 5.

Za vami je polno čustvenih pretresov in 
stresov in pomagalo vam bo samo to, 
da se zazrete vase in ugotovite, kaj je 
tisto, kar si želite, in kaj vam polepša 
vsak dan. Tveganje je včasih neizbežno, 
občutek zmage pa je zato lahko še 
bolj sladek. Finančno vam bodo stvari 
potekale bolje, kot si mislite. 

DEVICA 
24. 8.–23. 9.

Ker svojih čustev ne boste mogli več 
nadzirati, se boste končno le odločili 
za korak, ki bi ga morali narediti že 
zdavnaj. Ne boste preveč ustvarjalni in 
se boste samo delali, da delate. Vneto 
boste premišljevali, kako bi pri tem 
čim dlje vztrajali, in seveda, da vas ne 
opazijo. Modrost do cilja.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1.

Tvegali boste in se končno odzvali 
povabilu. Čaka vas cel niz presenečenj. 
Kako bo potekalo naprej, bo odvisno 
samo od vas. Kadar smo nesrečni, nas 
nihče ne opazi, sreča pa je tista, ki gre 
marsikomu v nos. Naložili vam bodo 
veliko delovnih nalog, le da se boste 
tokrat postavili po robu in pokazali, kje 
imate prag potrpljenja.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Čustveno življenje boste končno uredili 
po svojem okusu, a slej ko prej boste 
spoznali, da tudi to ni to, kar si želite. 
Kar ste sejali, boste v kratkem želi. 
Poslovni uspeh je nekaj, kar si zaslužite, 
zato ne bo potrebno, da bi imeli slabo 
vest. Včasih je bolje molčati kot pa se 
vmešati, čeprav z dobrim namenom.

TEHTNICA 
24. 9.–23. 10.

Nikar ne zavirajte sebe in svojih čustev, 
saj potem ne morete priti do pravih 
spoznanj, ki so ključnega pomena 
za vašo prihodnost. Kljub manjšim 
preprekam boste zadovoljni. Obeta 
se vam nepričakovan denar, ki vam 
bo prišel zelo prav in ravno v pravem 
trenutku. Občutek negotovosti ne bo 
dolgo trajal.

VODNAR 
21. 1.–19. 2.

Tokrat boste vi tisti, ki se boste bolj 
trudili za harmoničen odnos. Partner bo 
le iz ozadja opazoval in čakal na vaše 
poteze. Res je, da vsega naenkrat ne 
moremo imeti, a to ne pomeni, da so 
vaše želje nemogoče. Vztrajnost! Kljub 
običajnim blokadam, ki so nujno zlo v 
vašem poslu, boste dobro razpoloženi. 

RAK 
22. 6.–22. 7.

Sebi boste dali še eno priložnost. 
Čustva, ki jih gojite do nekoga, ste 
skušali zatreti, a boste končno spoznali, 
da to ni kar tako. Odločitev, ki ste jo 
pred kratkim sprejeli, je prava. Včasih 
pride trenutek, ko se je treba komu 
zaupati. Morda to res ne reši trenutnega 
problema, a pomaga že to, da nas nekdo 
posluša.

ŠKORPIJON 
24. 10.–22. 11.

Zapletli se boste v trikotnik, čeprav si 
tega ne boste želeli. Čustveno boste 
razpeti in prijateljstvo bo na tehtnici. Vsi 
ljudje se skozi življenje spreminjamo, 
naučimo se odpuščati in sprejemati 
ljudi, kakršni pač so, ne pozabite tega. 
Zaradi nepričakovanih novic se vam 
obeta uspeh, zaradi katerega boste 
dobre volje. 

RIBI 
20. 2.–20. 3

Če boste preveč žalovali za izgubljeno 
ljubeznijo, ne boste sposobni videti 
nove, ki prihaja. S tem, ko vidite več 
metrov naprej, ne smete pozabiti na 
sedanjost, ki je tudi zelo pomembna. 
Bolj boste morali vlagati v delovnem 
okolju, nasprotno pričakujte težave, ki 
jih boste težko uredili tako, da bo za 
vse prav.



Praktični in
preizkušeni
recepti za
odlične jedi, ki
jih pripravimo
v enem loncu:
juhe, obare,
golaži, jedi
s �žolom,
brodeti ter
druge mesne,
zelenjavne
in morske
enolončnice,
ki jih imamo
najrajši!
Knjiga, ki je
tudi odlično
darilo, ima 96
strani in trde
platnice.

