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           + poštnina

11 90
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava

AKTIVNE POČITNICE NA SORIŠKI PLANINI 
Soriška planina je majhen in prijazen turistični center na nadmorski višini 1300–1550 m,  
ki vas vabi v svet neokrnjene narave in novih doživetij. 

AKTIVNA DOŽIVETJA  
V VSEH LETNIH ČASIH 
 SMUČANJE 
 TEK NA SMUČEH 
 SANKANJE 
 KRPLJANJE 
 TURNO SMUČANJE 
 ŠOLA SMUČANJA 
  VODENI POHODI  
(Rapalska meja, Groharjeva pot) 
  ORGANIZACIJA SMUČARSKIH  
TEKMOVANJ 
 DRUŽINSKE POČITNICE 
  SLIKARSKE IN GLASBENE  
DELAVNICE Informacije in rezervacije: info@soriska-planina.si +386(0)40 565 891 www.soriska-planina.si

GOSTIŠČE BRUNARICA  
 Ugodna gostinska ponudba za dnevne goste in penzioni   Namestitev  

v prijetnih sobah s kopalnico: 1/2, 1/4, 1/10   Odlični pogoji za organizacijo 
zimske in poletne šole v naravi, športne priprave, teambuildinge, zabave  
za zaključene družbe z možnostjo rezervacije Brunarice kot celote   
 Posebne ugodnosti za družine in skupine
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Razpisujemo BREZPLAČNA* VPISNA MESTA TUDI 
ZA BREZPOSELNE OSEBE, zato k prijavi in vpisu 
vabimo vse, ki bi jim pridobljena izobrazba lahko 
omogočila boljšo usposobljenost za trg delovne 
sile doma in v tujini.

Vpišete se lahko na dodiplomska študijska programa: 
-  NOVO: visokošolski program Upravno pravo (tudi za dijake s poklicno maturo)
- univerzitetni program Javna uprava* (70 brezplačnih mest)

Redni študij je brezplačen* (koncesioniran) tudi za zaposlene kandidate in 
se izvaja v popoldanskem času v Kranju, Ljubljani in Mariboru. Predavanja 
lahko spremljate tudi na portalu www.euniverza.si.

Na dodiplomski študij se lahko prijavite  
do 3. marca 2017.
T: 040 740 500 I www.fds.si
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Projekti so narejeni

Berkova zvezda potuje  
v njegovih slikah

 Rokometno igrišče postalo 
drsališče

Loški futsal na poti  
v prvo ligo

Na naslovnici: Rok Košir
Foto: Primož Pičulin

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, 17. januarja 2017, izšle 
so v na kla di 25.000 iz vo dov, prejela so 
jih vsa gospodinjstva v ob či ni Škofja 
Loka, priložene so Gorenjskemu gla-
su. Na sled nja številka bo izšla v torek,  
14. februarja 2017.

IZ VSEBINE

STRAN 4

Naslednje leto  
projektiranje knjižnice

STRAN 9

Lahko izbiramo  
dimnikarja

STRAN 11

Znova krožek  
Pomembne Ločanke

STRAN 14

Ohranjajo stara  
mojstrska znanja

STRAN 20

Lepša prihodnost za  
zapuščene mačke

STRAN 21

V jamo po mir in tišino

STRAN 25

Jajčkologija iz Hiške  
eksperimentov

STRAN 26

Začelo se je z gasilcem 
Samom ...

STRAN 28

Rad polepša dan  
starejšim

STRAN 30

Poškodbe ga ne ustavijo, 
vztraja v nogometu
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• V predlogu proračuna za leto 2017 
kot ključni napovedujete naložbi v 
gradnjo vrtca Kamnitnik in poplav-
no varnost. Kaj se bo na teh dveh po-
dročjih konkretno že dogajalo v tem 
letu?
"Gradnjo vrtca v širšem smislu bomo 
začeli v pomladnih mesecih. Do srede 
februarja pričakujemo gradbeno do-
voljenje za komunalno infrastrukturo 
po Šolski ulici in Partizanski cesti do 
parcele za vrtec. Do junija bo predvi-
doma vsa potrebna komunalna infra-
struktura pripeljana do parcele vrtca, 
takrat pa lahko začnemo z gradnjo 
samega vrtca. Trenutno je v teku raz-
pis za projektiranje, nato moramo na 
podlagi tega pridobiti gradbeno dovo-
ljenje in izbrati izvajalca. Rok za pro-

jektiranje je 15. februar. Pričakujemo, 
da bo gradnja vrtca končana spomla-
di prihodnje leto, sledila bo zunanja 
ureditev, do jeseni pa bo predvidoma 
odprt.
Projektiranje protipoplavnih ukrepov 
pa se je malo zavleklo, ker je na tere-
nu več dela, kot smo pričakovali. Do 
konca februarja pa naj bi bila vendar-
le jasna predvidena izvedba. Vse je že 
urejeno na območju Puštala, dogovar-
jamo pa se glede uskladitve dolvodno 
in potrebne recenzije soinvestitorja, 
Ministrstva za okolje, s katerim smo 
podpisali pogodbo o sofinanciranju. 
Res računamo, da bomo jeseni začeli s 
prvimi deli v Puštalu. Celotna izvedba 
bo sicer trajala nekaj let."
• V kateri fazi so pogovori o odkupu 
Name za prihodnjo knjižnico?
"Na podlagi sklepa občinskega sveta 
je bila podpisana predpogodba. Uspelo 
se nam je dogovoriti za zamik odkupa, 
z začetkom odkupa letos spomladi. 
Računamo, da bo do konca leta 2019 
vse odkupljeno, kar pa še ne pomeni, 

da bomo takoj začeli z gradnjo. Odvi-
sno je od naših finančnih možnosti in 
potreb sedanjega lastnika. Nama želi 
prodati svojo stavbo, občina pa vidi v 
tem priložnost ureditve knjižnice. Za 
izvedbo adaptacije pa moramo biti iz-
ključni lastnik. Naslednje leto bomo 
razpisali projektiranje."
• So pogovori z Osnovnim zdra-
vstvom Gorenjske v zvezi z reševa-
njem prostorske stiske Zdravstve-
nega doma Škofja Loka že obrodili 
sadove?
"Občina Škofja Loka se je v jesenskih 
mesecih lanskega leta aktivno vklju-
čila v organizacijo zdravstva. Zlasti 
zdravniki so čutili potrebo po anga-
žmaju občine, ker jim delo otežuje 
prostorska stiska. Imeli smo nekaj se-
stankov, na katerih smo se dogovorili, 
da moramo do konca junija odpreti 
vsaj tri zdravniške in eno referenčno 
ordinacijo, dodatne prostore bomo 
skušali zagotoviti v okviru zdravstve-
nega doma. Istočasno bomo začeli 
pripravljati strategijo organizacije 

Naslednje leto 
projektiranje 
knjižnice 
Že letos se začenjajo 
priprave na gradnjo 
vrtca, jeseni z ukrepi 
protipoplavne zaščite, 
tudi dogovori za odkup 
Name za knjižnico 
imajo veliko težo, 
občina se je aktivno 
vključila v reševanje 
prostorskih težav 
zdravstvenega doma, 
urejanje komunalne 
infrastrukture se iz 
urbanega dela občine seli 
na podeželje ... To je le 
nekaj tem, o katerih je na 
začetku leta tekla beseda 
z županom Miho Ješetom.
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zdravstva na Škofjeloškem. Ustanovili 
bomo delovno skupino, ki bo skupaj 
z Osnovnim zdravstvom Gorenjske, 
vsebinsko odgovornim za področje 
zdravstva, pripravila študijo potreb, ki 
jim moramo zadostiti v naslednjem 
petletnem obdobju, kjer bodo upošte-
vani tudi novi normativi. Poudariti 
velja, da so zdravniki družinske me-
dicine na Loškem, še zlasti v Škofji 
Loki, preobremenjeni in imajo šte-
vilo pacientov visoko nad siceršnjim 
povprečjem. Z razbremenitvijo bomo 
zdravstveno oskrbo lahko dvignili na 
višji nivo, kar si naši občani tudi za-
služijo. Občina bo pri tem sodelovala 
pri iskanju novih prostorskih rešitev, 
v okviru strategije pa moramo videti 
projekcijo nadaljnjega razvoja zdra-
vstvene dejavnosti: kakšno popula-
cijo (številčno in strukturno) je treba 
zdravstveno oskrbeti, koliko za to po-
trebujemo zdravniških ekip in koliko 
prostora. Potem bomo s skupnimi 
močmi našli ustrezne prostore in tudi 
ustrezne kadre, da bomo do leta 2022 
to tudi realizirali. Verjetno pa bomo 
za realizacijo potrebovali še dodatno 
lokacijo."
• Velik problem je tudi parkiranje 
pri zdravstvenem domu. Kakšne re-
šitve predlagate?
"Pri iskanju dodatne lokacije bo tre-
ba misliti na to, da bo imela zadosti 
parkirnih mest in bomo tako razbre-
menili parkirišče pri zdravstvenem 
domu, ki je še bolj natrpano kot sama 
zdravstvena ustanova. To bomo omo-
gočili z uporabo dodatnih površin na 

Tehnikovih garažah in na Tehniko-
vem parkirišču, kjer je uveden nov 
parkirni režim, ki v vsakem trenut-
ku zagotavlja tudi prazne parkirne 
prostore. Zagotovljena je tudi varna 
pot po Lahovem klancu, tako da lah-
ko gredo uporabniki zdravstvenega 
doma brez motoričnih omejitev par-
kirat na to parkirišče. Naj še omenim, 
da smo konec lanskega leta kadro-
vsko okrepili redarstvo, ki bo z doda-
tnimi kontrolami poskrbelo, da stanje 

okoli zdravstvenega doma ne bo več 
tako kaotično, kot je bilo doslej."
• Pri upravni enoti se je že decem-
bra začela gradnja, zaradi katere je 
spremenjen tudi parkirni režim. 
Kakšna je dokončna ureditev parki-
ranja za ta del mesta?
"Gradnja pri upravni enoti se že moč-
no pozna, imamo odlične vremenske 
razmere za zemeljska dela. Vzpore-
dno rešujemo tudi parkirni režim. 
Načeloma smo se dogovorili zanj, a 
za Pogorišče smo prejeli tako veliko 
povpraševanje, da ga še nismo uspe-
li urediti po novem, tako da bo nekaj 
časa še po starem. Že februarja pa 
bomo poskrbeli za parkiranje tako, 
da bodo tisti, ki najbolj potrebujejo 
bližnja parkirišča, ta dobili na Pogori-
šču, ostali pa na Nunskem vrtu, ki je 
namenjen stanovalcem starega dela 
mesta. Tako kot na drugih parkiriščih 
moramo zagotoviti, da bodo obisko-
valci ob vsakem času dobili prazno 
parkirno mesto, da na njem pustijo 
svoje vozilo in obiščejo staro mestno 
jedro – bodisi zaradi potreb ali pa raz-
vedrila, prav tako pa imajo možnost 
parkiranja tudi stanovalci. Dokončne 
rešitve pa ni, te se vedno spreminjajo 
glede na potrebe."
• Kdaj lahko prebivalci pričakujejo 
urejanje Spodnjega trga in kako se 
bo končna prometna ureditev razli-
kovala od sedanje?
"Ureditev Spodnjega trga bo potekala 
skladno z nagrajeno rešitvijo za ure-
janje starega mestnega jedra. V letu 
2017 predvidevamo projektiranje tega 

dela in dodatno še Pepetovega klanca. 
Ko bo to končano, bo najprej dano na 
vpogled javnosti, ki bo lahko prispe-
vala svoje pripombe. Nekatere bodo 
sprejete, druge zavrnjene, upoštevali 
pa jih bomo, če bodo konstruktivne, 
realno izvedljive in praktične. Prišlo 
bo še do sprememb, a pričakujem, da 
nam bo prvi del, ureditev trga pred 
Kaščo, uspelo narediti že v letu 2018."
• Evforija ob vpisu Škofjeloškega 
pasijona na Unescov seznam svetov-

ne dediščine se je že nekoliko pole-
gla, verjetno pa že razmišljate, kako 
to pridobitev vključiti v prihodnjo 
celovito podobo Škofje Loke?
"Dogovori so zelo aktivni. Ne bomo 
prehitevali, naslednji pasijon bo leta 
2021. Skladno z odlokom pa bomo leta 
2019 uredili vse formalnosti za pripra-
ve na izvedbo Škofjeloškega pasijona.
Treba pa je postoriti tudi vse, da bo 
pasijon v mislih čim večjega števila 
prebivalcev Slovenije, radi pa bi šli 
tudi na tuje. Letos nameravamo pri-
praviti programe, na kakšen način 
umestiti Unescovo dediščino v našo 
realno uporabo. Predvsem pa bo to 
spontan proces, ki bo trajal nekaj dlje 
časa in bo terjal tudi formalizacijo, 
kako uporabljati Unescov znak. To 
bomo naredili v sodelovanju z mini-
strstvom za kulturo, ki je bilo skupaj 
z etnografskim muzejem zelo aktivno 
pri uvrstitvi Škofjeloškega pasijona na 
Unescov seznam. Najprej bo formalna 
predaja Unescove listine, ki je nepre-
cenljiva za Škofjo Loko, duh Unesca 
pa moramo razdeliti na celotno loško 
območje, saj vemo, da pri pasijonu so-
delujejo skupine in šestih občin, poleg 
štirih s Škofjeloškega še iz Medvod in 
Kranja. Prav pasijonci prostovoljci so 
tisti, ki so najbolj zaslužni, da smo li-
stino dobili, je pa to tudi zasluga dej-
stva, da gre za prvo dramsko delo v 
slovenskem jeziku, napisano leta 1721. 
S tem je povezana tudi vzpostavitev 
pasijonske sobe v mestnem centru, 
trasiranje pasijonske poti, ureditev 
muzejske zbirke na Loškem gradu, 
pasijonski spominki pa tudi vpis pasi-
jonske zaščite v turistične publikacije 
in označbe Škofje Loke (od avtoceste 
in mejnih tabel občin, ki so vključene 
v Škofjeloški pasijon)." 
• Kdaj boste po svoji nesreči in re-
habilitaciji spet v "polnem teku"?
"Ves čas že delam, a nisem še v celoti 
okreval, zato sem prisoten v pisarni, 
kolikor mi fizične zmožnosti to do-
puščajo. Tri mesece sem se krepil in 
zdravil zlomljene kosti. Počutje je že 
boljše, tudi sedim že nekako lahko. 
Nisem pa si še upal sesti na kolo. Ko 
bom naredil prve kilometre, bom že 
skoraj dober, ko pa bom prevozil sto 
kilometrov, bom pa zdrav."

Pri izvedbi protipoplavnih ukrepov na občini računajo,  
da bodo jeseni lahko začeli s prvimi deli v Puštalu. Celotna 
izvedba bo sicer trajala nekaj let.
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Na seji v četrtek, 19. januarja 2017, bomo v okviru pro-
računa obravnavali tudi nakup Name za potrebe nove 
knjižnice. Na seji marca 2016 je župan za sprejem 
sklepov o umestitvi knjižnice podal nepopolno gradi-
vo. Koalicija pa je kljub opozorilom sprejela sklep, da 
se nova knjižnica umesti v Namo. Iz gradiva izhaja, 
da je treba pred odločitvijo, kje bo nova knjižnica, za-
radi zelo podobnih ocen za Kapucinsko predmestje in 
Namo pred odločitvijo o primernosti posamezne loka-
cije preveriti primernost obstoječe konstrukcije objek-
ta Name za rekonstrukcijo, predinvesticijsko zasnovo 
obeh lokacij in pridobiti primerjalno oceno tveganja 
za realizacijo investicije na obeh lokacijah. Nič od tega 
ni bilo narejenega. Nakup dveh nadstropij 48 let sta-
re stavbe Name naj bi stal dva milijona evrov. Tu je 
treba dodati še zelo velike stroške prenove. Za zdaj so 
stroški znani le približno, in sicer približno 2,4 mili-
jona evrov, zelo verjetno pa bodo precej višji, skupaj 
torej več kot 4,4 milijona. Knjižnica v Kapucinskem 
predmestju bi po moji oceni stala približno 3,9 mili-
jona evrov. Na ta način bi dobili povsem novo knji-
žnico, moderno zasnovano, bila bi energetsko varčna, 
pridobili bi lahko evropska sredstva. Za zdaj se ne ve, 
koliko bi obnova Name dejansko stala. Pri Nami gre 
namreč za večje obremenitve od prvotno projektirane, 
zato je treba konstrukcijo ojačati za večje vertikalne 
obremenitve, zaradi modernih standardov pa je treba 
konstrukcijo ojačati in utrditi tudi za potresne obre-
menitve. Ne nazadnje pa je zelo pomembna posledi-
ca županove neracionalne odločitve, da bodo izgubili 
delo vsi zaposleni, ki trenutno delajo v trgovskem cen-
tru Nama. Gre za približno 25 ljudi. Ni mi jasno, kako 
lahko župan po eni strani govori, da se trudi v občini 
ustvariti nova delovna mesta, hkrati pa s svojimi de-
janji ljudi meče na cesto. Pravilno bi bilo, da bi župan 
pred odločitvijo o lokaciji nove knjižnice v občinskem 
svetu svetnike seznanil z vsemi relevantnimi dejstvi, 
ki so brez vsakega dvoma potrebna za tako dolgoročno 
in predvsem z velikimi sredstvi povezano odločitev. 
Ravnanje župana je po mojem mnenju protizakonito 
in za občino škodljivo, saj ni storil vsega, da bi se z 
javnimi sredstvi ravnalo najbolj racionalno, saj sve-
tnikom pred odločanjem ni podal vseh za odločanje 
relevantnih podatkov. 

Nezakonito ravnanje župana  
pri nakupu Name

MARTIN TRAMPUŠ, INICIATIVA  
ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM

ROLANDO KRAJNIK,  
KOMUNALNO EKOLOŠKA LISTA

1929: Dvajseta leta preteklega stoletja so pogosto ime-
novana “nora dvajseta”. Cene delnic so rasle, dobički 
so se povečevali, vse več je bilo fiktivnega premoženja. 
Nato je prišel “črni četrtek” 1929, ki je sesul hišo iz kart. 
Začela se je velika depresija, ki je zajela cel svet. Posle-
dice so bile brezposelnost, odpuščanja, nižanje mezd 
in kriza, ki je trajala desetletje. Kmalu so se pojavili 
populistični politiki, ki so zajahali val razočaranja. 
Portugalski diktator Salazar, španski diktator Franco, 
Mussolini in Hitler so bili le nekateri izmed njih. Iz-
bruhnila je druga svetovna vojna.
2008: Konec dvajsetega stoletja je Fukuyama razglasil 
za “konec zgodovine”. Prevladala sta neoliberalni kapi-
talizem in globalizacija, dobički so se povečevali, vse več 
je bilo fiktivnega premoženja. Nato je prišel 15. septem-
ber 2008, ki je sesul vero v neomejeno rast. Začela se je 
velika finančna kriza kapitalizma, ki je zajela cel svet. 
Posledice so bile brezposelnost, odpuščanja, nižanje 
plač, vsesplošna prekarizacija in brezperspektivnost, ki 
traja že skoraj desetletje. Spet so tu populistični politiki, 
ki so zajahali val razočaranja. Zlata zora v Grčiji, proto-
fašisti v Ukrajini, Orban na Madžarskem, Pegida, UKIP 
in Brexit ter Trump v Ameriki so le nekateri izmed njih. 
Ekonomske krize so vgrajene v sam ustroj kapitaliz-
ma. A bremena krize se ne razporedijo enakomerno. 
Od leta 2008 se je premoženje “svetovne elite”, najbo-
gatejših 0,001 odstotka Zemljanov povečevalo, med-
tem ko se je življenjski standard preostalih nižal. 
Zakaj se v krizi kapitalizma običajno krepijo prav de-
sne nacionalistično-populistične sile, ki ne postavljajo 
pod vprašaj sistema, pač pa iščejo “krivce” povsod dru-
god? Primerjajmo kampanji Trumpa in Sandersa: oba 
sta postavljala prava vprašanja: Kje so delovna mesta? 
Zakaj živimo slabše? Sanders je kot krivce pravilno 
omenjal ekonomski sistem in domače elite, Trump pa 
je videl sovražnika v onih “drugih”: Mehičanih, musli-
manih ... Enostavni, a napačni odgovori.
Napačni odgovori na družbena vprašanja so že zaku-
hali vojne, ki so terjale veliko gorja. Zato ne smemo 
pozabiti tistih, ki so pred več kot sedemdesetimi leti 
za vero v boljši jutri dali svoja življenja. V IDS vztraja-
mo pri predlogu, da se za dan spomina razglasi prav 
9. februar. V spomin na tiste, ki so bili nasprotniki na-
cifašizma!

