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Specialisti za vaše zdravje in varno starost
»Vedno smo za, ko gre za rekorde,« pravimo 
pri nas, v zavarovalnici Adriatic Slovenica. 
Nazadnje smo skupaj z vami postavili enega 
– in to kar poskus za Guinnessov rekord. 
Upamo, da ste bili 30. decembra lani z nami 
na Bledu tudi vi! Kar 5,712 nas je bilo, z 
Gorenjske, iz vse Slovenije in tujine, ki smo 
skupaj s slovenskimi olimpijci sklenili olimpijski 
krog varnost.
V krog varnosti smo združili svojo celovito 
ponudbo, ki jo ponujamo. Poskrbimo torej 
za vašo varnost in varnost vsega vašega 
premoženja – hiše, avtomobila pa tudi vaše 
dejavnosti, če ste podjetnik. Z zavarovanjem 
Podjetnik AS boste lahko z eno polico 
poskrbeli za vse nevarnosti, ki bi lahko 
ogrozile vaše poslovanje.
Zavarovalnica Adriatic Slovenica je pred 
kratkim praznovala 25 let uspešnega 
poslovanja. In kaj si najpogosteje zaželimo z 
dobrimi željami? Predvsem zdravja, pravimo. 
Na to smo pomislili, ko smo oblikovali našo 
najsodobnejšo ponudbo zavarovanj Specialisti 
in zdravila. Čakalna doba za specialistične 

preglede je lahko v javnem zdravstvenem 
sistemu zelo dolga, tudi 6 mesecev. Z 
zavarovanjem Specialisti in zdravila pa si 
lahko zagotovite pregled pri specialistu že 
v 10-ih dneh. Kako? Enostavno, s klicem na 
brezplačno telefonsko številko Centra Zdravje 
AS 080 81 10. Prijazni svetovalec bo na 
podlagi vaše napotnice poiskal specialista, da 
vam na zdravstveno storitev ne bo potrebno 
čakati več kot 10 dni, brez dodatnih stroškov. 
To in še več obsega naša ponudba. Z veseljem 
vam bom osebno svetovala tudi, kako lahko že 
danes poskrbite za svojo pokojnino. Pravkar 
smo na trgu ponudili naše novo pokojninsko 
varčevanje, ki je posebno zato, ker se 
prilagaja posamezniku. To pomeni, da vam 
Pokojninsko varčevanje AS omogoča najbolj 
primerno varčevanje, ki je odvisno od vaše 
starosti. 
Tudi v letu 2016 vam bomo stali ob strani z 
inovativnimi rešitvami, predvsem pa s prijaznim 
in osebnim pristopom. Vesela bom srečanja z 
vami, da skupaj poiščemo prave rešitve prav 
za vas.

Jana Matko
Zavarovalna zastopnica
T: 040 898 272
E: jana.matko@as.si

Adriatic Slovenica d.d.
Pisarna Škofja Loka
Šolska ulica 7, 4220 Škofja Loka
T: 04 5150 350
www.as.si
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SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTAŽA IN SERVIS

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

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

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

www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

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

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

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

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

www.asteriks.net
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Na naslovnici Teja Lapanja 
Foto: Tina Dokl

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 11. šte vil ke Go-
renj ske ga gla sa, 9. februarja 2016, iz-
šle so v na kla di 25.000 iz vo dov, prejela 
so jih vsa gospodinjstva v ob či ni Škofja 
Loka, priložene so Gorenjskemu glasu. 
Na sled nja številka bo izšla v torek,  
8. marca 2016.