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

10
EUR

          IZLET // 26. januar 2016

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 30, se oglasite 
osebno na Bleiweisovi  c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot v petek, 22. januarja 2016, ob 10. uri,  
zaračunamo potne stroške. 
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Vabimo vas, da se nam pridružite na izletu v Terme Dobrna, ki so 
najstarejše delujoče slovensko zdravilišče z več kot 610-letno tradi-
cijo. Na poti v Dobrno se bomo ustavili v Polzeli in si ogledali muzej 
starodobnih traktorjev. Najstarejši v zbirki je traktor znamke Inter-
national Farmall iz leta 1940, najmlajši pa traktor znamke Deutz, le-
tnik 1962. Ustavili se bomo tudi v tovarni nogavic Polzela, kjer boste 
lahko po predstavitvi podjetja v tovarniški prodajalni ugodno kupili 
njihove izdelke. Sledilo bo kosilo v Termah Dobrna in nato kopanje 
ter razvajanje v termalni vodi Dobrne. Ta je zelo zdravilna tudi za 
bolnike s perifernimi obolenji ožilja, ljudi z nevrološkimi težavami, 
za vse s sladkorno boleznijo, povišanim krvnim tlakom ter lažjimi 
obolenji srca in dihal. Ne pozabite kopalk in brisače.

Cena izleta: 30 EUR
Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 7.15, z AP Creina Kranj ob 7.45
z AP Mercator Primskovo ob 7.50, z AP Škofja Loka ob 8.10
Povratek v Kranj predvidevamo okrog 19.30.

TERME DOBRNA, POLZELA, MUZEJ TRAKTORJEVTERME DOBRNA, POLZELA, MUZEJ TRAKTORJEV
Praktični in
preizkušeni
recepti za
odlične jedi, ki
jih pripravimo
v enem loncu:
juhe, obare,
golaži, jedi
s �žolom,
brodeti ter
druge mesne,
zelenjavne
in morske
enolončnice,
ki jih imamo
najrajši!
Knjiga, ki je
tudi odlično
darilo, ima 96
strani in trde
platnice.

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

10
EUR
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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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Izberite svoje letošnje darilo

kava  
Barcaffe
250 g

keramična  
skodelica

bombažna brisača
      50x100 cm

knjiga
Zelena solza

Četrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2016 bodo izšle 104 številke  
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,70, celoletna 
naročnina brez popusta znaša 176,80 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo  
kar 25-odstotni popust, kar pomeni prihranek 
v višini 44,20 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 132,60 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste  
v naši avli lahko spili tudi kavico ter izbrali eno od daril 
(na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 4  v Kranju  
(poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne  
avtobusne postaje) vsak delovni dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!

Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

kava kava kava 
BarcaffeBarcaffeBarcaffe
250 g250 g250 g

kava kava kava 
BarcaffeBarcaffeBarcaffe
250 g250 g250 g

keramična keramična keramična 
skodelicaskodelicaskodelica
keramična keramična keramična 
skodelicaskodelicaskodelica

knjigaknjigaknjiga
Zelena solzaZelena solzaZelena solza
knjigaknjigaknjiga
Zelena solzaZelena solzaZelena solza

bombažna brisačabombažna brisačabombažna brisača
      50x100 cm      50x100 cm      50x100 cm
bombažna brisačabombažna brisačabombažna brisača

Zelena solzaZelena solzaZelena solza

Nagrade: 3-krat knjiga Kruh. Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do  
ponedeljka, 1.  februarja 2016, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa  
pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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DELAVNICE IN TEČAJI ZA STAREJŠESPLOŠNE DELAVNICE IN TEČAJI

ZANIMIVE, POUČNE IN ZABAVNE DELAVNICE ZA VSE GENERACIJE

VPIS 18. – 29.1.2016

*Akcije in popusti se NE seštevajo.

100 EUR UGODNEJE za občane Kranja
Občani drugih občin lahko uveljavljate  

10% popust ob predložitvi oglasa.

20 EUR manj za vse, 
 ki že obiskujejo enega izmed programov.*

BREZPLAČNE

JEZIKOVNI TEČAJI STROKOVNA USPOSABLJANJA



JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

9. februarja 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Portugalščina

Ruščina   Japonščina   Kitajščina
Poljščina   Hrvaščina   Slovenščina

Mozaik   Klekljanje   Retorika    Keramika   
Slikanje  Fotografija  Poslikava stekla, svile,...
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