Ekonomske krize in vzpon  
fašizma
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Joj, kako čas beži. En, dva, tri – pa smo že preko polovi-
ce našega mandata. V tem času smo dočakali odprtje 
Poljanske obvoznice, izgradnjo dveh čistilnih naprav 
na Suhi in v Ratečah in kanalizacijo po celi Loki, Go-
dešiču in Retečah. Te projekte je že pripravil nekda-
nji župan s svojo ekipo. V svetniških klopeh pa smo se 
najprej ukvarjali s komunalnim prispevkom in povi-
šanjem cen vode in omrežnine. Svetniki SLS tega ni-
smo podprli. Potem pa je sledil šok, ki se je zgodil v Lo-
škem muzeju. V nadaljevanju smo se srečali z izredno 
sejo, ki je ni bilo, oziroma smo bili obveščeni o vsem, 
kar se je dogajalo v podjetju Ekologija. Ni nam vseeno, 
da se na tak način onesnažuje zrak in z nevarnimi od-
plakami obremenjuje čistilna naprava na Suhi. Potem 
se je zgodil Spodnji trg. Osnovali sta se dve iniciativi: 
ena, ki zahteva, da se čim bolj omejita promet in hi-
trost ali celo zapre Spodnji trg; druga, kakršno zago-
varjam tudi jaz, da ostane taka omejitev, kot je sedaj, 
in da se ohranijo lokali, ki še obstajajo in so že dese-
tletja na Spodnjem trgu. Cvetlične ovire, ki so jih tam 
postavili, pa me spominjajo na cestne barikade iz osa-
mosvojitvene vojne. Trg bi bilo treba bolj oživiti kakor 
tudi Mestni trg, kjer zapirajo lokale zaradi previsokih 
najemnin in premalo parkirnih mest v bližini mesta. 
Potem se je zgodil incident, ki se v lepi in mirni Loki 
ne bi smel nikoli zgoditi. To je napad na gospoda žu-
pana. Če Škofja Loka hoče še bolj oživiti turizem, nujno 
potrebuje prenočitvene kapacitete. Na Spodnjem trgu 
se v to smer na dveh krajih nekaj premika. Bojim pa 
se, da bodo zaradi birokracije prej odnehali. Prav tako 
je nujno potrebno tudi povečanje zdravstvenega doma. 
Po sedmih letih, odkar je svet KS Škofja Loka Mesto 
sprejel sklep o izgradnji otroškega igrišča za upravno 
enoto, se je vendarle začelo graditi. 
V imenu občinskega odbora SLS Škofja Loka občankam 
in občanom želim vse dobro v letu 2017. 

Kako čas beži

VALENTIN JESENOVEC,  
SLS

TINE RADINJA, LISTA MIHA JEŠE  
IN PRIJATELJI LOKE 

Na zadnji dan starega leta je v časopisu Dnevnik izšla 
kolumna Leona Magdalenca, ki humorno in lucidno 
popisuje domače stanje na presečišču politike in me-
dijev. 
Ključno vlogo v kolumni ima pasji drek. Kot metafora 
umazanosti vsega in vsakogar, kar je politično. Takole 
povzame: “Predpostavka (je), da v trenutku, ko stopiš 
v politiko oziroma pasji drek, si »gotof«. Ni ti več po-
moči. Politika te posrka, izgubiš kompas, začneš živeti 
v iluzijah in ne vidiš več malega človeka. Tistega, ki je 
oddal glas zate.” 
Nadaljuje z vlogo medijev, ki igrajo ključno vlogo pri 
slikanju negativnega, vseobsegajočega, črnega prosto-
ra in igralcev, ki so “pri koritu” in “jim je oblast stopila 
v glavo”, ne glede na to, kdo so, kaj zagovarjajo in kaj 
v resnici počnejo. 
Ni nam treba daleč, da najdemo take primere. A moje 
izkušnje so diametralno nasprotne. Večina ljudi, ki 
sem jih spoznal v škofjeloški “politiki”, je z nogami na 
tleh in s(m)o povsem brez iluzij. Večkrat razočarani 
kot povsem zadovoljni.  
Aktivno življenje je skrb, tako zase kot za svoje okolje 
in skupnost. Ne dovolimo, da jo nekaj posameznikov 
umaže in da zato vsi enako smrdimo po pasjem dre-
ku.  Pa še to lahko vzamemo kot ceno za to, da delamo 
nekaj, v kar verjamemo. Da spremenimo vsaj eno stvar. 
Kaj je druga možnost? Da stojimo in gledamo, kaj se 
dogaja? Da svojo aktivnost omejimo na komentar na 
Facebooku in cinizem? Da s prstom kažemo, kdo je 
koga pred leti?
Lokalna politika je nekaj strategije na osnovi vrednot 
in veliko aktivizma.  Postopoma,  en projekt za več kul-
ture, en projekt za več športa, en projekt za večjo soci-
alno vključenost … 
Če si aktiven/-a, stopi z mano, stopi z nami, na aktiv-
no plat, četudi ji kdo reče “pasji drek”. Tudi če imaš en 
majhen projekt ali samo idejo v mislih, ki bo nekaj 
dodala Loki. Piši mi na: tine.radinja@skofjaloka.si. 
Zakaj bi to naredil? Ta teden se je končala življenjska 
pot Zygmunta Baumana, ki je svojo sociološko teori-
jo gradil na angažiranem življenju. Ne morem in ne 
znam povedati bolje kot on: “Moralnost pomeni, da te 
za druge skrbi bolj kot zase. Človek bi moral razumeti, 
da je sreča drugih tudi pogoj njegove lastne sreče.” 

Stopi z mano – v pasji drek
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Potem ko je občina zaključila z infra-
strukturnimi projekti v urbanem delu 
občine, prebivalci pričakujejo, da se bo 
nadaljevalo tudi infrastrukturno ure-
janje podeželja, tako cest kot manjših 
komunalnih sistemov. Župana Miho 
Ješeta smo vprašali, kaj jim lahko za 
leto 2017 obljubi na teh dveh področjih.
 "V zadnjih dveh letih smo veliko na-
redili na projektiranju malih kanali-
zacijskih sistemov za 15 zaselkov naše 
občine. Zakon je bil sicer spremenjen in 
komunalne ureditve ni treba zagotovi-
ti do konca leta 2017, pač pa je presta-
vljeno do leta 2022. To je po eni strani 
olajšanje, po drugi pa tudi zmanjšanje 
zavedanja, da je ta korak pametno na-

rediti. Projekti so torej narejeni, prebi-
valci se morajo poenotiti glede izvedbe. 
Če ne pride do soglasja, bo potrebna 
ureditev z malimi komunalnimi čistil-
nimi napravami. O tem bodo prebivalci 
sami odločali, mi pa bomo poskrbeli, 
da bodo na voljo razpisi, da bomo del 
teh stroškov financirali tudi iz javnih 
sredstev. Upamo, da bomo že v tem letu 
prišli do kakšnega predloga za projekta, 
jeseni pa lahko z rebalansom proraču-
na namenimo določena sredstva in pri-
pravimo razpis," je dejal župan. 
Glede cest pa pravi: "V zadnjih letih smo 
uredili praktično vse ceste v dveh kra-
jevnih skupnostih (Godešič, Reteče in 
Gorenja vas) in veliko vaških cest v Pu-
štalu in Stari Loki. Nato smo šli z vod-
stvi krajevnih skupnosti po terenu in se 

dogovorili, katere makadamske ceste je 
še treba preplastiti. Ugotovili smo, da jih 
je še približno 26 kilometrov. Računam, 
da bomo z dosedanjih treh kilometrov 
preplastitev letno šli na pet kilometrov. 
V naslednjih dveh letih tega manda-
ta bomo asfaltirali še deset kilometrov 
cest. Pogoj za to pa je, da imamo ceste 
odmerjene in so zemljišča v občinski la-
sti. Predvsem bomo asfaltirali vse tiste 
odseke, za katere je sedanje vzdrževanje 
razmeroma drago, praktično to pomeni 
vse klance. Vzporedno je predvidena tudi 
rekonstrukcija obstoječih že dotrajanih 
cest. Lani smo začeli z Gostečami, letos 
sledijo Luša, Strmica, ureditev mostu 
v Ševljah, cesta čez Gorajte. Izzivov ne 
manjka, pričakujem, da bomo vse pred-
videno v čim večji meri realizirali." 

Projekti so narejeni
Tudi na podeželju načrtujejo urejanje kanalizacijskih sistemov, projekti so narejeni 
za 15 zaselkov v občini. Do konca mandata tudi asfaltiranje 10 kilometrov cest. 
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Razvojna agencija Sora vabi na informativno-promocijsko in 
tematsko delavnico o davkih v podjetju. Delavnica pod naslo-
vom Cesar naj vzame, kar mu gre – ne pa več – Davki v pod-
jetju bo potekala v četrtek, 26. januarja, od 17. ure do 18.30 v 
prostorih Coworking centra Lokomotiva na Mestnem trgu 38 v 
Škofji Loki. Predavala bo Nataša Pustotnik, magistrica znano-
sti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana eko-
nomistka, certificirana poslovodna računovodkinja in podje-
tniška svetovalka. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega 
podjetja Palma in drugi, v okviru katerega izvaja tudi računo-
vodske storitve za podjetnike, podjetja, društva in zasebne za-
vode. Delavnica bo obravnavala naslednje teme: pomembne 
poudarke davka od dohodka pravnih oseb, obdavčitev samo-
stojnega podjetnika, kako dobiček podjetnika vpliva na izra-
čun zavarovalne osnove, od katere v letu 2017 plačuje prispev-
ke za socialno varnost, nakup osnovnih sredstev v podjetju, 
davek na dodano vrednost. Delavnica je namenjena malim in 
srednjim podjetjem ter potencialnim podjetnikom. Je splošne 
narave in ni namenjena reševanju specifičnih problemov, s 
katerimi se morda srečujejo računovodje pri pripravi davčnih 
obračunov. Udeležba na informativno-promocijski in tematski 
delavnici je brezplačna. Prijave so obvezne in jih do petka, 20. 
januarja, sprejema Razvojna agencija Sora na tel. št. 04 50 60 
220 (Jana Šifrar) ali e-naslovu info@ra-sora.si.

Davki v podjetju
Razvojna agencija Sora prireja informativno-promocijsko in te-
matsko delavnico z naslovom Marketing z malo denarja: z dobri-
mi prijemi boste hitri, učinkoviti in prodali boste več. Potekala 
bo v sredo, 18. januarja, od 17. ure do 18.30 v prostorih Cowor-
king centra Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka. Delavnica je 
namenjena posodobitvi in izboljšanju znanja o trženju, ki pred-
stavlja vitalni del preživetja v vsaki dejavnosti. Predstavljenih 
bo več novih in učinkovitih receptov in izkušenj za doseganje 
uspeha. Spremljajte razmere – "temperaturo trga", želje strank, 
aktivnosti konkurence.  Hitro in učinkovito se odzivajte. Vaša 
moč je v hitrosti, inovativnosti in prilagodljivosti. Ni dovolj, če 
se   hitro odzovete,  bodite proaktivni, generirajte in testirajte 
ideje, gradite mreže in stalno izboljšujte ponudbo ter komunika-
cijsko-prodajne  pristope. Spoznajte, kako deluje prodajni lijak. 
Stranke morate navdušiti za nakup, zvestobo in sodelovanje. 
Uporabljajte sodobne tehnologije in sodobne pristope. Bodite 
udarni in racionalni. To so iztočnice za jutrišnje srečanje. Preda-
vatelj bo dr. Franc Vidic, svetovalec in mentor za podjetništvo in 
marketing, direktor zavoda VEC (Vocational education center), ki 
jeseni 2017 kot prvi v Sloveniji začne z izvajanjem specializira-
nega višješolskega študijskega progama računovodja. Informa-
tvno-promocijska in tematska delavnica je namenjena malim in 
srednjim podjetjem ter potencialnim podjetnikom, udeležba na 
njej je brezplačna. 

Marketing za malo denarja
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Decembra lani so se začela gradbena 
dela pred upravno enoto, kjer bo celo-
vito prenovljen trg, za stavbo v smeri 
grajskega hriba pa bo novo tudi otro-
ško igrišče Zamorc. Trg bo celovito 

urbanistično in funkcionalno preu-
rejen, amfiteatralno se bo navezoval 
na grajski hrib, ob tem pa bodo vgra-
dili tudi celotno javno infrastrukturo. 
Tako preurejen trg bo urejena vstopna 
točka v mestno jedro in na grad, služil 
bo tudi kot avditorij za različne kul-

turne in športne prireditve. Na novo 
zgrajeno otroško igrišče Zamorc bo 
služilo otrokom mestnega jedra, ure-
jeno pa bo tako, da bo najmlajšim 
pričaralo domišljijske svetove škofje-
loških zgodb in legend. 
Projekt obnove poteka skladno z leta 
2013 sprejetim javnim natečajem Ure-
ditev odprtih javnih površin starega 
mestnega jedra Škofje Loke ter ureditev 
obrežja obeh Sor in predstavlja nadalje-
vanje celovite obnove mestnega sredi-
šča Škofje Loke, ki se je začela s Cankar-
jevim trgom in Blaževo ulico leta 2014. 
Župan Miha Ješe je izrazil zadovoljstvo, 
da se je gradnja v ugodnih vremenskih 
(sicer zimskih) razmerah dobro začela. 
Po obnovi bo na tem območju zavladal 
nov prometni režim s spremenjenim 
načinom parkiranja, ki bo prestavljeno 
deloma na Pepetov klanec in deloma 
na območje Kapucinskega predmestja. 
Parkirni režim je spremenjen že v času 
gradnje, ki bo predvidoma končana 
na polovici leta. Do konca januarja pa 
ostaja nespremenjeno parkiranje na 
Pogorišču, kjer občina ponuja rezervi-
rana parkirna mesta najemnikom. Za-
nimanje za najem je namreč večje od 
možnosti, zato parkiranja še niso mogli 
urediti po novem. 

Gradijo trg in igrišče

Obnova trga pred upravno enoto je decembra in dobršen del januarja potekala v 
ugodnih razmerah. / Foto: Tina Dokl

Ministrstvo za okolje in prostor je obvestilo Občino Škofja 
Loka o uvedbi novega sistema opravljanja dimnikarskih 
storitev, ki temelji na licenčnem sistemu. Novi zakon o 
dimnikarskih storitvah za uporabnike je v veljavi od no-
vembra 2016, nekatere določbe zakona pa so se začele upo-
rabljati z novim letom. Po mnenju pristojnega ministrstva 
je treba opravljanje dimnikarskih storitev regulirati tudi v 
prihodnje zaradi zagotavljanja ciljev, kot so varstvo okolja, 
varstvo zdravja in premoženja ljudi, požarne varnosti in 
energetske učinkovitosti malih kurilnih naprav. Licenč-
ni sistem prinaša prednosti tako za dimnikarske družbe 
kot za uporabnike dimnikarskih storitev. Prednost za di-
mnikarske družbe je, da po novem ne bodo več omejene 
na območja, najpomembnejša novost za uporabnike pa je 
možnost izbire dimnikarske družbe z vsemi koristmi kon-
kurenčnega trga, za uporabnike prijaznejše izvajanje sto-
ritev ter cenovno konkurenčnost, saj bodo določene naj-

višje dovoljene cene storitev. Več o novostih, ki jih prinaša 
zakon, najdemo tudi na spletni strani Občine Škofja Loka 
http://www.skofjaloka.si/novica/63582.

Lahko izbiramo dimnikarja
Uvedba novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev
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Minil je praznični Beli december s 
sklopom prireditev za vse starosti in 
okuse v Škofji Loki. Novost je bila nova 
praznična okrasitev in osvetlitev, ki 
so jo ljudje dobro sprejeli. Občina za 
izvedbo prireditev vsako leto objavi 
javni razpis, na njem je bilo tudi za za-
dnji Beli december izbrano Turistično 
društvo Škofja Loka. Iz razpisa je bilo 
po besedah Katje Štucin, ki na občini 
koordinira prireditve, na voljo 18 tisoč 
evrov, izvajalci pa so program izpeljali 
tudi ob pomoči sponzorjev. Na javno 
povabilo za sodelovanje pri izvedbi de-
cembrskih prireditev pa sta se oglasili 
dve društvi, Sotočje in KUD LUFt, ki sta 
za miklavževanje in za dva umetniška 
festivala dobili vsak po tisočaka. 
Kot po izteku Belega decembra pravi 
Marko Pleško iz Turističnega društva 
Škofja Loka, so z obiskom prireditev 
zadovoljni, saj kaže, da so dosegli na-
men, da zadovoljijo ljudi vseh starosti 
in okusov. "Posebno dober obisk smo 
beležili na otroških prireditvah, veliko 
otrok si je ogledalo animirane filme v 
kinu Sora, tudi dogodki v Sokolskem 
domu so pritegnili veliko ljudi, v dru-
gem delu Belega decembra pa je bil 
obisk prireditev na prostem zaradi 
mraza manjši. To velja tudi za silve-
strovanje na prostem, ki se ga je ude-
ležilo kakih 2500 ljudi in so se zaradi 
mraza rašli nekoliko prej, kot bi se 
sicer, tako da je bila prireditev konča-
na že okoli dveh zjutraj," pravi Pleško. 
Tokrat je Ločane v novo leto pospremil 
ansambel Hozentregarji, kar je bilo še 
posebej dobro sprejeto pri ljudeh, ki so 
doslej pri decembrskih prireditvah v 
Škofji Loki pogrešali narodno-zabav-
no glasbo. Omenjena skupina je sicer 
igrala tudi druge zvrsti, a na svoj ra-
čun so končno prišli tudi ljubitelji na-
rodno-zabavnih viž. 

Škofjo Loko so decembra obiskali vsi 
trije dobri možje, Miklavž, Božiček 
in Dedek Mraz, na stojnicah, odru in 
trgih sta svojo ponudbo razgrnila Mi-
klavžev in božični LUFt, že pred decem-
brom pa tudi vinarji slovenskih vino-
rodnih pokrajin. Vrstili so se koncerti 

na prostem, v lokalih in v Sokolskem 
domu, kjer je bilo tudi nekaj dogodkov 
za zahtevnejši okus. Sobesednik oce-
njuje, da se je vseh dogodkov Belega 
decembra udeležilo kakih sedem tisoč 
ljudi, poleg domačinov tudi veliko obi-
skovalcev iz okoliških krajev. 

V Belem decembru ponudba za vsakogar
Dobro so bile obiskane zlasti prireditve prvega dela Belega decembra, v drugem 
je obiskovalce dogodkov na prostem nekoliko razredčil mraz. Organizatorji 
ocenjujejo, da se jih je udeležilo okoli sedem tisoč obiskovalcev.

Anke Piromanke so z ognjem razsvetlile praznično Škofjo Loko. / Foto: Andrej Tarfila

Občinstvo je na koncertu na prostem navduševal Omar Naber. / Foto: Andrej Tarfila
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

V Loškem muzeju so v preteklih letih zbirali podatke o po-
membnih ženskah in raziskovali njihovo uveljavljenost 
na različnih področjih na Loškem, v Sloveniji, v Evropi in 
celo v svetu. Zavod Tri pa je predlani izdelal projekt Aleja 
znamenitih Ločank, ki opozarja na neenakovredno zasto-
panost žensk v javnosti ter da bi si katera od njih zasluži-
la svoje mesto v sedaj izključno moški Aleji zaslužnih Lo-
čanov. Lani sta muzej in zavod združila moči v skupnem 
interesu, da raziščejo, kdo so bile znamenite Ločanke, ki 
so v preteklosti vplivale na družbo. Novembra in decem-
bra so organizirali študijske krožke z naslovom Pomemb-
ne Ločanke, kjer so udeleženci zbirali različna gradiva o 
ženskah, ki izvirajo iz Škofje Loke in so se s svojim delom 
uveljavile doma in po svetu. Z raziskovanjem in zbiranjem 
dokumentov, fotografij, spominov in anekdot bodo po lan-
skih treh srečanjih krožka nadaljevali tudi letos. "V tem 
letu bomo nadaljevali s študijskim krožkom 24. januarja. 

Sestajali se bomo enkrat mesečno, ob torkih ob 17. uri v 
muzejski sobi na gradu," nam sporoča Biljana Ristić iz Lo-
škega muzeja.

Znova krožek Pomembne Ločanke
V raziskovanju življenja pomembnih Ločank sta moči združila  
Loški muzej in Zavod Tri

Biljana Ristić (Loški muzej) in Nina Arnuš (Zavod Tri), voditejici 
krožka o pomembnih Ločankah / Foto: Tina Dokl
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Večletno nezgodno zavarovanje je PRAVA odločitev 
20 % popust za starše, ki imate pri AS-u sklenjeno DZZ*.

Pokličite 080 81 10, svojega zastopnika ali obiščite poslovno enoto AS.

Posebno ponudbo preverite na www.as.si.

Zaupa nam 

že več kot 

30.000 
staršev.

*dopolnilno zdravstveno zavarovanje
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Adriatic Slovenica, d.d., PE Kranj

 

Kidričeva cesta 2, 4000 Kranj
Tel.: (04) 281 70 00
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Adriatic Slovenica, d.d.
Poslovalnica Škofja Loka 

Šolska ulica 7, 4220 Škofja Loka
T: 04 5150 350

MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ŠOLE

"Na tokratni prireditvi se je zares obču-
tilo, da so dijaki pripravljeni narediti 
kaj za svoje sošolce," je bil nad ustvarjal-
nostjo dijakov drugega letnika in njiho-
vo pripravljenostjo pomagati navdušen 
ravnatelj Jože Bogataj. Kot je pojasnil, so 
se dijaki tudi s pripravo izdelkov potru-
dili povsem sami, medtem ko so v pre-
teklih letih za to poskrbeli bolj učitelji 
in starši. Na koncu so razglasili zmago-

Dijaki  
ustvarjalni in 
pripravljeni  
pomagati
Sredi prazničnega 
decembra so na Gimnaziji 
Škofja Loka izpeljali že 
tradicionalno dobrodelno 
prireditev Dijak dijaku, 
ki so jo popestrili s 
prazničnim sejmom.

Dijaki zmagovalnega 2. e razreda pred 
svojo stojnico

Katarina Zaletel, Laura Debeljak in Petra Štibelj so navdušile s pevsko točko.



valni razred, ki se je najbolj izkazal pri 
pripravi praznične stojnice. Za nagrado 
bodo dijake peljali na enodnevno ek-
skurzijo, je pojasnil ravnatelj.
Osrednjo prireditev so letos poimenovali 
Predan_a.si, na njej pa so se dijaki pred-
stavili vsak s svojim talentom, od plesa 
do petja in igranja inštrumentov. "Vse so 
pripravili na temo predanosti delu, vese-
lju in mladostni razigranosti." Tokrat so 
gostili tudi učence Osnovne šole Škofja 
Loka Mesto, ki so se predstavili z odlič-
no plesno točko in skečem v anglešči-
ni. "Vse mentorice so lahko ponosne na 
svoje dijake, saj so se resnično izkazali," 
je poudaril ravnatelj. Sledil je praznični 
sejem, na katerem so dijaki s svojo do-
mišljijo pri ustvarjanju izdelkov prese-
gli vsa pričakovanja, jih je spet pohvalil 
ravnatelj. "Naprodaj so bili novoletne 
voščilnice, okraski, loški kruhki in pi-
škoti vseh vrst, pekli so celo palačinke in 
vaflje, v hladnem večeru je bilo mogoče 
dobiti vroč čaj in okusne štruklje." Samo 
zmagovalni razred je v sklad prispeval 
skoraj tisoč evrov, skupaj pa so tisti ve-
čer zbrali okrog 3500 evrov. Predsedni-
ca sklada Gaudeamus Irena Florjančič 
je poudarila, da bodo na ta način lahko 
pomagali tudi tistim dijakom, ki bi se, 
kljub temu da si tega ne morejo privošči-
ti, radi skupaj s svojimi sošolci družili v 
različnih šolskih dejavnostih. 

Aleš Janže kot dobri mož iz 2. c
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MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ŠOLE

Delavnica je bila namenjena spozna-
vanju zakonitosti izdelave stavbnega 
pohištva ter njegovi pravilni in učin-
koviti obnovi. Kot ugotavljajo pri Šoli 
prenove, stara vedenja o gradnji ter 
obrtna znanja in spretnosti, potrebna za 
izvedbo kakovostne prenove, odhajajo 
skupaj s starimi mojstri in se to drago-
ceno znanje izgublja. Združenje zgodo-
vinskih mest Slovenije je tako že leta 
2000, ko so v Škofji Loki organizirali prvi 
strokovni posvet o kakovostni obnovi, 
zasnovalo Šolo prenove. Lani so ustano-

vili konzorcij, ki pri osveščanju o pome-
nu kulturne dediščine ter širjenju znanj 
in pridobivanja kompetenc s tega podro-
čja poleg Združenja zgodovinskih mest 
Slovenije združuje še Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, srednjo 
gradbeno in geodetsko šolo iz Ljubljane, 
fakulteto za arhitekturo in Šolski center 
Škofja Loka. 
"Stara okna in vrata so bila mojstrsko iz-
delana iz pravilno odbranega lesa, zato 
je velika škoda, da jih danes z lahkoto 
zavržemo in zamenjamo z novimi, ki 
pa niso nujno tudi kakovostna," ugota-
vlja profesorica s srednje šole za lesar-

stvo Irena Leban, ki je vodila delavnico 
prenove starih oken. Na delavnici so 
udeležencem predstavili, kako pravil-
no vzdržujemo stara lesena okna in jih 
kakovostno obnovimo. Dobro vzdrževa-
no stavbno pohištvo ima namreč dolgo 
življenjsko dobo, poudarja Irena Leban. 
Trideseturne delavnice se je udeležilo 
šestnajst udeležencev različnih strok, 
od mizarjev, arhitektov in restavratorjev 
do krajinskih arhitektov, strojnikov in 
etnologinje. Pri teoretičnem delu jim je 
dr. Živa Deu iz Šole prenove najprej pred-
stavila arhitekturni in simbolni pomen 
oken, dr. Franc Pohleven z oddelka za le-

Ohranjajo stara mojstrska znanja
V sklopu projekta Šola prenove, ki jo izvaja Združenje zgodovinskih mest 
Slovenije s partnerji, so konec preteklega leta na Srednji šoli za lesarstvo pripravili 
mizarsko delavnico Prenova starih oken.

  

GIMNAZIJA NA BC NAKLO –  
ŠOLA ZA ŽIVLJENJE IN RAZVOJ
Gimnazijci razvijajo podjetnost v projektu YouthStart in na praktičnem 
izobraževanju v Geislingenu am Steige v Nemčiji. 

Podjetnost v življenju še kako prav pride, tako zasebno kot po-
slovno. Zato v letošnjem letu gimnazijci v 3. letniku sodelujejo 
v mednarodnem projektu YouthStart, v katerem učitelji skupaj 
z dijaki načrtno razvijamo njihovo samoiniciativnost in podje-
tnost. Pri urah nemškega jezika so predstavljali njim zanimive 
podjetnike, iz odpadkov so kreirali nove uporabne izdelke in 
hkrati spoznavali, na katerih področjih so najboljši. Razvili so 
več poslovnih idej in se ob njih vživljali v kožo kupca. Najbolj 
zanimivo  je postalo, ko se je cel razred oblikoval v podjetje, ki 
bo na informativnih dnevih ponujalo osnovnošolcem in njiho-
vim staršem prijetno osvežitev in prikupno okrepčilo. 
Najboljših deset gimnazijcev podjetnikov se bo v marcu 2017 
dva tedna izobraževalo na Kaufmännischen Schule v mestu 
Geislingen v okviru projekta School4life. Šola ima odlične 
programe na področju ekonomije. Naši dijaki bodo delali v 
šolskem virtualnem podjetju. Nekaj praktičnih izkušenj bodo 
pridobili v znanem podjetju WMF. Ker bodo bivali pri druži-
nah, bodo lahko začutili tudi pristen vsakdan v nemških dru-
žinah.
»Naš razred se je organiziral v podjetje. Zame je to najljubši iz-
ziv, saj zahteva znanje širokega spektra. Lahko smo kreativni, 
podjetni, predvsem pa moramo v razredu sodelovati med se-

boj. Jaz sem prevzel delo na področju marketinga. Izziv nas je 
zelo povezal.«  Matej Vreček
»Naša projektna ideja je jopica z napihljivo kapuco, ki je upo-
rabna predvsem na potovanjih, saj bi omogočila udoben spa-
nec. Našo poslovno idejo in njeno predstavitev so profesorji 
ocenili kot najboljšo, s tem pa smo si prislužile lepo nagrado 
– praktično izobraževanje v Nemčiji.« Lea, Ana in Patricija

Odpadni material smo preoblikovali v nov izdelek in ga 
ustrezno promovirali
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sarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani 
je spregovoril o vzrokih za propadanje 
stavbnega pohištva, dr. Aleš Ugovšek iz 
M-Sore iz Žirov pa je predstavil in vodil 
razpravo o dilemi, ali naj okna zamenja-
mo ali obnovimo. Sledili sta predavanji 
Janez Beliča o konstrukciji oken in Igor-
ja Jelovčana o tehnologiji izdelave oken, 
Irena Leban pa je sklop predavanj kon-
čala s predstavitvijo zgradbe in lastnosti 
lesa ter nekaj osnovnimi dejstvi o ško-
dljivcih, ki uničujejo lesene izdelke, pa 
tudi ukrepih za boj z njimi. Praktični del 
je vodil Matija Hiršenfelder, podjetnik, 
rokodelski mojster in restavrator z veli-
ko izkušnjami. "Udeleženci so si ogledali 
in začeli prenovo oken na hiši na Spo-
dnjem trgu v Škofji Loki. Krila, potreb-
na obnove, so odpeljali v delavnico, kjer 
so jih v nadaljevanju temeljito očistili, 
ocenili škodo in se odločili o potrebnih 
ukrepih za njihovo prenovo," je razložila 
Irena Leban. Udeleženci so bili navduše-
ni nad izvedbo delavnice ter zelo zado-

voljni s pridobljenim znanjem in vešči-
nami. "Izrazili so željo, da bi se udeležili 
še kakšne delavnice o prenovi pohištva 
in politurah, zato na šoli pripravljamo 

program za novo delavnico," je pojasni-
la Irena Leban in dodala, da načrtujejo 
tudi ponovitev delavnice Prenova starih 
oken.

Udeleženci delavnice so spoznavali zakonitosti izdelave stavbnega pohištva ter njegovo 
pravilno in učinkovito obnovo.

Evropska pravna fakulteta izvaja dva dodiplomska in šest 
podiplomskih študijskih  programov:
  triletni visokošolski strokovni program Pravo in 

management infrastrukture in nepremičnin, 
triletni univerzitetni program Pravo,
  dvoletne magistrske programe Pravo, Pravo in 

management nepremičnin, Alternativno 
reševanje sporov ter Civilno in gospodarsko pravo in
 triletna doktorska programa Pravo ter Pravo in  

management nepremičnin.
Dodiplomski in magistrski program smeri Pravo ter magistrski 
program Pravo in management nepremičnin se izvajajo kot 
redni, brezplačni, koncesioniran način študija in kot izredni 
način študija. Vsi ostali zgoraj našteti programi pa se izvajajo 
le kot izredni način študija.
Dodiplomski študenti lahko po zaključku študija nadaljujejo 
pot na katerem koli magistrskem študijskem programu. Po 
zaključku podiplomskega študija na Evropski pravni fakulteti 
pa imajo študenti široko paleto zaposlitvenih možnosti.  
Zaposlijo se lahko bodisi v javnem bodisi v zasebnem sektorju 
ali pa nadaljujejo svojo kariero pot v pravosodju.

Nova podiplomska magistrska programa: Alternativno 
reševanje sporov ter Civilno in gospodarsko pravo
Študijski program Alternativno reševanje sporov je v 
Sloveniji edini magistrski program s tega aktualnega in 
pomembnega znanstveno-raziskovalnega in strokovnega 
področja. Diplomante opremi z znanjem in veščinami, ki so 
potrebni za mirno reševanje sporov.
Študijski program Civilno in gospodarsko pravo je  
namenjen tako diplomiranim pravnikom kot tudi diplomantom 
drugih smeri. Program omogoča pridobitev zanj in veščin  
na umerjenih področjih civilnega in gospodarskega prava ter 
pripravlja predvsem na delo v pravosodju in gospodarstvu. 

Predavanja se izvajajo v Novi Gorici ter že tretje leto  
zapored tudi v Ljubljani na Cankarjevem nabrežju.
Po zgledu priznanih mednarodnih univerz fakulteta izvaja  
e-študij, ki je prilagojen posameznikom, ki nimajo časa za  
obiskovanje vseh predavanj ali pa so od mesta predavanja 
preveč oddaljeni. Kot dodatno obliko študija pa si lahko  
ta način izberejo tudi drugi vpisani študenti. Več na portalu 
www.euniverza.si  

VABLJENI NA INFORMATIVNI DAN:
  Nova Gorica (EDA Center Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica): petek, 10. 2. 2017 ob 12. uri in sobota, 11. 2. 2017 ob 10. uri,
  Ljubljana (Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana): petek, 10. 2. 2017 ob 12. uri in sobota, 11. 2. 2017 ob 10 uri.

Več informacij na:  www.evro-pf.si ali www.euniverza.si

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA
Povezovanje teorije s prakso, praktična uporabnost znanja, inovativnost,  

strokovnost ter prijazno akademsko okolje so tisti elementi, ki Evropsko pravno 
fakulteto postavljajo v vrh visokošolskih zavodov v Sloveniji.
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VEČGENERACIJSKI CENTER GORENJSKE TUDI V ŠKOFJI LOKI
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni 
sklad sofinancirata projekt Večgeneracijski center Gorenjske. Škofjeloški Zavod O je 
partner v konzorciju, ki ga vodi Ljudska univerza Kranj. 
Namen projekta Večgeneracijski center Gorenjske je izvajanje različnih preventivnih 
programov, s katerimi se bo aktiviralo in integriralo pripadnike različnih ranljivih ciljnih 
skupin ter preprečevalo njihovo socialno izključenost. 
Tako se bodo do 30. 9. 2021 v Škofji Loki vsakodnevno izvajale vsebine, namenjene 
socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu 
povezovanju. Aktivnosti bodo zasnovane tako, da bodo čim bolj pestre, zanimive, 
naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj za 
potrebe dela in vsakdanjega življenja vseh generacij.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Ope-
rativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in 
zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktiv-
no vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in 
dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifične-
ga cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno 
izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.
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Odločite se za korak v pravo smer
in stopite na odskočno desko za sodoben poklic

I Z B E R I T E

Vabimo vas na informativne dneve v petek in soboto, 10. in 11. februarja 2017:

Srednja šola za strojništvo: Podlubnik 1b / petek ob 11. in 15. uri ter sobota ob 9. uri
Srednja šola za lesarstvo: Kidričeva 59 (Trata) / petek ob 9. in 15. uri ter sobota ob 9. uri
Višja strokovna šola: Podlubnik 1b / petek ob 11. in 16.30  ter sobota ob 11. uri
Dijaški dom: Podlubnik 1b / petek od 8. do 17. ure in v soboto od 8. do 13. ure

Šolski center Škofja Loka, 

Podlubnik 1b, 

4220 Škofja Loka,

S: www.scsl.si / E: info@scsl.si,

telefon: 04/506 23 00.

  je sodoben, prijazen center s tradicijo, uspehi in ambicijami
  goji partnerstvo z ožjo in širšo skupnostjo
  se hitro odziva na spremembe  tehnologij in potrebe na trgu
   dijakom ponuja različne pristope učenja v sodobno  
opremljenih učilnicah

   neguje vrednote, ki so pomembne za osebno rast  
vsakega udeleženca

   nudi širok spekter obšolskih dejavnosti

Šolski center Škofja Loka je primeren za vse, 
ki jih zanimata lesarstvo ali strojništvo.

     SREDNJA ŠOLA ZA LESARSTVO SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO

Obe srednji šoli ponujate programe nižjega, poklicnega, poklicno-tehniškega in srednje strokovnega izobraževanja  
in usposabljata za različne poklice:

  obdelovalec lesa   pomočnik v tehnoloških procesih
  mizar   oblikovalec kovin - orodjar
  tapetnik   inštalater  strojnih inštalacij
  lesarski tehnik   avtoserviser

   avtokaroserist
   avtoserviserni tehnik
   strojni tehnik  

Dijaški dom omogoča bivanje oddaljenih dijakov v eno- in dvoposteljnih sobah.
Višja strokovna šola izvaja višješolska programa za strojništvo in lesarstvo.
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IGOR KAVČIČ

• o svojih risarskih začetkih: „Do petnajstega leta sem se 
raje podil po Gorajtah, kot pa risal. Šolal naj bi se v gradbe-
ništvu, mogoče kasneje za arhitekta, a sem se raje vpisal 
na šolo za oblikovanje, ker sem slišal, da je tam tudi veliko 
risanja. Stvar me je pozneje začela zanimati.“
• o potovanju v Chartres, kamor potem sploh ni prišel 
ali kako je v lovu za gotsko arhitekturo odkril hiperrea-
lizem: „V študijskih letih sem veliko potoval, v Dubrovnik, 
Grčijo, Italijo. Ko sem si kupil prvi avto, sem se namenil v 
Francijo, v mesto Chartres, kjer je najstarejša gotska kate-
drala. Vozil sem se od mesta do mesta, si ogledoval stara 
mestna jedra, mogočne gotske cerkve in obiskoval razsta-
ve sodobne umetnosti. Videl sem prve popartistične slike, 
na katerih so slikarji upodabljali motive iz sodobnega časa 
– avtomobile, ljudi v urbanem okolju, kavarne …, nobenih 
svetnikov in angelcev. Ko sem se iz Pariza peljal domov, 
sem opazil, da me je bolj zanimala sodobna umetnost kot 
gotika. Do Chartresa sploh nisem šel. Ob vrnitvi se spo-
mnim razstave pop arta v Luzernu v Švici, ki me je še po-
sebej navdušila. Ko sem prišel domov, sem poskusil, ali bi 
tudi jaz znal tako slikati.“ 
• o mladostnih umetniških konceptih in mavrični poti: 
„Pred potovanjem v Francijo me realizem sploh ni zanimal. 
Mladi smo se takrat bolj ukvarjali z umetniškimi posegi v 
prostor. Ob tisočletnici Škofje Loke leta 1973 sem izdelal celo-
stno podobo za mesto, zastavo, grb … Za plačilo sem želel še 
nekaj narediti za mesto in sem zaprosil na občini, ali lah-
ko z mavričnimi barvami pobarvam pot od občine na grad, 
a na Zavodu za varstvo kulturne dediščine dovoljenja niso 

dali. Naslednje leto sem projekt realiziral in pot pobarval v 
takrat Marxovem, danes pa Miklošičevem parku v Ljublja-
ni. Prijatelji s časopisa Mladina so mi uredili dovoljenje.“
• o pop artu v Jugoslaviji: „Ni ga bilo malo, a je bil nekako 
ob strani, saj so bile druge smeri v likovni umetnosti moč-
nejše. Leta 1979 sem dobil nagrado za slikarstvo na jugoslo-
vanskem bienalu mladih na Reki. Kot samostojni umetnik 
sem takrat kar dobro živel.“
• o tem, da je v slikarstvo prvi uvajal tehniko ameriške 
retuše: „Zagotovo sem bil med začetniki tega načina pri nas, 
bil pa sem prvi, ki sem dosledno sledil fotografiji. Takrat je 
bila to novost. Delal sem večje formate z akrilnimi barvami. 
Mogoče je moj prispevek k slovenski umetnosti v tem, da 
sem prvi slike delal v tehniki aerografije, da sem slike 'na-
šprical'. V delo pa sem že uvajal tudi svoje postopke.“
• o tem, da je vedno sledil novim tehnologijam: „Vedno 
iščem nove tehnologije. Že kmalu sem začel uporabljati 
digitalni fotoaparat, že dvajset in več let fotografije 'nala-
gam' na računalnik, jih obdelujem in jih uporabljam za 
grafike.“ 
• o tem, da nikoli nisi daleč od Berkove zvezde: „V devet-
desetih letih prejšnjega stoletja sem veliko delal grafike s 
florističnimi motivi – flamingovci, narcisami, božičnimi 
zvezdami. Pošiljal sem jih na razstave v Argentino, Španijo, 
Kanado, kjer sem prejemal tudi nagrade. V španskem me-
stecu Cadaques sem imel leta 2004 tudi razstavo. Ko sem 
prispel v kraj nekje v hribih, sem bil kar presenečen ob nji-
hovi pozornosti. Pričakali so me plakat za razstavo, razgle-
dnice, nalepke z božičnimi zvezdami in čudovita razstava. 
Ko sem naslednji dan na glavnem trgu videl velik jumbo 
plakat za razstavo Salvadorja Dalija, v tem mestu je menda 
imel počitniško hišico, sem bil šele znova na Zemlji. Dalija 
ni več, jaz sem še živ. Mogoče bo pa čez petdeset let tudi 
za mojo razstavo kje kakšen jumbo plakat z mojo božično 
zvezdo. Do takrat pa jih, kamorkoli že grem, v znane kraje, 
velike galerije, v svojih slikah dodajam sam.“
• o avtoportretih, slikarskih selfijih: „Selfiji so bili sto 
in sto let privilegij slikarjev. Edino slikar je znal naslikati 
samega sebe. Danes ga zna narediti vsak. Sam sem iskal 
podobe v odsevih steklenih površin v moderni arhitektu-
ri. Najprej sem v odsevih postavljal in fotografiral ženo in 
otroke, a so se kmalu naveličali, saj je vselej trajalo, da sem 
dobil pravi zorni kot, kompozicijo, svetlobo … Sam sem bil 
mnogo bolj potrpežljiv do sebe. Tako sem dobil model, ki je 
bil vedno pripravljen pozirati fotografu.“ 
• o tem, kam ga vodi umetniška pot: „To je najtežje vpra-
šanje. Ne vem, kaj bo, kako se bodo stvari odvijale, kakšni 
časi bodo prišli. Računam, da bom še kaj naredil.“

Berkova zvezda potuje v njegovih slikah
Po treh razstavah likovnih del ob 70-letnici slikarja Berka so v Loškem muzeju 
predstavili še katalog o slikarju in njegovem delu. Ob tem je Berko pripovedoval ...

Pogovor z Berkom je ob izidu obsežnega kataloga v Loškem 
muzeju pripravil umetnostni zgodovinar Boštjan Soklič.
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Prostovoljci društva Žverca so mačje 
zavetišče na območju nekdanje voja-
šnice uredili pred štirimi leti zaradi 
ogromnega števila zavrženih mačk, s 
katerimi so se srečevali vsako leto. V 
okviru Mačjega dola so po besedah vod-
je zavetišča Monike Koprivnikar doslej 
oskrbeli že približno 1500 mačk, od tega 
so jih skoraj šeststo sprejeli v zavetišče 
in jih potem oddali novim lastnikom. 
Ker bodo na tem območju kmalu začeli 
graditi vrtec, zdaj iščejo novo lokacijo za 
zavetišče. "Ta bi morala biti dostopna 
vsem, ki bi želeli spoznati naše delo in 
živali. S tako vključenostjo zavetišča v 
okolje bo mogoče tudi delovanje pod-
pornih dejavnosti," je prepričana.
Zato si želijo privlačnega prostora, kjer 
bo bivanje prijetno za vse. Zaveda se, da 
bo to zahtevna naložba, pri kateri bodo 
potrebovali pomoč vseh, ki bi se radi 
pridružili njihovim prizadevanjem, da 
odnos do živali dvignejo na raven zrele 
in napredne družbe. "Prepričana sem, 
da bomo z res dobrim zgledom spod-
budili tudi druge občine po Sloveniji, da 
se odločijo za podobne rešitve. Dokazali 
bomo, da je z ureditvijo tega 'problema' 
kakovost življenja na nekem prostoru 
boljša za vse, ne le za živali," je pouda-
rila Monika Koprivnikar. Zavedati se je 
treba, dodaja, da z dejavnostmi v sklopu 
zavetišča skrbijo tudi za to, da se mač-
ke ne bi nenadzorovano razmnoževale, 
obolevale in poginjale ter iskale hrane 
po človeških bivališčih in okrog njih. 
Veseli jo, da so ljudje vse bolj osveščeni 
glede pomena kakovostne oskrbe živali. 
"Kljub temu pa veliko dela z zavrženimi 
živalmi še vedno opravijo posamezni 
prostovoljci, ki pospravljajo za krutimi 
brezbrižneži." Lastništvo psov je v za-
dnjih letih že dokaj urejeno z obveznim 
čipiranjem, ki omogoča hitro vrača-

nje izgubljenih psov lastnikom, veliko 
sprememb pa bo po njenem potrebno 
tudi pri drugih domačih živalih. "Mačje 
populacije so zaradi hitrega razmno-
ževanja in dobre prilagodljivosti težko 
obvladljive. Seveda poskušamo ljudem 
predstavljati odgovorno skrb, ki zajema 
tudi sterilizacijo in kastracijo mačk. 
A mnogi se še vedno ne zavedajo, da z 
vsakim novim leglom mladičev prispe-
vajo k temu, da je mačk preveč in je zato 
odnos do njih slab."
Priznava, da jo ta čas kar zmrazi, ko 
pomisli, da bodo morali okrog štiride-
set mačk seliti na novo lokacijo. "A že 
od ureditve zavetišča v stari stavbi smo 
se zavedali, da bomo morali v nekaj le-
tih stran." Z novim zavetiščem bi želeli 
oskrbo zavrženih živali približati vsem, 
ki so pripravljeni sodelovati pri rešitvah 
za lepšo prihodnost zapuščenih mačk. 
"Naš cilj je zgraditev modernega, premi-
šljeno načrtovanega prostora, kjer bodo 
živali brezskrbno in kakovostno bivale 
do posvojitve. Obenem pa želimo v po-
moč pri njihovi oskrbi vključevati pred-
stavnike vseh segmentov družbe." Ver-

jame, da bo tako veliko hitreje prišlo do 
premikov v glavah celotne družbe glede 
skrbi za zapuščene živali.
Skrb za mačke zahteva precej sredstev, 
saj mnoge pri njih bivajo več kot en me-
sec, kolikor časa jim za oskrbo plačuje 
občina, zato si želijo postati bolj samoo-
skrbni. Med drugim razmišljajo o loka-
lu, v katerem bi bile prisotne tudi mač-
ke. "Vedno več ljudi se namreč zaveda 
terapevtskih učinkov živalske družbe," 
poudarja Monika Koprivnikar. V sklopu 
zavetišča si želijo še moderno veteri-
narsko ambulanto, v kateri bi občasno 
brezplačno poskrbeli tudi za živali so-
cialno ogroženih lastnikov. Finančno 
podporo zavetišču bi po njenem lahko 
zagotovili tudi s hotelom za živali. "Opa-
žamo vse večje potrebe po kakovostni 
namestitvi živali v času dopustov. Ta 
čas je še vedno množična praksa, da 
takrat ljudje svoje živali in njihove mla-
diče zavržejo," je končala Monika Ko-
privnikar, ki ob tem navaja Gandhijevo 
znano ugotovitev, da se veličina naroda 
in njegovega moralnega napredka zrca-
li v njegovem odnosu do živali.

Lepša prihodnost za zapuščene mačke
Zavetišče Mačji dol, ki ta čas deluje na območju nekdanje vojašnice, bo pred 
začetkom gradnje novega vrtca treba preseliti na novo lokacijo. Skrbniki 
tamkajšnjih živali si želijo prostor, ki jim bo omogočal, da bodo v reševanje  
te problematike vključili tudi širšo javnost.

Monika Koprivnikar v zavetišču Mačji dol
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Škofjeloški jamarji so sprva delovali pod 
okriljem jamarskega društva iz Gorenje 
vasi, ko jim je občina pred 25 leti odsto-
pila prostore na območju nekdanje vo-
jašnice, pa so se odločili za ustanovitev 
samostojnega društva. Nastalo je na 
pobudo nekaj posameznikov, ki jih žene 
želja po odkrivanju lepot podzemnega 
sveta. Med člani so trije usposobljeni 
jamski reševalci. Walter Zakrajšek, ki je 
kar osemnajst let vodil društvo, je tudi 
vodja jamarske reševalne službe pri Ja-
marski zvezi Slovenije. 
Ob vprašanju, kaj je tako privlačnega 
pri jamah, ob katerih mnogi pomislijo 
zgolj na hlad, blato in temo, Zakrajšek 
kot iz topa istreli: "Mir in tišina pa 
sam zrak in vonj v jami ter občutek, 
da delaš nekaj dobrega zase in za sku-
pino, v kateri deluješ." To jih žene, da 
se vedno znova vračajo k raziskova-
nju lepot na videz nekoristnega sveta. 
"Vse to spremlja zavedanje, da pogosto 
vstopaš v svet, kjer pred tabo ni bil še 
nihče in mogoče tudi nikogar več ne 
bo." Za jamarstvo ga je navdušil kole-
ga iz njegove takratne službe. "Prvič 
smo šli v jamo pri Svetih treh kraljih 
nad Žirmi in takrat so me 'zastrupili' z 
občutkom, ki ga dobiš v jami," se spo-
minja Zakrajšek. Glede na gostoto jam 
v Sloveniji – doslej so odkrili že več kot 
12 tisoč jam, vsaj toliko pa naj bi jih 
bilo še neraziskanih – ga čudi, da se 
z jamarstvom ne ukvarja več ljudi. "V 
Sloveniji je 48 jamarskih društev, ki 
imajo skupaj okrog 1200 članov, od 
tega jih je okrog osemsto aktivnih."
V njihovem društvu so osredotoča-
jo predvsem na raziskovanje jam na 
škofjeloškem območju, čeprav svoje 
delovanje širijo tudi preko Škofjeloške-
ga hribovja na planoto Jelovice ter ob-
močje med Ratitovcem in Soriško pla-
nino. V jamski kataster so dodali tudi 
nekaj jam iz Kamniško-Savinjskih Alp 

in Kanina. Na območju Lubnika ta čas 
raziskujejo dve jami. "Prvo je brezno 
na Malem Lubniku, v katerem smo 
prišli že do več kot 120 metrov globine, 
jama v Mali Gabrovi lazi pa je nekoliko 
manjša, globoka je okrog trideset me-
trov," je razložil Zakrajšek. Med najglo-
bljimi jamami na tem območju je 384 
metrov globoko Klomsko brezno na 
Ratitovcu. Prav tam so naleteli tudi na 
svojo najbolj zanimivo najdbo, ostan-
ke jelena, ki naj bi živel 1800 let pred 
našim štetjem. Kljub neprijaznemu 
okolju je življenje mogoče najti tudi v 
samih jamah. Na Škofjeloškem obmo-
čju so našli nekaj primerkov jamskih 
hroščev, med njimi drobnovratnika. 
"To je bil prvi najdeni hrošč v Sloveni-
ji, ki je dokazal, da tudi v največji temi 
obstaja življenje." Med njihovimi člani 
je tako tudi ljubiteljski biolog, ki zbira 

in določa nove vrste jamskih hroščev. 
"Kar nekaj jih je že sam poimenoval," je 
pojasnil Zakrajšek.
Nove vhode v jame je najlažje najti 
pozimi, saj na mestu, kjer je vhod v 
jamo, ni snega. Vsako leto odkrijejo 
nekaj novih jam. Na območju Lubni-
ka je ta čas v jamski kataster vpisanih 
trideset jam, med njimi je najbolj zna-
no Marijino brezno, predvsem zaradi 
prezimovanja netopirjev. "Ta čas v njej 
prezimuje okrog 1500 malih podkov-
njakov." Zato so že leta 1992 jamo za-
prli za javnost, le vsako prvo soboto v 
juliju organizirajo dan odprtih vrat, v 
okviru katerega obiskovalcem razka-
žejo od petsto do šeststo metrov jame, 
ki je sicer dolga dva kilometra. Osnov-
nošolcem pa navadno razkažejo jamo 
Kevderc, ki je prav tako nezahtevna za 
obisk, je še dejal Zakrajšek. 

V jamo po mir in tišino
Člani Društva za raziskovanje podzemlja Škofja Loka že četrt stoletja odkrivajo  
in raziskujejo jame predvsem na škofjeloškem območju.

Walter Zakrajšek
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Društvo popotn ih fotografov in foto-
reporterjev so ustanovili pred 14 leti 
z željo, da bi fotografije slovenskih 
popotnikov, ki vsako leto nastajajo v 
mnogih svetovnih velemestih, pušča-
vah, gorah, deževnih pragozdovih, sa-
vanah in na obalah oceanov, dvignili 
na višjo raven. Beležijo privlačne in 
barvite, pa tudi črno-bele, žalostne 
in tragične trenutke sodobnega sve-
ta – vsi ti so na ogled tudi na tokratni 
razstavi, imenovani Svet žari v bar-
vah, katere odprtja se je v Sokolskem 
domu poleg številnih članov udeležil 
podpredsednik društva, naš legendar-
ni fotograf Arne Hodalič.
Njihovo razgibano ‘stvarjenje’ se gla-
si takole: “Na začetku je bila Zemlja 
pusta, gola in temačna. Potem je iz 
globin privrela vroča magma in na 
površje prinesla prvo barvo – rdečo. 
Bruhajoči ognjeniki so ustvarili at-

mosfero in ledeni kometi so oceane 
napolnili z vodo. Zasijala je modrina. 
Veličastni sončni zahodi so vsak dan 
priskrbeli prelepo oranžno in rumeno. 
Harmonija barv pa še ni bila popolna. 
Milijone let pozneje je iz zemlje sra-
mežljivo pokukala prva rastlina. In se 
kmalu razbohotila v širne pragozdo-
ve, ki so prekrili kontinente. Rodila se 
je zelena. Takrat je svet zažarel v vsej 
svoji barviti pravljičnosti in tako žari 
še danes. Narava riše barve z izbrano 
natančnostjo, pa tudi človek na svoj 
način dodaja pisano paleto. Če ima čr-
no-beli svet lepoto v neštetih sivinah, 
oblikah in vzorcih, so si barve prilasti-
le svetlobo, energijo, kontraste. Barve 
nas spremljajo od zibelke do groba 
in nam pomenijo več, kot se zaveda-
mo. Ustvarjajo simbole, vplivajo na 
razpoloženje, nas tolažijo, opozarjajo 
na skrite in neznane kotičke sveta – 
ti nas pogosto pritegnejo prav zaradi 
svojih čarobnih barv.”

NARAVNE IN KULTURNE  
ZNAMENITOSTI ALBANIJE

Veleposlanik Republike Albanije v Slo-
veniji njegova ekscelenca Pëllumb Qa-
zimi se je v svojem nagovoru zahvalil 
Občini Škofja Loka ter prisotnemu žu-
panu Mihi Ješetu, ki je kot član kvin-
teta Patina tudi glasbeno popestril 
kulturni večer, za razstavo o nadvse 
raznoliki državi. Fotografije prikazu-
jejo lepote njenih naravnih znameni-
tosti, dolgih obal ter jezer – Skadarsko 
je največje, Ohridsko najgloblje, Pre-
spansko jezero pa najvišje ležeče jeze-
ro na Balkanu – pa tudi znamenitosti, 
uvrščene na Unescov seznam kul-
turne dediščine: arheološko območje 
Butrint z najdbami iz časa, ko je bilo 
to območje kolonija Rimljanov in Gr-
kov, Gjirokastra je starodavno meste-
ce s tipično turško arhitekturo, ki mu 
pravijo tudi kamnito mesto, saj so vse 
hiše zgrajene iz kamna in so podob-
ne majhnim trdnjavam, najstarejše 
albansko mesto Berat pa je znano kot 
mesto tisočih oken.

ŽIDANE VOLJE JIM NE MANJKA

Pet članov fotosekcije KUD-a Fofité iz 
Medvod – Greta Skvarča, Irena Kra-
snik, Irena Marsich, Matevž Jekler ter 
Boris Primožič – se z razstavo Črnobeli 
vsakdan predstavlja z izborom foto-
grafij na teme narave, kamna, lesa, 
kovine in kozolca. “Fotografiranje na 
gledališkem odru smo dopolnili s por-
tretom, družinsko fotografijo in tiho-
žitjem. Fotografijo usvajamo na dol-
ge proge, skozi pogovore, vprašanja, 
skozi delo in izkušnje posameznika, 
predvsem pa ob prijetnem druženju 
in židani volji, ki nam je ne manjka,” 
je sklenil mentor fotosekcije Boris Pri-
možič.

Svet, ki žari v barvah
Škofjeloški Sokolski dom v januarju žari v barvitem ognju fotografij: razstavlja 
Društvo popotnih fotografov in fotoreporterjev, albansko veleposlaništvo 
predstavlja lepote svoje države, v Mali galeriji pa je na ogled razstava članov 
fotosekcije KUD-a Fofité iz Medvod.

Čarobna moč svetlobnega zapisa: fotografske razstave v Sokolskem domu 
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Rokometno igrišče na Godešiču so z 
ledom prekrili pred približno dvema 
tednoma, nizke temperature pa jim 
omogočajo, da ves čas vzdržujejo kako-
vosten led. Po štirih letih, kar ni bilo 
ustreznih pogojev za izdelovanje ledu, 
tako letos krajani spet lahko drsajo in 
igrajo hokej. "Letos imamo res srečo z 
vremenom, saj je nizke temperature 
spremljal tudi suh veter, tako da so bili 
pogoji za izdelovanje ledu enaki, kot če 
bi bile temperature minus dvajset sto-
pinj," je pojasnil predsednik športnega 
društva Kondor Jože Hafner.
Prvič so igrišče spremenili v drsališče 
pred več kot dvajsetimi leti. "Spomnim 
se, da je bilo to takrat, ko je naša sokra-
janka Anja Čarman osvojila prvo meda-
ljo na evropskem prvenstvu," je razložil 
Hafner. Za zaledenitev osemsto kvadra-
tnih metrov velikega igrišča prvič nali-
jejo od petsto do šesto litrov vode. "Naj-
bolj zaslužen za led je Tadej Avguštin, 
ki je sploh v prvih dneh tudi sredi noči 
vstajal, da je dolival vodo." Ob nizkih 
temperaturah v preteklih dneh potem 
niso imeli veliko dela z vzdrževanjem. 
"Zvečer led le očistimo in dolijemo vodo, 
da je zjutraj spet gladek." Drsališče je 

zlasti v popoldanskih in večernih urah 
polno ljubiteljev drsanja, vsak večer po 
19. uri pa igrajo hokej. "Vedno več drsal-
cev prihaja tudi od drugod, saj v bližini 
ni večjega drsališča," je dejal Hafner. Za 
drsanje pobirajo prostovoljne prispevke, 
po dva evra za otroke in tri evre za od-
rasle. "Z izdelavo ledu in njegovim vzdr-
ževanjem imamo kar nekaj stroškov, ki 
jih društvo težko pokrije samo," je pri-
znal Hafner. 
Preden so v drsališče spremenili ro-
kometno igrišče, so se tudi Godešani 

pozimi zbirali na t. i. Žerovčevi luži, če 
so si zaželeli radosti na ledu. "Ker je 
Žerovčeva luža naraven bajer z rela-
tivno toplim izvirom, se je drsanje ve-
likokrat končalo s plavanjem v ledeno 
mrzli vodi," pojasnjujejo v društvu, 
obenem pa se je z izgradnjo Hidroe-
lektrarne Mavčiče v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja pretok tako dvignil, 
da luža ni več zamrznila. Nekaj časa 
so potem krajani Godešiča hokej igrali 
na bajerju v peskokopu v Retečah, ko 
se je zaradi zaprtja podzemnih poti 
bajer v Retečah zmanjšal, pa so člani 
društva znova oživili pripravo ledu na 
rokometnem igrišču. Leta 2002 so do 
tamkajšnjega lokala pripeljali moč-
nejšo vodovodno napeljavo, istega 
leta pa so s pomočjo krajevne skupno-
sti postavili razsvetljavo, ki omogoča 
igranje hokeja tudi ob večernih urah. 
Leta 2003 so okrog igrišča postavili 
še nizko zaščitno ograjo, da plošček 
manjkrat 'pobegne' z igrišča. "Otroci 
tu preživljajo vse popoldneve, še zla-
sti pa drsališče oživi ob koncih tedna," 
je pojasnil Jože Hafner in dodal, da so 
verjetno najbolj športna vas v Sloveni-
ji, saj se skoraj vsak krajan ukvarja s 
kakšnim športom. 

Rokometno igrišče postalo drsališče
V športnem društvu Kondor Godešič so letošnjo zimo po več letih znova pripravili 
led na rokometnem igrišču ob društvenem gostinskem lokalu.

Jože Hafner Tadej Avguštin

Na rokometnem igrišču na Godešiču že dva tedna drsajo.
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V pravljični sobi se vsako sredo od 
10. do 19. ure zbirajo otroci in njihovi 
starši ob knjigah, lutkah in didaktič-
nih igračah, ki so jim ves čas na voljo. 
"Čeprav je soba opremljena bolj skro-
mno, se v njej radi zbirajo tako otroci 
kot starši, tako da je včasih že skoraj 
premajhna," je pojasnila knjižničarka 
Tatjana Šmid in dodala, da je večkrat 
prav zanimivo poslušati, kadar se 
starši povsem vživijo v igro, ko otro-
kom z lutkami predstavljajo kakšno 
zgodbo.
Pravljično sobo so uredili pred štirimi 
leti ob odprtju mladinskega oddelka 
knjižnice na Nami. V njej sicer pripra-
vljajo ure pravljic in lutkovne pred-
stave za otroke, en dan v tednu pa je 
namenjena prostemu druženju. "Na 
mladinski oddelek prihajajo številne 
mlade družine z otroki, ki imajo tako 
možnost, da se umaknejo v svoj koti-
ček." Največji živžav po njenih bese-
dah vlada popoldne, predvsem v času, 
ko se starši z otroki vračajo iz vrtca 
in se spotoma ustavijo še v knjižnici. 
"Čez dan se zvrsti od deset do petnajst 
obiskovalcev. Otroci zelo uživajo v 
medsebojnem druženju, starši pa lah-
ko tudi malo poklepetajo," je razložila 
Tatjana Šmid. 

Preteklo sredo sta se v pravljični sobi 
zabavala šestletni Mark in osemletna 
Lara Kamin. "Tu sem prvič, a mi je zelo 
všeč in bom z veseljem še kdaj prišla," 
je bila navdušena Lara, ki so jo prite-
gnile zlasti knjige, ki so razpostavljene 
po policah. Bratec Mark pa se je nad-
vse zabaval z oblazinjenimi kockami, 

iz katerih se je odločil sestaviti hiško. 
Kmalu se mu je pridružila tudi Lara in 
skupaj sta nato iz kock sestavila še vla-
kec. Topla in domača pravljična soba je 
bila všeč tudi njuni mami Kristini Gor-
tnar, ki ju je z nasmeškom opazovala, 
ko ju nikakor ni mogla spraviti iz sobe, 
da bi se odpravili domov. 

Zabavno druženje v knjižnici
Na mladinskem oddelku Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka vsako sredo 
najmlajšim obiskovalcem in njihovim staršem odprejo vrata pravljične sobe.

Pravljična soba nudi otrokom obilo zabave.

V vrtcu Škofja Loka enkrat mesečno organizirajo igralne urice za 
otroke, ki niso vključeni v vrtec, pridružijo pa se jim seveda lahko 
tudi vrtčevski otroci. Igralne urice pripravljajo pod skupnim na-
slovom Pod mavričnim dežnikom. "Strokovni delavci vrtca v okvi-
ru teh srečanj pripravljajo dejavnosti, kot so ure pravljic, dram-
ske in lutkovne predstave, ustvarjalne delavnice, orientacijski 
pohodi in druge zanimivosti," je razložila pomočnica ravnateljice 
Ema Hafner. Pretekli četrtek so si tako otroci lahko ogledali lut-
kovno predstavo z naslovom Muca Copatarica, ki so jo pripravile 
delavke enote Biba (na fotografiji). Igralne urice potekajo v več-
namenskem prostoru enote Najdihojca od novembra do aprila.

Muca Copatarica na igralnih uricah
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SUZANA P. KOVAČIČ

Hiška eksperimentov je aktivnost Hiše 
eksperimentov, ki potuje po celi Slove-
niji in za en dan eno izmed slovenskih 
osnovnih šol spremeni v center znano-
sti. Popotovanje po Sloveniji so začeli leta 
2014. Prvi petek v novem letu je Hiška ek-
sperimentov obiskala učence v Osnovni 
šoli (OŠ) Cvetka Golarja v Škofji Loki, ki 
so v dveh učilnicah eksperimentirali in 
se zabavali pri več kot petdesetih mobil-
nih poskusih. »Ugotavljamo, da imajo 
učenci zelo radi eksperimentalno delo, 
da so pri pridobivanju znanja radi sami 
aktivni. Obisk Hiške eksperimentov po-
nuja odlično priložnost, da omogočimo 
čim večjemu številu učencev konkretno 
učenje z izkušnjo. Verjamem, da bodo 
uživali pri izvajanju poskusov, da bo za-
nimivo in da se bodo tudi veliko novega 
naučili,« je povedala mag. Karla Krajnik, 
ravnateljica OŠ Cvetka Golarja. »Vese-
li me, da se je Hiška eksperimentov, ki 
smo jo zasadili konec leta 2014, tako lepo 
prijela in rojeva sadove skozi vse leto. 

Prijetno je videti, da so sadeži všeč vsem 
šolam v Sloveniji in nas ne naročajo le 
za ozimnico, ampak vse leto. Obljublja-
mo, da bomo skrbeli za zdrav kompost 
in zdravo Hiško. Učencem in šolam pa 
želim dober tek,« pa je sporočil dr. Miha 
Kos, direktor Hiše eksperimentov.

Sodelavci Hiške eksperimentov so učen-
cem prikazali tudi dva znanstvena šova 
– dogodivščini. "Ena dogodivščina je jajč-
kologija – kako celo jajce spravimo v ste-
kleničko, ali lahko jajce naučimo plava-
ti, ugotavljamo trdoto jajčnih lupinic ... 
Druga dogodivščina je plinologija, ko se 
pogovarjamo o tem, ali pline lahko sti-
skamo, kateri plini so v zraku, naredimo 
tudi domač gasilni aparat ..." je povzela 
Andreja Perat, vodja projekta Hiška eks-
perimentov.
To je bil čas, ki so ga učenci posvetili 
sproščeni znanosti, eksperimentiranju 
in izobraževanju, popoldne pa so v šolo 
na eksperimentiranje povabili še soro-
dnike ... Vsak poskus je imel svoja na-
vodila po sistemu 'izvedi sam'. Poskusi 
imajo tudi zanimiva imena, kot so Ptič 
akrobat, Potapljači v plastenki, Miška je 
pobegnila ... in lahko da so se posrečili, 
morda tudi ne, najpomembneje pa je, da 
je prav vsak sodelujoči ugotovil in spo-
znal kaj novega.
Aktivnost mobilne Hiške eksperimentov 
sta omogočila globalna pokrovitelja Lek, 
član skupine Sandoz, in Telekom Slove-
nije.

Jajčkologija iz Hiške eksperimentov
Hiška eksperimentov je za en dan obiskala Osnovo šolo Cvetka Golarja  
v Škofji Loki. Učenci so se po sistemu "izvedi sam" lahko zabavali  
pri več kot petdesetih mobilnih poskusih.

Poskus z imenom Krogle jahači. Ko stisneš gumb, iz zračnega topa začne pihati zrak. 
Različne velikosti žogic iz stiropora postaviš na zračni top in potem opazuješ, kako se 
spreminja smer letenja žogic, ugibaš naklon letenja žogic in kako visoko lahko katera 
žogica lebdi na zračnem topu. / Foto: Suzana P. Kovačič

Znanstvena dogodivščina jajčkologija / Foto: arhiv Hiške eksperimentov
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• Na vprašanje, kaj bi bili radi po 
poklicu, ko odrastejo, je med otroki 
pogost odgovor gasilec. Je bilo tudi 
pri vas tako, ste si že od malega žele-
li postati gasilec?
"Podobno; kot otrok sem vedno gledal 
Gasilca Sama in mi je bilo zelo zani-
mivo. V srednji šoli sem potem tudi 
ugotovil, da nisem za dolgočasna dela, 
pri delu si želim hitrih rezultatov."
• Lahko torej rečete, da vas je za ta 
poklic navdihnil lik iz risanke?
"Tudi, pa prijatelj Tomaž Ažbe, sedanji 
poveljnik Prostovoljnega gasilskega 
društva Trata, s katerim sva še vedno 
sodelavca v Gasilski brigadi Ljublja-
na. V društvu sem bil najprej aktiven 
kot pionir, se pravi nekje pri osmih 
letih, a zelo malo časa, ker prijatelji, 
s katerimi sem se družil, niso bili pri 
gasilcih. Na začetku sedmega razreda 

osnovne šole pa sem se skupaj z bra-
trancema vrnil med gasilce. Tomaža 
(Ažbeta, op. a.) pa sem poznal od mla-
dih nog, saj je bil stričev prijatelj."
• Je bil on vaš vzornik?
"Sprva niti nisem vedel, da je gasilec. 
Ko sem prišel h gasilcem, pa sem bil 
nekajkrat pri njem v službi in me je še 
bolj navdušil." 
• Kdaj ste se sami zapisali med po-
klicne gasilce?
"Z društvom, včasih pa tudi sam sem 
večkrat hodil na obiske h gasilski bri-
gadi v Ljubljani, ker je bil tam zaposlen 
Tomaž Ažbe. Sam sem se tam zaposlil 
1. decembra 2008. O poklicu gasilca 
sem sicer resneje začel razmišljati v 
srednji šoli. Obiskoval sem srednjo 
šolo za lesarstvo v Škofji Loki in šola 
je bila sicer super, danes mi je skoraj 
žal, ker je nisem vzel bolj resno. Danes 
ljudje spoštujejo, kar narediš oziroma 
ustvariš z rokami. Tako da sem tudi 

nadaljeval študij na višji šoli za lesar-
stvo, kjer me čaka še diploma." 
• Nameravate kdaj torej zamenjati 
poklic oziroma vsaj v prostem času 
ustvarjate z lesom?
"To dojemam bolj kot osebnostni ra-
zvoj. Vsake toliko časa sicer dobim 
navdih, da bi kaj takega delal, a mi 
že zelo manjka prakse. Mogoče me bo 
kdaj kasneje, ko bom starejši, prijelo, 
da bi rezbaril. Bolj me namreč mika 
unikatno ustvarjanje, ne klasično le-
sarstvo."
• Zakaj ste se potem sploh odločili 
za lesarsko šolo?
"Želel sem si na zdravstveno šolo, saj 
sem hotel pomagati ljudem, a me je 
svetovalna delavka v osnovni šoli pre-
pričala, da to ni zame, in tako sem se 
vpisal na lesarsko šolo. A mi nikoli ni 
bilo žal." 
• Poklicni gasilec ste že osem let. Ali 
spremljate, pri koliko posredovanjih 
ste doslej sodelovali?
"Na začetku sem, potem pa ne več; že 
zato, ker se mi zdi, da je to neke vrste 
obrambni mehanizem, da malo poza-
biš na te stvari." 
• Katero posredovanje se vam je še 
posebno vtisnilo v spomin?
"Med neprijetnimi mi je ostalo v spo-
minu posredovanje pri prometni ne-
sreči na Torovem, kjer smo oživljali 
štiriletno deklico, ki je ležala v mlaki 
krvi, saj me je spominjala na nečaki-
njo. Takih stvari ne pozabiš."
• Poleg fizične je zato pri vašem 
delu verjetno pomembna tudi do-
bra psihična pripravljenost. Kako 
torej premagujete psihične napore 
pri svojem delu, kako se spopadate 
s situacijami, kakršno ste pravkar 
opisali?
"Poskušaš pozabiti, čeprav vedno osta-
ne nekje v podzavesti, saj takih stvari 
niti ne moreš niti ne smeš povsem 
pozabiti. Pomagata mi ukvarjanje s 

Začelo se je z gasilcem Samom ...
V ekipi, ki je lani oktobra Slovenijo zastopala na najtežjem gasilskem tekmovanju 
na svetu Firefighter Combat Challenge, je sodeloval tudi tridesetletni poklicni 
gasilec Rok Košir iz Škofje Loke.

Rok Košir
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športom in hoja v hribe, tudi dekletu 
se pogosto izpovem. Gasilci pa smo 
znani tudi po črnem humorju, saj laž-
je preneseš, če obrneš na šalo. Bistvo 
je, da se osredotočimo zgolj na delo 
in niti nismo pozorni na stvari okrog 
sebe; glavno nam je, da pomagamo."
• Katero pa je bilo najbolj nenava-
dno posredovanje, pri katerem ste 
sodelovali – vemo, da ljudje kličejo 
gasilce zaradi vseh mogočih stvari, 
tudi ko njihova mačka ne more z 
drevesa, recimo?
"Reševanje srne v središču Ljubljane 
in reševanje vrane z drevesa. Če sem 
čisto iskren, včasih kakšna žival po-
kaže več hvaležnosti kot človek. Ne 
bom pozabil psička, ki je padel jašek 
za kanalizacijo, ki so jo gradili v Kose-
zah. Splazil se je približno do sredine 
kanalizacijske cevi, jaz pa sem šel v 
jašek z druge strani in ga klical. Ža-
lostno je cvilil od strahu in se ni hotel 
premakniti, zato so ga s cevjo pririnili 
do mene, da sem ga zagrabil. Ko smo 
prišli na prosto, je najprej skočil do la-
stnice, potem pa takoj nazaj k meni in 
me veselo lizal. Pri Tromostovju smo 
reševali tudi ptico, ki se je ujela v žle-
bu. Precej smešno je izpadlo, ko sem 
z izvijačem tolkel po žlebu, da sem ji 
pokazal pot na plano. So pa naši gasil-
ci že reševali tudi pava pa lovili ken-
guruja in risa."
• Na gasilce sicer najprej pomisli-
mo ob požarih, a vedno več je tudi 
drugih posredovanj. Česa je torej ta 
čas več, gašenja požarov ali drugih 
posredovanj? 
"Posredovanja ob požarih so v pri-
merjavi s tehničnimi intervencijami 
v upadu. V Gasilski brigadi Ljubljana 
posredujemo pri šeststo do osemsto 
požarih na leto, tehničnih interven-
cij pa je precej več. Lani je bilo reci-
mo požarov 683, tehnično pomoč smo 
izvedli 734-krat, prometnih nezgod je 
bilo 339; ob razlitju nevarnih snovi 
smo posredovali 102-krat, 97-krat je 
šlo za odstranjevanje potencialne ne-
varnosti, 64-krat smo reševali živali, 
ob nesrečah na vodi smo posredovali 
35-krat."
• Tekmovanje Firefighter Combat 
Challenge, ki je zasnovano na pod-
lagi testa za sprejem poklicnih ga-

silcev v Ameriki, velja za najtežji dve 
minuti v športu. Koliko je pri gasil-
cih tudi na splošno pomembna do-
bra fizična pripravljenost?
"Zagotovo je pomembna. V naši eno-
ti opažam, da je precej starejših ljudi, 
ki izhajajo iz kmečkih okolij in so že 
tako 'močni kot biki'. Pri mladih je 
drugače, večina jih fizično pripravlje-
nost ohranja s športno dejavnostjo."
• Za tekmovanje pa imate verjetno 
čisto posebne priprave?
"Sam sem se tega resneje lotil šele 
lani. Z Gregorjem Stanonikom skupaj 
trenirava v telovadnici na Trati in me 
je že štiri leta spodbujal, naj se jim pri-
družim. Lani sem se vendarle opogu-
mil, malo zaradi radovednosti, malo 
pa tudi zaradi osebnih ciljev - lažje je 
trenirati, ko imaš neki cilj. To je zame 
zdaj postalo že način življenja." 
• Kako so videti te priprave, sploh 
tik pred tekmovanjem?
"Za letošnje tekmovanje se bomo re-
cimo že v kratkem začeli pripravljati 
na skupnih treningih. Lani smo se ob 
torkih o četrtkih dobivali v Radovljici, 
kjer imamo stolp za trening, ob pone-
deljkih, sredah in petkih pa z Gregor-
jem Stanonikom skupaj trenirava v 
telovadnici."
• Na tekmovanju opravljate naloge, 
ki naj bi predstavljale realne situa-
cije, s katerimi se srečujete pri svo-
jem delu?

"Ko sem prišel v gasilsko brigado, so 
mi starejši gasilci ves čas dopovedo-
vali, da gasilci ne tečemo, kar mi spr-
va ni bilo čisto jasno. A za to obstaja 
čisto preprost razlog - če recimo gori 
v sedmem nadstropju, boš ne glede 
na fizično pripravljenost omagal, ko 
boš pritekel v sedmo nadstropje. Tvo-
je delo pa se tam šele začne. Zagotovo 
pa naloge na tekmovanju izhajajo iz 
gasilskega dela, saj so obremenitve 
podobne. Pri delu so se mi zato obre-
stovali že treningi." 
• Kakšne rezultate ste dosegli na 
lanskem tekmovanju?
"Od skupno 450 tekmovalcev sem za-
sedel 96. mesto s časom minuta in 46 
sekund. Moj cilj je še vsaj za šest se-
kund izboljšati čas in se tako uvrstiti 
v elitni klub Lions Den. Kondicija mi 
ne dela težav, le tehniko bo treba še 
izpiliti."
• Malo za šalo – moški v uniformah 
naj bi izžarevali posebno privlačnost 
in bili zaradi tega še posebno prilju-
bljeni pri ženskah. Tudi vi to obču-
tite?
"No, gotovo malo pomaga (smeh). Sem 
pa opazil, da gasilce v Ameriki veliko 
bolj spoštujejo kot pri nas. Že na leta-
lišču sem doživel, da je mamica svoje-
mu otroku dejala, naj pomaha 'našim 
herojem'. Podobno je bilo pri nekem 
fantu v hotelu, ki se nam je prišel za-
hvalit, ker smo njihovi heroji."

S tekmovanja v Ameriki
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Ivo Berčič, ki je to skupinsko priznanje prevzel v družbi vodje 
Zlate mreže Eve Jelnikar Mrak, se sicer brani, da sam ni 
med najbolj marljivimi prostovoljnimi šoferji, res pa je bil 
med prvimi, ki so svoje vozilo, bencin in prosti čas dali na 
razpolago v projektu Prostofer. To je trajnostni vseslovenski 
prostovoljski projekt za mobilnost starejših. Povezuje starej-
še ljudi, ki potrebujejo prevoz, s starejšimi še dejavnimi voz-
niki po vsej Sloveniji. Ti prevozi so namenjeni starejšim lju-
dem, ki sami več ne vozijo, ki jim prevozov ne morejo vedno 
zagotavljati svojci, ki težko uporabljajo javni prevoz. Pomoč 
prostovoljnih šoferjev potrebujejo, ko morajo k zdravniku, v 
trgovino ali po drugih opravkih. 

NA BLED NA "KREMŠNITE"

V Sloveniji sedaj vozi okoli sto »prostoferjev«, zgodba pa se 
je začela prav v Škofji Loki v okviru takratne mreže Mati-
ja. "Tega se je domislil sedanji minister Koprivnikar, jaz 
pa sem bil zraven od samega začetka," pove Ivo Berčič, ki 
je starejše ljudi rad popeljal malo naokoli, denimo na Bled 
na "kremšnite". Novost je takrat prvi objavil Gorenjski glas, 
se spomni Ivo, ki danes kot prostofer opravi še kakih tristo 
kilometrov na mesec. Ljudje največkrat potrebujejo prevoz 
do zdravnika, ugotavlja sobesednik, pomoč prostovoljnih 
šoferjev pa jim veliko pomeni. Veliko pa pomeni tudi Ivu, da 
lahko na tak način razveseli starejše.  
"Rad jim polepšam dan," pravi Ivo Berčič. Ob našem klicu je 
bil ravno na obisku v domu starejših v Škofji Loki, kjer je pri-
jetno klepetal z eno od stanovalk. Pravi, da ni treba veliko: 
kak bombonček in pogovor, ki ga obrnejo na šalo, pa jim je 
življenje vedrejše. Prireja pa tudi plesne vaje za starejše. Ka-

kih petdeset članov Društva upokojencev Škofja Loka prihaja 
vsako sredo dopoldne v plesno šolo na Trati. "Napredujemo 
s kratkimi koraki, tako kot je pri upokojencih sicer običajno. 
To počnem dve leti in udeležencev je vsakokrat več. Tisti, ki 
prihajajo od začetka, ugotavljajo, da so že kar dobri plesalci," 
jih pohvali plesni učitelj. 

TUDI POMOČ MLADIM

Ivo pa se ne ukvarja le s starejšimi. Leta 2014 je s sodelavci 
ustanovil fundacijo Sončni dan, ki mlade brezposelne lju-
di spodbuja k podjetništvu in jim nudi začetno pomoč pri 
samozaposlitvi. Sam je upokojeni podjetnik, ki s svojimi iz-
kušnjami lahko pomaga mladim čez čeri poslovnega sveta 
in tudi nasveti drugih prekaljenih gospodarstvenikov lah-
ko tistim na novi poti olajšajo podjetniško kariero. "Žal ni 
velikega zanimanja tistih, ki jim je fundacija namenjena, 
zlasti ne danes, ko je zaposlovanje spet steklo," ugotavlja Ivo 
Berčič. "Zato sedaj razmišljamo, da bi delo fundacije zača-
sno zamrznili. Kljub vsemu ugotavljamo, da se to splača: če 
ljudem pomagaš, tudi uspejo. Pet ali šest mladih, ki se je od-
ločilo za to pot, je namreč uspelo. Začeli so s podjetništvom 
in njihova podjetja še vedno delujejo."

Rad polepša dan starejšim
Ivo Berčič iz Škofje Loke je bil lani med nagrajenci akcije Ljudje odprtih rok,  
ki jo že več kot dve desetletji prireja revija Ženska. V njej namreč išče ljudi,  
ki s svojimi dobrimi dejanji osrečujejo druge. Ivo je priznanje prejel v skupini 
prostovoljnih šoferjev Zlate mreže.

Ivo Berčič je skupaj z Evo Jelnikar Mrak prejel priznanje akcije 
Ljudje odprtih rok. / Foto: Tina Dokl

Prireditve Ljudje odprtih rok sta se udeležila 
še dva prostoferja, Edvard Kužner in Rajko 
Primc, slednji ima za seboj že več kot pet tisoč 
prevoženih kilometrov, oba sta vsak dan na 
razpolago za prevoze po Ljubljani. Ivo Berčič ju 
zelo občuduje: "Lepo je, da prostovoljci pri tem 
vztrajajo, čeprav na lasten strošek in v svojem 
prostem času. Na razpolago dajo avto, bencin, 
čas, nasmeh, ponudijo roko."
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• Naslovna skladba najnovejšega 
albuma je Gospod posebne vrste. Kaj 
posebnega lahko pričakujemo, mor-
da skladbe, zapete v italijanščini, 
kot na prvem albumu? 
"Kaj posebnega? Hmm … Mislim, lah-
ko pričakujete glasbo. Novo glasbo. 
Upam, da je to dovolj. Naslov albuma 
ni vezan na posebnost vsebine, am-
pak na to, da si v glasbi dovolim biti 
nekaj nevsakdanjega. Poskušali smo 
ujeti vsebino v zvok in verjamem, da 
smo bili pri tem zelo uspešni. Album 
je ustvarjen in na razpolago za poslu-
šalca. Igramo in pojemo pa tokrat v 
slovenščini z dodatkom v angleškem 
jeziku (smeh)."
• Kdo vse je sodeloval pri nastaja-
nju?
"Pri nastajanju Gospoda posebne vrste 
so svoj čas in znanje prispevali glasbe-
ni mojstri, kot so saksofonist Lenart 

Krečič, Rok Nemanič na trobenti, vi-
olinist Matija Krečič, Marko Hartman 
na kitari, Ilj Pušnik na kontrabasu ter 
bobnar Uroš Nemanič. Spremne voka-
le je posnelo kup dobrih prijateljev in 
sem jih z veseljem navedel na ovitku 
albuma. Kot glasbena gosta na plošči 
gostujeta Zoran Bičanin na violonče-
lu in Teo Collori na kitari. Glasbeni 
producent je Jure Krajnik, s katerim 
sodelujem že od začetka tega projek-
ta. Ponosen sem, ko lahko omenim 
vse te ljudi, ki so soustvarili zvočno 
sliko tega albuma. Seveda pa zvočna 
slika ni vse, ko pride na vrsto izda-
ja albuma in vizualiziranje zgodb, ki 
jih ponuja glasba, skrita v njem. Na 
tem področju sem bil do danes dele-
žen podpore fotografinje in obliko-
valke Jane Šnuderl ter snemalca in 
režiserja Simona Gašparoviča. Ko vse 
te vrhunske ustvarjalce in umetnike 
nekako povežeš v projekt, pride s tem 
resna odgovornost, ki se jo trudim iz-
polnjevati, kot se to od mene pričaku-

je. Izid albuma pa ne bi bil mogoč brez 
podpore donatorjev, med njimi je več 
lokalnih podjetnikov. "
• Prvi album Nocoj bom ustvaril lep 
spomin za jutri ste izdali pred nekaj 
leti. Kako danes s časovne distance 
gledate na svoj glasbeni prvenec? 
"Vesel sem, da sem že takrat gledal to-
liko naprej in je danes prvenec točno 
to, kar sem od njega pričakoval – lep 
spomin. Pri prvencu sem spoznal ne-
kaj ljudi, za katere sem hvaležen še 
danes in bom še dolgo. Imel sem pri-
ložnost sodelovati s Simonom Kreči-
čem, umetniškim vodjem Mariborske 
opere. Posnel sem duet z Galom Gju-
rinom, kar sem si takrat lahko samo 
želel. Za mešalno mizo se je na koncu 
Juretu pridružil Tadej Hrušovar. Al-
bum se še dobi na spletni strani, kjer 
ga je možno brezplačno prenesti v 
obliki mp3-jev, za tiste, ki vedo, za kaj 
v resnici gre, pa je možen tudi njegov 
nakup."
• Sodelovali ste že s kar nekaj uve-
ljavljenimi imeni slovenskega gle-
dališča, glasbene scene ter šovbizni-
sa. Koliko se še podajate na odrske 
deske, kar vam je tudi "domače"?
"Z nekaterimi smo v stalnem sodelo-
vanju, naj gre za gledališko ali glas-
beno, avtorsko ali izvajalsko sodelo-
vanje. Trenutno razmišljam o tem, 
kako bi izpeljal zahteven projekt, prvi 
samostojni koncert. V pogovorih o 
njegovi izvedbi gredo stvari kar daleč, 
tako daleč, da me je tudi strah, seveda. 
In ja, želim si tudi katerega izmed lju-
di, s katerimi sem tako ali drugače že 
sodeloval, da okrasi ta večer. Po odr-
skih deskah se kot igralec trenutno ne 
sprehajam. Izdaja albuma me je kar 
načela in sem to sezono pri doma-
čem gledališču nastopanje izpustil. 
Vsekakor pa nisem zaključil, če bo še 
prostor zame. Predobra ekipa je tam 
in dela se zelo dobre uprizoritve, zato 
tudi komaj čakam letošnjo premiero."

Izšel nov album "Pasjega mačka" 
Glasbeni in gledališki ustvarjalec Andraž Gartner iz Reteč pri Škofji Loki, znan tudi 
pod psevdonimom Canegatto, je izdal svoj drugi album Gospod posebne vrste. 

Andraž Gartner je svoj drugi album premierno predstavil na Ljubljanskem gradu. 
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• Nogomet je za vas ... Kako bi na-
daljevali stavek?
"Lahko bi rekel, da skoraj vse. Glede na 
poškodbe, dvakrat sem imel operaci-
jo kolena, bi bilo morda skoraj bolje, 
da se z nogometom na tej ravni ne bi 
več ukvarjal, a še naprej vztrajam, kar 
največ pove o tem, koliko mi pomeni 
nogomet. Najtežje mi je bilo v obdobju 
okrevanja po poškodbi, ko nisem smel 
na igrišče. Po vsem tem mi veliko po-
meni že to, da lahko še naprej igram."
• Kaj vas tako zelo vleče?
"Nogomet je igral že moj ati in me 
vzpodbuja na moji poti. Všeč mi je vse: 
treningi, prijatelji, napetost pred tek-
mo, neverjeten občutek po zmagi ..."
• Vaši začetki?
"Spomnim se, ko sem šel prvič na igri-
šče na Godešiču gledat tekmo domačega 

Kondorja – in takoj sem rekel, da hočem 
trenirati nogomet. Star sem bil pet ali 
šest let. Vpisali so me v klub in začel sem 
trenirati. V Kondorju sem ostal do dese-
tega leta, nato sem imel nekaj možnosti 
za prestop in odločil sem se za kranjski 
Triglav, čigar dres nosim še danes."
• Kako se spominjate prvih nogo-
metnih korakov?
"Nanje imam zelo lepe spomine. Všeč 
mi je bilo, da nas je bilo več iz vasi, ki 
smo skupaj hodili na nogomet. V šoli 
smo bili skupaj in po šoli smo komaj 
čakali, da gremo skupaj še na trening. 
Nogomet mi je vedno pomenil nekaj 
več. Bil je pravilna izbira. Če bi se še 
enkrat odločal, bi se odločil enako."
• Kaj je prinesel prestop v Triglav?
"Bila je kar velika sprememba. Več je 
bilo treningov, več trenerjev, umetna 
trava, ki je na Godešiču takrat še ni-
smo imeli, tako da smo tudi pozimi 

trenirali zunaj. Že v prvi sezoni smo z 
ekipo osvojili naslov državnega prva-
ka. To je bil le še dodaten motiv."
• Je bil prestop v Triglav odločilen v 
vaši dosedanji karieri?
"Za enkrat zagotovo. Na Godešiču sem 
dobil dobro osnovo, na kateri sem po-
tem lahko gradil naprej."
• Pot do prve članske ekipe so, kot ste 
že omenili, zaznamovale poškodbe.
"Prvič se je zgodilo, ko sem bil mladi-
nec. Strgala se mi je sprednja križna 
vez v kolenskem sklepu. Bil sem bli-
zu članski ekipi, potem pa se je vse 
skupaj za nekaj časa ustavilo. Po po-
škodbi sem se vrnil k članom, igral 
nekaj mesecev, bil blizu prvi ekipi, ko 
je znova prišlo do iste poškodbe kot 
prvič. Scenarij je bil obakrat enak: do 
poškodbe je prišlo na zadnji prijatelj-
ski tekmi pred tekmovalnim delom."
• Zadnjih prijateljskih tekem po-
tem ne igrate več? 
"Predvsem upam, da do poškodbe ne 
bo več prišlo. Po njej sem veliko ur 
preživel v fitnesu, imel terapije, doma 
imam elektrostimulator, pred trenin-
gom ali po njem imam še pol ure po-
sebnega treninga za stabilizacijo."
• Ko dvakrat pride do iste poškodbe, je 
verjetno treba veliko volje za vrnitev?
"Vsi so me pri tem podpirali. Ati in 
mami sta mi vedno stala ob strani, 
poleg tega sem bil vedno v športu, brez 
njega pravzaprav ne znam živeti. No-
gomet je bil moj prvi cilj, nisem bil za-
dovoljen z doseženim in sem si rekel, 
da moram vztrajati še naprej." 
• Na katerem položaju se najbolje 
znajdete? 
"Na sredini igrišča, na veznem polo-
žaju, kjer igram že od začetka in mi 
je tudi najljubši. Všeč mi je imeti žogo 
čim več v svoji posesti."
• Triglav je po jesenskem delu v 
vodstvu druge lige. Kakšen je vaš po-
gled na tekmovalno jesen?

Poškodbe ga ne ustavijo, vztraja v nogometu
Rok Stokuča je član prve ekipe kranjskega Triglava, ki je po jesenskem delu v 
vodstvu druge slovenske nogometne lige. "Kratkoročna cilja sta prva liga in da 
ostanem brez poškodb," pravi 21-letnik z Godešiča, eden mlajših v ekipi.

Rok Stokuča je nogometno pot začel v Kondorju, pri desetih letih pa je prestopil v Triglav, 
čigar dres nosi še danes.
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"Prvih deset krogov smo bili nepora-
ženi in s tem postavili rekord niza 
neporaženosti, kar je bilo res never-
jetno. Lagal bi, če bi rekel, da smo to 
pričakovali. Deset zmag zapored je res 
nekaj neverjetnega. Vsakič se ti lahko 
kaj zalomi in se je potem težko vrniti. 
Nam je uspelo. Smo zelo mlada ekipa, 
imamo nekaj starejših, ki so nam v 
nekaj letih zelo pomagali, da smo tudi 
mlajši spoznali, kako je treba delati, 
da ni vse "na juriš", da je treba na prvo 
mesto postaviti ekipo. Za zdaj smo 
prvi in računamo, da tam ostanemo 
do konca."
• Ste že začeli s pripravami na spo-
mladanski del? 
"Prvič smo se dobili 9. januarja. Tre-
niramo tudi po dvakrat na dan. V tre-
ningu smo sicer ostali tudi še po kon-
cu jesenskega dela in imeli decembra 
drugo leto zapored testiranje s fotoce-
licami, ki pokaže, kje si dober, kje ti še 
manjka. Pogoje v klubu imamo dobre. 
V načrtu so tudi priprave v Istri." 
• Prva liga je blizu. Verjamete v uspeh?
"Verjamemo. Vse bomo naredili, da se 
uvrstimo v prvo ligo. V Triglavu sem v 
mlajših selekcijah vedno igral v prvi 
ligi, zato si jo želim tudi pri članih. 
Dodaten motiv je igrati z Olimpijo, 
Mariborom ... Prva liga je cilj. V Trigla-
vu se dobro počutim in upam, da tu 
ostanem še naprej."
• Kakšni so vaši cilji v nogometni 
karieri?
"Pred poškodbo so bili zelo visoki, se-
daj je največji cilj ostati brez poškodb, 
potem pa vse ostalo. Za enkrat je prvi 
rezultatski cilj prva liga."
• Za katero domačo in tujo ekipo ter 
nogometaša navijate?
"V Sloveniji seveda najbolj za Triglav, 
potem za Olimpijo, izmed tujih klubov 
pa za Manchester United. Moj nogo-
metni idol je Ricardo Kaka iz Brazilije, 
najljubši igralec trenutno pa Cristiano 
Ronaldo."
• Spremljate nogomet v Škofji Loki?
"Zelo rad grem pogledat tekme članske 
ekipe Kondorja, ki igra v gorenjski ligi, 
pa tudi mlajše selekcije Škofje Loke. 
Se zanimam za nogometno dogajanje 
v domači občini, kolikor imam seve-
da časa. Poleg nogometa še študiram. 
Obiskujem tretji letnik menedžmenta."

SIMON ŠUBIC 
FOTO: TINA DOKL

Za balinarji Trate je izjemno leto. Njiho-
vi navijači so se že povsem navadili, da 
naslove državnega prvaka zbirajo kot po 
tekočem traku, zato tudi zmagoslavje v 
super ligi 2015/16 ni bilo veliko presene-
čenje, saj se je to zgodilo že dvanajstič. 
Zgodovinski uspeh so traški balinarji 
dosegli z drugim mestom v lanskem 
evropskem klubskem pokalu, potem ko 
so na finalnem turnirju v italijanskem 
Saviglianu porazili francoskega in tri-
kratnega evropskega prvaka CRO Lyon, 
v finalu pa klonili proti italijanskemu 
Ponteseju, za katerega igrata tudi nji-
hova nekdanja soigralca Davor Janžič 
in Jasmin Čauševič. Potem ko so tudi 
jesenski del nove superligaške sezone 
2016/17 končali na prvem mestu, so na 
Trati odločeni letos osvojiti še trinajsti 
naslov državnih prvakov. 
"Naši cilji so jasni – vnovič postati držav-
ni prvak in uspešno nastopati v evrop-
skem klubskem pokalu. Konkurenca v 
super ligi je sicer letos večja kot lani. 

Medtem ko je naša ekipa ostala enaka, 
pa se je lanski podprvak Hrast v mini 
prestopnem roku še dodatno okrepil, 
zato nam bo predstavljal kar trd oreh. 
Kakovostna je tudi ekipa Krima," je pred 
nadaljevanjem rednega dela super lige 
(v soboto so igrali s Sežano) napovedal 
vodja ekipe Silvo Korošak. 
Trata je po dolgih letih ostala brez glav-
nega sponzorja Lokateksa, zato zavzeto 
iščejo novega. "Upam, da ga bomo kot 
najuspešnejši balinarski kolektiv v dr-
žavi, ki ima v svojih vrstah tudi nekda-
nje reprezentante z največjimi uspehi 
na evropskih in svetovnih tekmova-
njih, tudi kmalu našli. Živimo v času, 
ko je financiranje delovanja športnega 
kluba izredno zahtevna in naporna na-
loga, še posebej če nastopa na najvišjem 
nivoju, dodatne stroške terja tudi vzdr-
ževanje balinarske dvorane," je razložil 
predsednik balinarskega društva Bojan 
Buden. Ob tem je napovedal, da bo po 
dolgoletnem trudu vendarle napočil čas 
za legalizacijo njihove dvorane, ki čaka 
tudi na nekaj gradbenih posegov – ure-
ditev fasade in klubskih prostorov. 

Po trinajsti naslov prvaka
Balinarji Trate, ki so jesenski del super lige končali 
na prvem mestu z enakim izkupičkom kot lanski 
podprvak Hrast, želijo v svoje vitrine pospraviti še 
trinajsto lovoriko državnega prvaka. 

Balinarji Trate super ligo nadaljujejo v nespremenjeni zasedbi. 
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Škofjeločan Jure Dolenec bo svojo rokometno pot nadalje-
val v Barceloni. S španskim klubom je podpisal petletno 
pogodbo. Dres Barcelone bo oblekel po letošnji sezoni. Kot 
je dejal, je s tem uresničil svoje želje in sanje. Slovenski 
reprezentant, ki trenutno za slovensko reprezentanco 
nastopa na svetovnem prvenstvu v rokometu v Franciji, 
upa, da bo z Barcelono osvojil veliko naslovov, predvsem 
si želi postati evropski klubski prvak. Osemindvajsetletni 
desni zunanji igralec je zadnje štiri sezone član francoske-
ga Montpelliera, s katerim je osvojil štiri naslove, in sicer 
dva francoska in dva ligaška pokala. Kljub temu da je imel 
s Francozi še dveletno pogodbo, prestopa v najtrofejnejši 
klub na svetu. Barcelona ima v ligi prvakov devet naslovov, 
poleg tega so bili že 23-krat najboljši v državi. 

Jure v najtrofejnejši 
klub na svetu

Jure Dolenec je podpisal petletno pogodbo z Barcelono.

MAJA BERTONCELJ

Futsal klub Stripy letos praznuje tri-
deseto obletnico ustanovitve in de-
seto obletnico ponovne registracije, 
saj med letoma 1997 in 2007 ni delo-
val. Praznovanje jubileja so začeli 7. 
januarja s prijateljsko tekmo med 

mladima reprezentancama Slovenije 
in Slovaške v Športni dvorani Trata. 
Za slovensko izbrano vrsto igrajo kar 
štirje igralci škofjeloškega kluba, in 
sicer Matej Tušar, Urban Tavčar, An-
drej Mohorič in Luka Jamnik.
"Futsal v Škofji Loki ima tradicijo. 
Imamo okrog sto igralcev. Naša član-

ska ekipa igra v drugi slovenski futsal 
ligi, ekipa U19 pa v državnem prven-
stvu zahod. V obeh tekmovanjih smo 
na prvem mestu in v članski konku-
renci na dobri poti, da se prvič uvr-
stimo v prvo ligo, kar je velika želja. 
To bi pomenilo velik dosežek in dobro 
vzpodbudo za naprej. Prva liga bi po-
menila tudi nekaj več stroškov, tako 
da upamo, da bomo uspeli pridobiti 
nove sponzorje. Veseli smo, da nas 
spodbujajo tudi navijači in naše tek-
me so dobro obiskane, igramo pa jih 
v Športni dvorani Trata," je povedal 
Blaž Jesenko, ki je zadnje leto in pol 
predsednik kluba. Podpredsednik je 
Krištof Ramovš. 
Članska ekipa je lani dosegla tretje 
mesto v drugi slovenski futsal ligi, kar 
je največji uspeh v novodobni zgodo-
vini njihove članske ekipe. Letos jim, 
kot že rečeno, kaže še bolje. Po jesen-
skem delu so brez poraza, pred njimi 
pa je še polovica sezone, po kateri se 
želijo veseliti prve lige – znova po de-
setih letih.

Loški futsal na poti v prvo ligo
Futsal klub Stripy je vstopil v jubilejno leto.

Blaž Jesenko, predsednik Futsal kluba Stripy
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Matej Hartman Mah z gorskim kolesom letno prevozi pet-
najst tisoč kilometrov, spotoma premaga sto tisoč metrov 
'višincev', zamenja deset kompletov zavornih ploščic in pet 
verig … Gorsko kolo je vzljubil med prvimi pri nas, še ta-
krat, ko ta vrsta biciklov ni bila oborožena s 'fedri' spredaj 
in zadaj, ko ni bilo 'disco' zavor in elektrike v menjalnikih 
in … Ne, takrat je bilo še vse 'natur', gorsko kolo je bilo kolo, 
ki te je odpeljalo daleč proč od asfalta.
V kolesarski svet se je zapeljal pred tridesetimi leti. Med 
specialkarje, ker takrat pač v Sloveniji še ni bilo gorskih 
kolesarjev. Če si hotel postati kolesar in si bil doma z Go-
renjske, je bil Kolesarski klub Sava Kranj logična odločitev. 
Matejeva želja po uspehu je bila manjša kot ljubezen do 
kolesarjenja. Danes prizna, da je bilo obdobje med tekmo-
valnimi specialkarji eno najlepših v njegovem življenju. 
Tam se je naučil vse, česar se fant drugje kot v kolesar-
skem klubu ne more. Naučil se je biti lačen, žejen, pre-
mražen, utrujen do konca in naprej, spoznal je, kako je biti 
brez kože in kako se okostje premakne, ko pri recimo šest-
desetih kilometrih na uro padeš s kolesa po asfaltu. Spo-
znal je bolečino neskončnega treninga in kako je, če je več 
porazov kot zmag. Vendar je nekje na koncu srednje šole 

tudi spoznal, da je kolesarstvo najlepši šport na svetu. Tek-
movanja na dirkalnih kolesih je opustil in postal alpinist 
in turni smučar in danes je vodnik gorskega kolesarstva. 
Matej Hartman je med gorskimi kolesarji zelo prepoznav-
no ime. Kličejo ga Mah, agent za dolge ture in avanture, za 
maratone, za nasvete in še kaj. Ima svojo spletno stran, na 
kateri spodbuja ljudi h kolesarstvu, prav tako sodeluje na 
kolesarskih forumih, kjer objavlja vse, kar se mu dogaja na 
kolesu, objavil je tudi spletni priročnik o nastavitvah kole-
sa, skratka, je tisti, ki zelo rad širi ljubezen do tega športa 
in tovrstne rekreacije, in če se danes v gorskokolesarskem 
svetu pozanimate o njem, boste dostikrat slišali, da je neke 
vrste guru. Da si zaslužiš tak naziv, moraš biti s srcem in 
dušo za balanco. Matej to je, skupaj z ženo in dvema si-
novoma. Kot pravi, je ravno žena zaslužna, da danes vodi 
skupine kolesarjev po najlepših gorskokolesarskih poteh 
pri nas, po italijanskih Dolomitih, slikoviti Bosni in Herce-
govini, hrvaških otokih. »Pred štirimi leti smo v Škofji Loki 
prvič organizirali Loka MTB maraton, ki je bil hkrati tudi 
državno prvenstvo v MTB maratonu. Do pred dvema leto-
ma sem bi tudi jaz aktivni master tekmovalec z licenco ka-
mniškega Calcita. Tekmoval sem le v disciplini maraton, 
druge me niso zanimale. V Sloveniji resnih maratonov ta-
krat ni bilo, zato sem večinoma vozil v tujini. Tam nisem 
poznal tras (razen na maratonih, kjer sem že vozil) in to 
je bil določen hendikep. Zato sem pred loškim maratonom 
prišel na idejo, da bi v mesecih pred tekmo organizirali 
nekaj oglednih tur po trasi dirke. Ideja se je dobro prijela in 
vsako leto smo pred maratonom organizirali nekaj voženj 
po progi, na katere je prišlo precej kolesarjev. Svoje prvo 
izobraževanje in licenco za vodnika sem opravil pred šesti-
mi leti, lepo obiskani ogledi trase maratona pa so mi dali 
zagon in pogum za resno delo na tem področju,« o svojih 
začetkih kolesarskega vodnika pove Matej. Danes je v Slo-
veniji glavni, ko gre za gorskokolesarske izlete v Bosni, za 
katero pravi, da je neokrnjen kolesarski raj. Dalmatinski 
otoki pa so druga destinacija, ki nudi v spomladanskem in 
jesenskem času eno najlepših kolesarskih doživetij.

Mah je vodnik po  
kolesarskih užitkih
Prijatelji mu pravijo agent za dolge  
ture in avanture, za maratone,  
za nasvete in še kaj.

"Bajsi" je trenutno njegovo najljubše kolo.

Matej Hartman Mah
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V času, ko so viri ogrevanja, kot sta olje 
in plin, vse dražji, je smotrno razmi-
šljati o ogrevanju na drva, ki je še ve-
dno najcenejše in tudi okolju prijazno. 
Ogrevanje z lesom se vedno “splača”. 
Kamin H20 je postavljen v osrednjem 
prostoru, kjer se največ zadržujete 
(dnevni prostor, jedilnica). Osrednji 
prostor ogreva s toplim zrakom in se-
vanjem toplote kaminske obloge, ka-
min je prek zalogovnika oz. bojlerja 
povezan na centralno ogrevanje. 
Drži, da nas vsako leto skrbijo stroški 
za ogrevanje. Vsako leto ista pesem in 
vsako leto je naše ogrevanje dražje. Pa 
vendar še vedno ne razmišljamo do-
volj smotrno, da bi vključili tudi lepo 
in koristno hkrati ali pa uporabno, 
koristno in še lepo obenem. Govorimo 
o kaminih. Spet? Vsako leto ob takem 
času kamini postanejo tema, ki prite-
gne vse tiste, ki ga še nimajo, a si ga 
želijo že vrsto let kot tudi tiste, ki ga že 
imajo pa ga ne uporabljajo dovolj, kot 
tudi tiste, ki si brez kamina ne pred-
stavljajo doma. Kamin je bil v začetku 
edino ogrevanje, potem je kmalu po-
stal statusni simbol, potem obvezen 
v vsakem domu in potem kot pomoč-
nik centralnega ogrevanja, danes pa 
ga imate lahko "samo" kot centralno 
ogrevanje. 

ZAKAJ H2O KAMIN IN NE  
SAMO »NAVADNI«

Odločitev za kamin H20 pomeni, da 
v prostoru, kjer je kamin postavljen, 
lahko uživamo ob ognju, se grejemo, 
sproščamo in si nabiramo moči za 
nove obveznosti, obenem pa segreva-
mo tudi vodo za kopalnico, kuhinjo, 
in ogrevamo tudi ostale prostore prek 
radiatorjev ali talnega ogrevanja.
Centralno ogrevanje s kaminom pri-
poročajo tako pri novogradnji kot pri 

adaptaciji. Pri adaptaciji centralna na-
peljava ostane, zamenja se le peč, ki je 
v tem primeru v osrednjem bivalnem 
prostoru in ne več v kotlovnici. Torej, 
kdorkoli si omisli kamin v dnevni 
sobi, ga lahko izkoristi tudi kot cen-
tralno ogrevanje celega doma. Lahko 
pa je samo "pomočnik" že obstoječega 
centralnega sistema. Kamin H2O so 
namreč lahko povezani s centralnim 
ogrevanjem objekta samostojno ali v 
kombinaciji s centralno pečjo. 

OBSTAJAJO RAZLIKE

Poznamo kar nekaj modelov toplovo-
dnih vložkov, ki se razlikujejo pred-
vsem po moči ogrevanja (od 7 do 21,2 
kW) in tudi oblikovno. Ko je kamin 
postavljen, je na pogled povsem enak 
toplozračnemu kaminu ali lončeni 
peči, saj je centralni del zakrit v ka-
minski oblogi. 
Investicija v tak kamin je odvisna od 
moči kurišča, od velikosti kaminske 
obloge, tipa kaminske obloge (pečni-
ce, kamen oz. samo pozidano s šamo-
tnim materialom), je pa dejstvo, da je 
od kamina, ki le ogreva zrak, kamin 
H20 dražji le za približno 1500 evrov. 
Seveda so tu še stroški za razpeljavo 
centralnega ogrevanja: instalacija, 

bojler, talno ogrevanje oziroma radi-
atorji, ki pa pritičejo vsakemu ogre-
vanju celotne hiše. Glede na to, da 
je cena drv še vedno zelo ugodna, to 
pomeni, da se investicija zelo hitro 
povrne.

PRIPOROČLJIVO ZA ...

Ogrevanje s kaminom H20 priporočajo 
vsem, ki si želijo uživati ob pogledu na 
ogenj, obenem pa s kurjenjem na drva 
ogrevati celo hišo. Priporočamo ga ti-
stim, ki jim ni odveč priskrbeti kvali-
tetna drva ter vse, povezano s kurje-
njem (nalaganje na kurišče, čiščenje 
pepela, čiščenje stekla kamina), in 
tistim, ki si želijo cenovno ugodnega 
ogrevanja, saj je potrjeno, da se eno-
družinska hiša lahko vso kurilno se-
zono ogreva z okoli 5 kubičnimi metri 
drv.
Opaziti je, da so ljudje vedno bolj osve-
ščeni glede centralnega ogrevanja s 
kaminom, še vedno pa je veliko pomi-
slekov, ali to zadošča za enodružinsko 
hišo. Večkrat je zanimivo le kot alter-
nativno ogrevanje ob centralnem ogre-
vanju na olje, plin, s toplotno črpalko, 
čeprav je sistem zelo dodelan in prilju-
bljen v Zahodni Evropi ter v velikem 
porastu kot osnovno ogrevanje.

H2O kaminska kurišča
Predstavljajte si, da zakurite v kaminu in poleg prijetne toplote v prostoru ta 
zagotavlja tudi toplo vodo – sanitarno ter vodo za talno ogrevanje ali radiatorje.

Na prvi pogled se ne razlikuje od običajnega kamina.
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Ker smo vsak dan izpostavljeni števil-
nim obremenitvam in stresu, je izje-
mnega pomena, da se naše telo pono-
či odpočije in regenerira. Kakor si boš 
postlal, tako boš spal, ni samo sloven-
ski pregovor, je tudi čista resnica na-
šega vsakdana. Ležišče, "jogi", postelja 
– tako pomembno, a tako "zanemarje-
no". Da bomo zjutraj vstali napolnjeni 
z energijo, moramo vedeti kam oz. na 
kaj se zvečer, ponoči, spravimo spat. 
Ležišče, ki se popolnoma prilagaja 
individualnim telesnim oblikam in 
nudi oporo točno tam, kjer jo telo po-
trebuje, je pravo ležišče.
Če je ležišče nekakovostno, slabo ali 
dotrajano, potem se slej ko prej po-

javijo težave v obliki nespečnosti, ra
z dražljivosti, raztresenosti, premeta
vanja po postelji, zjutraj se zbujate 
utrujeni, z bolečinami v hrbtu, križu, 
vratu, ste "polomljeni"... Skratka poču-
tje je še slabše kot pa pred spanjem. In 
potem vas čaka še ves dan. 
Če je tako, potem se boste v nasle-
dnjih besedah prepoznali. Pojavijo se 
številne težave, kot je na primer nižja 
produktivnost pri delu, kar potegne 
dodatne probleme v vaše življenje, 
manj kakovostno preživljanje proste-
ga časa, splošna nejevolja, brezvolja, 
zagrenjenost, skratka, srečno življe-
nje se poslovi.
Kako boste prepoznali dobro ležišče, 
se glasi vprašanje. Ležišče mora pred-
stavljati najboljšo preventivo pred te-

žavami s hrbtenico, težavami v vra-
tnem, ledvenem ter preostalem delu 
hrbtenice. Preprečevati mora tudi bo-
lečine v sklepih in sproščati celotno 
telo. Pri izbiri ležišča bodite zato po-
zorni, da je material v njegovem jedru 
elastičen v vseh točkah, kar omogoča 
ergonomsko pravilnejše ležanje ter 
posledično najboljšo oporo za telo in 
hrbtenico. Pred nakupom se dobro po-
dučite, kakšne so prednosti ležišča, ki 
ga kupujete, in ga primerjajte z ostali-
mi ponudniki ležišč v istem razredu. 
Opazili boste, da se navidez podobna 
ležišča tako v prednostih kot v ceni 
močno razlikujejo glede na prodajal-
ca oziroma blagovno znamko, kar ni 
nujno vezano na kakovost samega iz-
delka.

Pomembnost ležišča
V primeru, da spite slabo, je zelo verjetno, da ste izbrali napačno ležišče  
ali pa je vaše ležišče že dotrajano in potrebno zamenjave.
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–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 

V udobni postelji brez pižame? Seveda!  
V pravi spalnici potrebujete le dobro družbo …

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

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

Spalnice  
Alples - 40  %do
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V Škofji Loki so pri projektu 20 za 20, 
namenjenem pomoči mladim glas-
benikom v loški regiji, katerega idejni 
vodja je Marko Soršak - Soki, z organi-
zacijo koncertov skupaj stopili Loški pub, 
Agencija Koncerti, Klub škofjeloških štu-
dentov in Zavod O – zavod škofjeloške 
mladine. Že oktobra so v Loškem pubu 
zaigrali Zmelkoow, novembra so v Rdeči 
ostrigi koncertirali metalci Within De-
struction, Inmate in Moshead, za pomoč 
prihodnjim generacijam glasbenikov pa 
je nastopil tudi kantavtor Adi Smolar.
Projektu se je pridružilo tudi Turistič-
no društvo Škofja Loka z organizacijo 
koncertnega dogodka Wildrock, ki je 
združil tri glasbene zasedbe: The Wet, 
Attic Mist in Still Strangers. Koncerti 
so združili zabavno in prijetno s kori-
stnim in prispevali svoj delež k Soki-
jevemu cilju, pomagati mladim: “Naj 
bobnajo, brenkajo in pojejo vsi, ki si 
to želijo. Tudi tisti, katerih starši si ne 
morejo privoščiti glasbene šole!”
"Večer mokrih neznancev na pod-
strešju se nam obeta. Wildrock je 
primerno ime – Wildenlack ali Div-

ja Loka je stari grad nad današnjim 
naseljem Vincarje. Ime Wildenlack 
nosi po roparskih vitezih iz 12. stole-
tja, zato torej tudi viteška oprava na 
prvem Wildrock koncertu. Upajmo, da 
se boste dobro zabavali in da se bo ro-
dila nova loška rokovska skupina," je 
dejal Jan Bertoncelj, sicer pevec, član 
Škofjeloškega okteta, tokrat pa v vlogi 
viteškega napovedovalca.
Loška zasedba The Wet je pred kratkim 
izdala svoj prvenec Trip to Boston. Gre 
za prvovrstno mešanico glasbenih ža-
nrov, ki jih fantje tako na plošči kot 
tudi znotraj posameznih skladb nad-
vse uspešno združujejo v svojevrsten 
glasbeni izraz. Temu piko na i dodaja-
jo avtorska besedila, ki na hudomušen 
način opisujejo vsakdanjo realnost, po-
stavljajo ogledalo slovenski družbi in se 
neizogibno dotikajo tudi ljubezni.
Attic Mist je mlada kranjsko-škofjelo-
ška skupina, ki prisega na hard rock 
s prizvokom bluesa in funka. Kljub 
raznolikim glasbenim ozadjem čla-
nov so svojo pot našli v preigravanju 
energičnega hard rocka, začinjenega 
s prodornim vokalom in dobro mero 
uporništva ter rokerske nepredvidlji-

vosti. Pred kratkim so izdali svoj prvi 
EP z naslovom Just a Taste, ki vsebuje 
štiri najbolj energične skladbe.
Štiričlansko zasedbo Still Strange rs "kra-
si energična igra in pogosto menjava-
nje položajev vseh ofenzivnih igralcev, 
s čimer pogosto zmedejo in presenetijo 
nasprotnika. 'Tekma' s fanti je vedno 
zanimiva, nepredvidljiva in zanesljivo 
vredna ogleda".
V Loškem pubu je v prednovoletnem 
času nastopila tudi škofjeloška zased-
ba X-Ray z glasbo legendarnih AC/DC. Z 
odličnim dopolnjevanjem kitar (Zdravko 
Harbaš in Sandi Križišnik) ter enkratno 
ritem podlago na bobnih Marka Berton-
clja in basista Geša Stojkovića se je kot 
novi član zasedbi priključil še energični 
vokalist Simon Božnar. Vzdušje na kon-
certu ni nikogar pustilo ravnodušnega, 
organizatorji koncertov v Loškem pubu 
pa pestro dogajanje napovedujejo tudi v 
prihodnje.

Divji ritmi za pomoč mladim glasbenikom
V Loškem pubu so v okviru dobrodelnega projekta 20 za 20 potekali 
razgibani koncerti – med drugimi je koncertni večer Wildrock združil kar  
tri glasbene skupine. 

Rok s pridihom uporništva: zasedba Attic Mist v Loškem pubu 

Viteški napovedovalec koncertne 
prireditve Wildrock Jan Bertoncelj 
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Kakovostna oblačila iz druge roke
V trgovini Textile House Second Hand v Kranju vas pričakuje velika izbira rabljenih, a dobro 
ohranjenih in cenovno dostopnih zimskih oblačil. Do sobote, 21. januarja, bodo cene še ugodnejše, 
23. januarja pa bo ponudba v trgovini zopet povsem nova, saj pričakujejo novo kolekcijo.

Odnos do rabljenih oblačil se z leti spreminja 
in vse več je takih, ki svojo garderobo brez za-
držkov osvežujejo v trgovinah z oblačili iz dru-
ge roke, smo se lahko prepričali ob nedavnem 
obisku trgovine Textile House Second Hand v 
Kranju. Gre za trgovino z rabljenimi ženskimi, 
moškimi in otroškimi oblačili, obutvijo, torbi-
cami, modnimi dodatki in hišnim tekstilom, ki 
so jo na Bleiweisovi cesti 10 (v nekdanjih pro-
storih drogerije DM nasproti glavne avtobusne 
postaje) odprli pred pol leta. 
Trgovina v Kranju je ena od štirih trgovin Texti-
le House Second Hand v Sloveniji. Z artikli jih 
oskrbuje centralno skladišče na Slovaškem, ka-
mor se stekajo oblačila iz vse Evrope in tudi iz 
Amerike. Kolekcijo dobijo na pet tednov, poli-
ce pa dnevno vsako uro dopolnjujejo z novimi, 
zelo lepo ohranjenimi artikli, ki so primerni za 
različne generacije in življenjske stile. Že tako 
ugodne cene postopoma dnevno znižujejo 
vse do zadnje sobote pred prihodom nove ko-
lekcije, ko jih spustijo na neverjetnih 50 centov. 
Tako bo tudi to soboto, 21. januarja, ko bodo 
vse artikle obstoječe kolekcije ponudili za pol 
evra, saj 23. januarja pričakujejo povsem novo 
kolekcijo. Večinoma bo še zimsko obarvana, 
vmes pa bo tudi že kakšen spomladanski kos. V 
ponudbi se lahko najdejo tudi oblačila svetov-
no znanih blagovnih znamk višjega cenovne-
ga razreda, kot sta Colmar, Max Mara in drugi 
– prav tako seveda za ugodno ceno. 
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  Za življenje gre je bil naslov velike 
dobrodelne akcije, ki je svoj tretji in zadnji del 
dogajanja doživela v kranjskem Tušu. Lansko 
jesen so namreč v Tušu posvetili slovenskim 
prostovoljnim gasilcem. Z nakupom posebej 
označenih izdelkov v njihovih trgovinah so 
kupci pripomogli k nakupu prepotrebne 
gasilske opreme: škornjev, črpalk, rešilnih 
jopičev in druge opreme, povezane z vodo, ki 
so jo razdelili med 52 prostovoljnih gasilskih 
društev skladno z njihovimi potrebami, kakor 
jih evidentirajo na Gasilski zvezi Slovenije. 
Med njimi so bila tudi gorenjska društva, 
v Kranju pa smo v fotografski objektiv ujeli 
predstavnike prostovoljnih gasilcev iz 
Škofje Loke oziroma dveh enot njihove javne 
gasilske službe, PGD Stara Loka in Škofja 
Loka. A. B. / Foto: A. B.

V studiu Radia Sora smo na lansko 
silvestrovo obiskali še dva večerna 

garača: tehniku Tomažu Bogataju je 
tokrat delal družbo sicer še študent, 

moderator Gašper Murn. Tovrstno 
delavno silvestrovo je bilo zanj 

prvo. Humor, glasba, nagradne igre, 
telefonski pogovori s poslušalci. 

Tomaž je razložil, da ima za 
silvestrski večer vsak moderator svoj 

sistem dela, Gašper pa dodal, da tudi 
sam program poteka bolj sproščeno. 

A. B. / Foto: Tina Dokl   

  V zadnji oddaji šova Slovenija 
ima talent sta srca ljudstva osvojila 
mlada in energična Timotej in 
Lenart, gorenjski divji glasbeni 
dvojec WildArt, vseeno pa smo na 
odru lahko še enkrat pozdravili tudi 
Škofjeločanko Viktorijo Štancer 
Antolin. Namreč, na superfinalnih 
Talentih so razglasili še tiste, ki so 
najbolj presenetili, mlade vzornike 
in tiste s po slanstvom – in jih tudi 
denarno nagradili. In Viktorija 
je s svojim pujskom Arturjem, s 
katerim sta prava ambasadorja 
nasmeha, navdušila.  
A. B. / Foto: Tina Dokl



ČIVKARIJE | 39 

Folklorno društvo Bled že vrsto let 
organizira prireditev Veselo po domače. 

Kot vedno jo je tudi lani nekaj dni pred 
silvestrovim gostila Festivalna dvorana 

Bled. V zaodrju pa smo v družbi Primoža 
Ržena in kontrabasa srečali voditelja 

prireditve Milana Debeljaka in Matejo 
Repe, ki v naročju drži dveletno hčer 

Niko. A. B. / Foto: A. B.   

  Se čuk Jernej ženi? Glede na fotografijo bi bilo mogoče, 
a na njej je le nevesta iz videospota, ki je s pesmijo vred 
slavospev ženinom in nevestam. Čuki so namreč posneli spot 
za pesem Živela ženin in nevesta. Vsaj po zadnjih podatkih pa 
je simpatični Škofjeločan še samski. Dekle na sliki oziroma 
nevesta pa je tista Saša, ki je pred skoraj petnajstimi leti že 
nastopala v spotu Bosa in so ji, ko se je lani poročila, Čuki tudi 
zaigrali na poroki. A. B. / Foto: arhiv ansambla

  V Škofji Loki so zadnji 
dan v lanskem letu oder 
na Mestnem trgu zaupali 
Hozntregarjem, ki so kljub 
mrazu z glasbo poskušali 
ogreti najprej le nekaj 
obiskovalcev pod odrom, a 
bolj ko se je bližala polnoč, 
več je bilo tudi gledalcev.  
A. B. / Foto: Tina Dokl

  Plavalalec Peter John Stevens iz Spodnjih Pirnič se je z 
decembrskega svetovnega prvenstva v kratkih bazen domov 
vrnil s srebrno medaljo, ki jo je osvojil na 50 prsno. Na 
letališču ga je pričakalo tudi njegovo dekle, Škofjeločanka 
Manca Košir. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič
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12.990€*

PEUGEOT 2008

 *Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot 
Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru fi nanciranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe fi nanciranja) je 12.990 EUR; mesečni obrok je 138 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 
84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba fi nanciranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 06. 12. 2016 znaša 7,5 % in se spremeni, če se spremenijo 
elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,1 %; fi nancirana vrednost 9.093 EUR; skupni znesek za plačilo 15.168 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme 
tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi 
se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

KLIMATSKA NAPRAVA / MULTIFUNKCIJSKI ZASLON NA DOTIK

PEUGEOT 2008

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. 
Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 
g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,14. 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.

www.peugeot.si

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

RODEX.indd   1 28/12/16   11:05

MIROSLAV CVJETIČANIN

Peugeot 2008 je pravzaprav mali avto-
mobil z veliko, veliko uporabnega pro-
stora. Je to skregano z logiko? Pri veči-
ni resnih avtomobilskih proizvajalcev 
so našli čudovito rešitev. Avtomobili, 
ki izhajajo iz »malčkov«, a vsebuje-
jo čisto zadovoljivo količino prostora 
vsepovsod, s prtljažnim prostorom 
vred, ki je, kot vemo, pri takih avtih 
skoraj najpomembnejši del avta. Take 
avtomobile imajo radi predvsem sta-
rejši, manjše družine, a najraje jih 
imajo racionalneži. In če takemu avtu 
dodaš še videz terenca, je to že skoraj 
zmagovita formula. Mestni terenec 
mu pravijo ljubkovalno. Vendar pozor: 

Vedo, kaj potrebujemo
Mali "crossoverji" so pravi avtomobilski hit. Tudi Peugeot seveda ne zaostaja  
za drugimi. Lahko celo rečemo, da je med vodilnimi v tem razredu.
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to niso terensko vsezmogljiva vozila, 
tudi peugeot 2008 ni. Se pa čisto soli-
dno vozijo po najslabših cestah, to pa 
drži.
Peugeot 2008 je mali karavan oziroma 
kot je posrečeno to povedal eden od 
prodajalcev peugeotov, to je peugeot 
208 z nahrbtnikom! 
Po zaslugi razkošnih materialov in 
prefinjene končne obdelave boste z 
novim mestnim terencem dožive-
li intenzivne emocije. Sedite za zelo 
kompakten volan in presenetljivo bo-
ste zagledali instrumentno ploščo v 
višini oči in zaslon na dotik, ki zago-
tavljata intuitivno, okretno in varno 
vožnjo ter natančno lego na cesti. Da 
vse je nekam visoko, višje kot smo va-
jeni, a še nihče ni rekel, da ga to moti, 
ravno nasprotno. Seveda tudi ta peu-
geot spada med "računalnike na šti-
rih kolesih". Vsebuje vse, kar trenutno 
moderna avtomobilska tehnologija 
ponuja. No, skoraj vse, ker nekaj več 
imajo tisti modeli, ki stanejo nekaj 
več. Vendar povprečno zahteven voz-
nik novega avtomobila prav ničesar 
ne bo pogrešal.
Oprijemljivost oziroma "grip control" 
razširi možnosti za uporabe in poma-
ga odkriti nova obzorja ... Točno tako 
pravijo v Peugeotu. Gre za večnamen-
ski in prilagodljiv sistem v povezavi 
z elektronskim krmiljenjem sistema 
ESP posega v prednja kolesa ter opti-
malno izboljša vlečno moč v skladu 
s podlago. Grip control je na voljo za 
motorje z več kot 100 konjskimi mo-
čmi, v kombinaciji z ročnim in samo-
dejnim menjalnikom ter v povezavi 
s 16- ali 17-palčnimi pnevmatikami 
Mud & Snow zimske pnevmatike. Grip 
control ponuja pet načinov vožnje, ki 
jih lahko izberete prek sredinskega 
vrtljivega gumba: standard, sneg, ne-
utrjen teren, pesek, ESP izključen.
Vozniki, bodoči kupci, lahko izbira-
mo med petimi bencinskimi motorji 
in tremi dizelskimi. Cene? Najcenejši 
stane 12.990 evrov in najdražji nekaj 
manj kot 22 tisoč. Na koncu moramo 
nujno dodati, da boste z dizelskim 
motorjem redno pozabljali, kdaj ste 
nazadnje točili gorivo. Pri Peugeotu 
res vedo, kaj potrebujemo … Mi, ki se 
najraje vozimo racionalno. 

MIROSLAV CVJETIČANIN

Podjetju Opel/Vauxhall je ponovno 
uspelo znatno povečati letno prodajo. 
Po začasnih podatkih je proizvajalec iz 
Rüsselsheima v letu 2016 prodal pribli-
žno 1,16 milijona vozil. To v primerjavi s 
predhodnim letom pomeni povečanje 
za dobrih 46 tisoč vozil ali štiri odstotke 
in predstavlja največjo količino po letu 
2011. V Sloveniji je s 4944 registriranimi 
osebnimi in lahkimi gospodarskimi 
vozili prodaja zrasla za šest odstotkov. 
Skupno je ta nemški gigant uspel po-
večati prodajo na 18 od 22 trgov, med 
drugim v Nemčiji, Španiji, Sloveniji, na 
Nizozemskem in Poljskem. Tržni delež 
družbe na skupnem evropskem trgu 
je ostal skoraj enak in znaša 5,73 od-
stotka, v Sloveniji 6,69 odstotka, kar je 
skoraj odstotno točko nad evropskim 
povprečjem. Znatno manjšo količinsko 
prodajo v Veliki Britaniji po brexitu je 
nadomestilo povečanje tržnega deleža 
na številnih evropskih trgih. 
Nova opel astra je bila glavno gonilo 
povečanja prodaje tako po Evropi, kot 
v Sloveniji. Zabeležili so več kot 285 ti-
soč novih registracij evropskega avta 
leta 2016, 25 odstotkov več kot leto 
poprej, v Sloveniji pa skoraj 50 odstot-
kov. Astri je tako uspelo ohraniti lo-
voriko najbolje prodajanega Oplovega 

modela tako v Evropi kot v Sloveniji. 
Poleg astre (1560 vozil) sta bili v Slo-
veniji najbolje prodajni še corsa, ki je 
našla 968 kupcev, in mokka s 711.
“Tudi v težavnih okoliščinah leta 2016 
smo uspeli dobro poslovati in poveča-
ti prodajo, prav tako smo optimisti za 
leto 2017. Trend rasti bomo ohranili s 
privlačnimi novimi modeli, ki so del 
naše ofenzive izdelkov. V rastočem 
segmentu mestnih športnih terencev 
nas bosta zastopala tudi nova modela 
Crossland X in Grandland X,” je pove-
dal Peter Christian Küspert, podpred-
sednik za prodajo in poprodajo. 
Opel je trenutno sredi največje ofenzi-
ve modelov v svoji zgodovini, s katero 
bodo od leta 2016 do 2020 na trg poslali 
29 novih modelov, sedem samo v letu 
2017. Za letošnje leto so zato izbrali geslo 
7 in 17.
Poleg nove generacije admiralske 
ladje insignie, ki bo na voljo kot pe-
tvratna limuzina, karavan in mestni 
športni terenec, bodo na trg poslali 
tudi dva nova modela v hitro rasto-
čem segmentu mestnih terencev, 
modela Crossland X in Grandland X. 
Spomladi prihaja na nekatere evrop-
ske trge tudi električni avto ampera-e, 
ki jo odlikuje izjemen doseg. Ofenzivo 
modelov v letu 2017 bo dopolnila nad-
vse privlačna različica, Oplova vivara. 

Slovenska prodaja navzgor
Opel je v letu 2016 povečal evropsko prodajo za štiri, 
slovensko pa za šest odstotkov.
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17. 1. 2017  • Škofja Loka, DC Šent, Mestni trg 38(II. nadstropje), 11.30

POGOVORNA SKUPINA Z DR. POLONO ŽGAJNAR, KLIN. PSIH

Informacije: Špela Podobnik, 04 518 37 30

17. 1. 2017  • Škofja Loka, Mladinski oddelek Knjižnice Ivana 
 Tavčarja Škofja Loka, 17.30

PRAVLJICA O SNEŽAKU, URA PRAVLJIC OD 4. LETA DALJE

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

17. 1. 2017  • Škofja Loka, Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

POSLUŠAJ ME, TEBI POJEM, TORKOV VEČER S KNJIŽNICO –  
PREDSTAVITEV KNJIGE

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

18. 1. 2017  • Škofja Loka, Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

KRISTALNI ABONMA | CANSO

Informacije: 04 511 23 35, info@sokolskidom.si

18 1. 2017  • Škofja Loka, Mladinski oddelek Knjižnice Ivana  
Tavčarja Škofja Loka, 10.00–19.00

ODPRTA PRAVLJIČNA SOBA ZA MALČKE IN NJIHOVE STARŠE ZA  
ZABAVNO DRUŽENJE V KNJIŽNICI

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

18. 1. 2017  • Železniki, Krajevna knjižnica Železniki, 17.00

TOVORNJAKEC GREGEC, URA PRAVLJIC IN PREDSTAVITEV KNJIGE

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

18. 1. 2017  • Žiri, Krajevna knjižnica Žiri, 17.00

URA PRAVLJIC: ZIMA, ZIMA BELA

Informacije: ziri@knjiznica-skofjaloka.si

18. 1. 2017  • Železniki, Kulturni dom Železniki, 18.00

OB PUNKLU SE DOBIMO

Informacije: http://www.td-zelezniki.si/

18. 1. 2017  • Železniki, Krajevna knjižnica Železniki, 18.00

DELAVNICA VEZENJA Z DAMJANO KAPLJA

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

18. 1. 2017  • Škofja Loka, Miheličeva galerija, Spodnji trg 1, 19.00

PREDAVANJE BORISA KOPRIVNIKARJA: ČETRTA INDUSTRIJSKA REVO-
LUCIJA – KAJ JE TO?

Informacije: rc.loka@gmail.com

19. 1. 2017 • Škofja Loka, Mladinski oddelek Knjižnice Ivana  
Tavčarja Škofja Loka, 17.00

REŠEVANJE KVIZA, ZA OSNOVNOŠOLCE

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

19. 1. 2017 • Škofja Loka, Krajevna knjižnica Trata, 17.00

DEŽELA PINGVINOV, DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE ZA OTROKE OD 
4. DO 10. LETA

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

19. 1. 2017 • Železniki, Krajevna knjižnica Železniki, 17.00

BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM, BRALNE URICE Z  
AMBASADORJEMA NASMEHA

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

19. 1. 2017 • Žiri, Krajevna knjižnica Žiri, 19.00

STROKOVNO PREDAVANJE: NARAVNO NAČRTOVANJE DRUŽINE

Informacije: ana.praznik@sensiplan.si, ziri@knjiznica-skofjaloka.si

19. 1. 2017 • Železniki, Krajevna knjižnica Železniki, 19.00

VIKI GROŠELJ, 40 LET MOJIH SOOČANJ S HIMALAJO, PREDSTAVITEV 
KNJIGE IN POGOVOR Z AVTORJEM

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

20. 1. 2017 • Škofja Loka, Martinova hiša, Mestni trg 26, 17.30–19.00, 
19.15–20.45

GLEDALIŠKI TEČAJ (ZAČETNI IN NADALJEVALNI)

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

20. 1. 2017 • Škofja Loka, Martinova hiša, Mestni trg 26, 20.00

BUH POMAGEJ, VSEMOGOČNA KOMEDIJA

Informacije: info@nasmejmo.se, www.smejmo.se

21. 0. 2017 • Gorenja vas - Poljane, Krajevna knjižnica Sovodenj, 10.00

HIŠICA ZA PTIČKE, DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE

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

21. 1. 2017 • Škofja Loka, Mladinski oddelek Knjižnice Ivana  
Tavčarja Škofja Loka, 10.30–11.30

JEZIKOVNE URICE

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

21. 1. 2017 • Železniki, Dražgoše, 19.00

BABJA KMETIJA - KOMEDIJA V TREH DEJANJIH

Informacije: Jerneja Tolar, 031 56 45 45

21. 1. 2017 • Škofja Loka, Loški oder, 19.30

MICHAEL HOLLINGER: SVETNIKI, KOMEDIJA

Informacije: 04 512 08 50, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

22. 1. 2017 • Železniki, Bukovica, 17.00

BABJA KMETIJA - KOMEDIJA V TREH DEJANJIH

Informacije: Jerneja Tolar, 031 56 45 45

januar 2017
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23. 1. 2017 • Gorenja vas - Poljane, Krajevna knjižnica Gorenja vas, 17.00

DEŽELA PINGVINOV, DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE OD 4. LETA DALJE

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

23. 1. 2017 • Gorenja vas - Poljane, Krajevna knjižnica Poljane, 17.00

NOVO LETO JE TU, JUHUHU! URA PRAVLJIC OD 4. LETA DALJE

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

23. 1. 2017 • Železniki, Galerija Muzeja Železniki, 18.00

DRUŽENJE OB ROČNIH DELIH

Informacije: 04 51 47 356

23. 1. 2017 • Škofja Loka, Osnovna šola Mesto, Šolska ul. 1, 18.30-20.00

TEČAJ MEDITACIJE: “ŽIVITE BREZ STRAHU! – KAKO PREMAGAMO 
STRAH IN TESNOBO”

Informacije: 070 31 45 48, info@kadampa-si.org, www.kadampa-si.org

24. 1. 2017 • Škofja Loka, Mladinski oddelek Knjižnice Ivana 
Tavčarja, 17.30

PRAVLJICA IN SPOZNAVANJE GLASBENEGA INŠTRUMENTA, URA 
PRAVLJIC OD 4. LETA DALJE

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

24. 1. 2017 • Škofja Loka, Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

POD VULKANSKIMI VRHOVI – EKVADORSKI ANDI, POTOPISNO PREDAVANJE

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

24. 1. 2017 • Škofja Loka, Krajevna knjižnica Trata, 19.00

KNJIGOSNEDKE, BRALNI KROŽEK

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

25. 1. 2017 • Škofja Loka, Mladinski oddelek Knjižnice Ivana  
Tavčarja Škofja Loka, 10.00–19.00

ODPRTA PRAVLJIČNA SOBA ZA MALČKE IN NJIHOVE STARŠE ZA  
ZABAVNO DRUŽENJE V KNJIŽNICI

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

25. 1. 2017 • Žiri, Krajevna knjižnica Žiri, 17.00

ROČNE SPRETNOSTI ZA OTROKE IN ODRASLE:  
IZDELEK IZ ODPADNEGA MATERIALA

Informacije: ziri@knjiznica-skofjaloka.s

25. 1. 2017 • Železniki, Krajevna knjižnica Železniki, 17.00

ŠNOFKO IŠČE PRIJATELJA, LUTKOVNA DELAVNICA

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

25. 1. 2017 • Železniki, Krajevna knjižnica Železniki, 18.00

DELAVNICA VEZENJA Z DAMJANO KAPLJA

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

25. 1. 2017 • Železniki, Kulturni dom Železniki, 18.00

OB PUNKLU SE DOBIMO

Informacije: http://www.td-zelezniki.si/

25. 1. 2017 • Škofja Loka, Loški oder, 20.00

MOŠKI SO Z MARSA, ŽENSKE SO Z VENERE, KOMEDIJA

Informacije: 04 512 08 50, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

26. 1. 2017 • Škofja Loka, Krajevna knjižnica Trata, 17.00

TAKE ZIMSKE, URA PRAVLJIC OD 4. LETA DALJE

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

26. 1. 2017 • Škofja Loka, Mladinski oddelek Knjižnice Ivana  
Tavčarja Škofja Loka, 17.00

DEŽELA PINGVINOV, DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE OD 4. LETA DALJE

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

26. 1. 2017 • Žiri, Krajevna knjižnica Žiri, 19.00

STROKOVNO PREDAVANJE: »KAKO SPREMENITI SVOJE MALE  
ODVISNOSTI IN NAVADE«

Informacije: ziri@knjiznica-skofjaloka.si

27. 1. 2017 • Škofja Loka, Martinova hiša, Mestni trg 26,  
17.30–19.00, 19.15–20.45

GLEDALIŠKI TEČAJ (ZAČETNI IN NADALJEVALNI)

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

28. 1. 2017 • Škofja Loka, Sokolski dom Škofja Loka, preddverje

RAZSTAVA SMUČANJE PO STAREM (NA OGLED DO 7. 2. 2016)

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

28. 1. 2017 • Škofja Loka, Loški oder, 10.00

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: MEDVEDJA SIMFONIJA

Informacije: 04 512 08 50, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

30. 1. 2017 • Železniki, Galerija Muzeja Železniki, 18.00

DRUŽENJE OB ROČNIH DELIH

Informacije: 04 51 47 356

30. 1. 2017 • Škofja Loka, Osnovna šola ŠL Mesto, Šolska ul. 1, 18.30–20.00

TEČAJ MEDITACIJE: ŽIVITE BREZ STRAHU! – KAKO PREMAGAMO 
STRAH IN TESNOBO

Informacije: 070 31 45 48, info@kadampa-si.org, www.kadampa-si.org

30. 1. 2017 • Škofja Loka, Mladinski oddelek Knjižnice Ivana  
Tavčarja Škofja Loka, 17.30

TOVORNJAK GREGEC – PRIJATELJSKA POMOČ, TOVORNJAK GREGEC – 
DIRKA Z ZAJCEM, URA PRAVLJIC OD 4. LETA DALJE

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Še ne dolgo nazaj ste se dolgočasili in se 
zaradi tega jezili, sedaj je vsega preveč in 
se vam počasi že zapleta, pa vam zopet  
ne bo všeč. Zaradi izboljšanja denarnega 
stanja boste zelo navdušeni in boste zato 
dobre volje. Zadnje čase ste preveč utru-
jeni. Samo gibanje in stik z naravo sta 
enako potrebna kot dihanje.

LEV 
23. 7.–23. 8.

V ljubezni se vam bodo zadeve precej 
izboljšale in na spremembe boste dobro 
pripravljeni. Odpirale se vam bodo nove 
možnosti za dodatni zaslužek. Ker denar-
ja vedno primanjkuje, želje pa so velike, 
se ne boste dolgo časa odločali. Postavili 
boste meje sebi in drugim ter si s tem po-
lepšali marsikateri dan.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Na ljubezenskem področju se vam bodo 
pojavila številna vprašanja, a na odgovo-
re boste morali še počakati. Vsaka stvar 
ima svoj čas. Ravno takrat, ko boste že 
čisto na koncu svojih moči, boste v za-
dnjem trenutku ujeli priložnost. Ne izzi-
vajte usode, ampak se naučite sprejeti 
tisto, kar vam je trenutno dano. 

BIK 
22. 4.–20. 5.

V ljubezni boste kar se da zadovoljni, saj 
se že dolgo časa niste počutili tako spro-
ščeno kot zadnje čase. Odločili se boste 
za nov začetek, kar vam prinese veliko 
sprememb. Nič vam ne bo vzelo poguma. 
Življenje je tisto, ki samo prinese nekaj, 
kar potrebujemo, iz izkušenj pa se vsi 
samo učimo.

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Sedaj je končno pred vami pozitivna pre-
lomnica, ki jo boste do konca izkoristili. 
Ljubezen vas čaka in vi ste pripravlje-
ni nanjo. Zaradi izboljšanja denarnega 
stanja boste zelo navdušeni in bili zato 
dobre volje. Imeli boste čudovito prilo-
žnost, da spoznate, kje delate napake, 
zato bo razočaranj vedno manj.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

Čustveni odnosi se bodo končno spro-
stili in zavel bo nov veter. V čim krajšem 
času boste hoteli rešiti  napake iz prete-
klosti, lahko vam celo še uspe. Z dobrim 
prijateljem boste prišli do čudovite ide-
je, kako izboljšati vaše materialno sta-
nje. Nikoli ne smete biti odvisni od dobre 
volje drugih, ampak samo od sebe.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Nekdo se bo spomnil na vas z lepim da-
rilom. Presenečeni boste, saj tega res ni-
ste vajeni. V svoje odločitve boste docela 
prepričani, zato lahko pričakujete pozitiv-
ne spremembe na poslovnem področju. 
Kolo usode se vedno obrača, ker ne vidi-
mo cilja, ne prekinemo vrtenja. Pustite se 
presenetiti.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

Pred vami je več nizov presenečenj. Vsa-
ka zmaga bo slajša od druge. Imeli boste 
več kot preveč ljubezenskih trenutkov. 
Poslovno se vam obetajo spremembe. 
Seveda jih boste veseli. Dobro boste 
morali razmisliti, preden boste naredili 
odločilni korak. In ne pozabite, nobena 
odločitev ni napaka.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Na čustvenem področju boste izkoristili 
vse dane možnosti in bili z rezultati zelo 
zadovoljni. Nekdo zelo misli na vas. Dobi-
li boste dobre novice na račun financ, ki 
vas obremenjujejo že lep čas. V trenutku 
boste hoteli vse spremeniti, pa ne zato, 
ker bi se naveličali, ampak zato, ker ne 
boste znali občutiti pravega zadovoljstva.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Včasih si nočete priznati, koliko vam 
pomenijo določene osebe. Tokrat se ne 
boste mogli izogniti in treba bo priti z re-
snico na dan. Dobili boste dobre novice 
na račun finančne naložbe, ki vas obre-
menjuje že lep čas. Kjer je želja, je tudi 
pot. Tega se tudi zelo dobro zavedate. 
Odgovore boste dobili še pravi čas.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

Nehali boste premišljevati. Hoteli vas 
bodo zapeljati, a vi se ne boste dali, saj 
so vas izkušnje v preteklosti že veliko 
stale in napake ne boste ponovili. Sre-
ča je lahko prav skrivnostno skrita, a na 
koncu jo vidimo pred seboj, na dosegu 
roke, kar pomeni tudi to, da jo znamo 
sprejeti, ko jo srečamo.

RIBI
20. 2.–20. 3.

V ljubezenskem odnosu ste veliko gradili 
in kmalu se bodo pokazali lepi rezultati. 
Lahko se zgodi, da to ne bo vsem všeč. 
Ker ne poznate poraza, boste zmagovali. 
Izkoristili boste vse možnosti. Čeprav ste 
trdno prepričani, da imate veliko zalogo 
energije, bi bilo prav, da si privoščite po-
čitek in se posvetite le sebi.
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Parketarstvo Zaks, Dejan Zajc s.p., Ročevnica 21, 4290 Tržič
T: 040 522 176, E: parketarstvo.zaks@gmail.com
www.parketarstvo-zaks.si

Naše geslo je, da se kvalitetnega in dobro opravljenega dela  
ne da opraviti brez odličnih materialov.

ww
w.

fa
ce

bo
ok

.co
m

/S
ta

riV
rh

STARI VRH 
DOGAJA! 

Več nA: 
www.fAcebOOk.cOm/
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Izberite svoje letošnje darilo

bombažna brisača
      50 x 100 cm

knjiga
Ena  

žlahtna  
štorija

roman
Hči varuha  
spominov

avtomatski  
dežnik

kava  
Barcaffe
250 g

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

Četrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2017 bodo izšle 104 številke 
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v 
višini 48,10 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 144,30 evra!

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

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 4 v  Kranju
(poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne 
avtobusne postaje) vsak 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.

Vedno aktualen 
priročnik, ki ga 
enostavno vzamemo 
s sabo v gozd, saj 
nam bo prišel prav 
za hitro in natančno 
določanje vrste gob. 
V priročniku najdemo 
več kot 700 fotografij 
in risb evropskih 
gob ter letno uro, ki 
na pregleden način 
prikazuje čas, ko 
gobo lahko najdemo 
v naravi.w
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                      + p oštnin a

10 
EUR

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

Redna cena priročnika je 12,50 EUR.  Če ga kupite ali naročite na  Gorenjskem glasu, je cena le

vodnik  
po naravi
Gobe

vodnik  
po naravi

Drevesa  
in grmi

Nagrade: 3-krat Priročnik Hrana kot zdravilo

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, 6. februarja 2017, 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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6 90
EUR

 Cena priročnika 

Nepogrešljivi del priročnika 
je lunin koledar po mesecih 
s setvenimi podatki. Za 
primeren čas naših aktivnosti 
v skladu z luno nam daje 
napotke za: sajenje in setev, 
hujšanje z luno, ugodne 
dneve za ljubezen, za 
sekanje posameznih vrst 
lesa,  za operacije, za  
parjenje živali,...  
Ne zamudite tudi  
horoskopa za leto 2017. 
Leto bo v znamenju Sonca, 
ta v astrologiji prinaša 
vitalnost, dostojanstvo. V 
poglavju vrtni koledar po 
mesecih je Miša Pušenjak 
pripravila  uporaben in 
natančen koledar opravil  
v sadnem, zelenjavnem in 
okrasnem vrtu.

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, ga naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Za vas beležimo čas

Z vami smo že sedemdeset let
Vsi stari časopisi so z vašega domačega računalnika brezplačno  
dostopni v arhivu spletnega časopisa www.gorenjskiglas.si.

11 90
EUR

                                                     Cena knjige je 

Preprost, 
učinkovit, 
praktičen in 
zabaven! Slovar 
za otroke, ki se 
začenjajo učiti 
angleščine. 
Slovar v slikah, 
da se otrok 
lažje seznani z 
angleščino in 
prične takoj 
govoriti.

145 strani; 
 242 x 202 mm; 
trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si



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   

6. 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,...