IZ VSEBINE
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Direkcija RS za infrastrukturo je 
odobrila dve coni 30 km na uro v sta-
rem mestnem jedru, in sicer po Spo-
dnjem trgu in na ožini od upravne 
enote proti Poljanski dolini. Kakšni 
bodo ukrepi naprej?
"Na podlagi izvedenih ročnih štetij v 
križiščih v preteklosti (mlekarna in 
Stara cesta, upravna enota in Puštal-
ski grad ter stari Petrol) in preraču-
nom za posamezne preseke cestnih 
odsekov se je promet v celoti zmanj-
šal na relaciji Spodnji trg–Stari Petrol 
glede na leto 2011 za dobro polovico, za 
slabih 20 odstotkov na relaciji Spodnji 
trg–Puštal glede na leto 2008 in za sla-
bih 60 odstotkov na relaciji Spodnji 
trg–Poljanska cesta glede na leto 2008. 
Opazno je seveda občutno zmanjšanje 
težkega tovornega prometa tovornja-
kov nad sedem ton skupne teže. A pro-
met je še vedno pregost, kar bo treba 
rešiti s spremenjenim prometnim re-
žimom.
Zato bo občinska uprava do konca 
februarja pripravila predlog ureditve 
prometnega režima skozi staro me-
stno jedro. Novi režim mora zagoto-
viti daljši čas vožnje skozi staro me-
stno jedro kot preko obvoznice. Vsem, 
namenjenim v staro mestno jedro, 
moramo zagotoviti primeren dostop, 
ki pa ne sme biti dirkališče. Ta pre-

dlog bomo predstavili zainteresirani 
javnosti. Predvidevamo, da bomo do 
konca aprila prevzeli cesto v občin-
sko upravljanje in takrat bomo lahko 
ustrezne ukrepe tudi izvedli. 
V začetku februarja pa so že bili po-
stavljeni prometni znaki za omejitev 
hitrosti na 30 kilometrov na uro, ki jih 
je odobril trenutni upravljavec ceste, 
torej Direkcija RS za infrastrukturo."
Na zadnji seji občinskega sveta je bil 
sprejet proračun za letošnje leto. Ka-
kšne so bistvene razlike glede na leto 
poprej?
"Proračuna je težko primerjati, saj so 
bili trije zadnji proračuni naravnani 
izrazito investicijsko, predvsem je šlo 
za doslej največje občinske investicije 
v komunalno infrastrukturo, ki smo 
jih bili po zakonu dolžni izvesti. Prora-
čun 2016 pa je usmerjen predvsem na 
redno delovanje občine, medtem ko je 
investicijski del bistveno bolj okrnjen. 
Tako bomo na področju investicij pred-
vsem izvedli dodatne manjše kanali-
zacijske vode v Puštalu, na Godešiču, v 
Retečah in pri Svetem Duhu. V teku so 
projektiranja nekaterih večjih projek-
tov, od katerih v naslednjem letu pri-
čakujemo izgradnjo otroškega igrišča 
in trga pred upravno enoto; nadalje: v 
primeru dogovora z Ministrstvom za 
okolje in prostor gremo tudi v izgra-
dnjo prvega dela protipoplavne zaščite. 
Izvedene bodo pa tudi vse predlagane 

investicije s strani krajevnih skupnosti 
v okviru dogovorjenih vrednosti. V pro-
računu je za krajevne skupnosti pred-
videnih 660 tisoč evrov za investicije; 
od tega je 220 tisoč razdeljeno na vsako 
krajevno skupnost, 220 tisoč se razdeli 
glede na število prebivalcev in zadnja 
tretjina glede na dolžino neasfaltira-
nih makadamskih cest."
Kakšna je stanovanjska politika ob-
čine (plani za letošnje leto, kdaj bo 
nov razpis …)? Občane zanima, za-
kaj nekatera stanovanja samevajo, 
denimo tisto, kjer je nekoč bila KS 
Trata.
"Trenutno sameva nekaj neurejenih 
stanovanj, ker nam jih v zadnjih treh 
letih zaradi pomanjkanja denarja ni 
uspelo obnoviti. Prihodki od stano-
vanj so bistveno nižji od potrebnih 
izdatkov. Jeseni nameravamo pripra-
viti stanovanjsko strategijo, v kateri 
bomo predvideli precej novitet, ki jim 
v preteklosti zaradi drugih velikih in-
vesticij nismo mogli nameniti doda-
tnih investicijskih sredstev. Iz zadnje-
ga razpisa je na listi ostalo še precej 
prosilcev. Najprej moramo zagotoviti 
prosta stanovanja, deloma z obnovo, 
deloma z dokupom, potem pa lahko 
objavimo nov razpis."
Že nekaj časa je prisotna želja oz. 
namera o selitvi knjižnice na Tra-
ti na drugo, bolj prostorno lokacijo. 
Kako blizu ste realizaciji?

Jeseni  
stanovanjska 
strategija
Zaradi velikih investicij 
v preteklem obdobju ni 
bilo dovolj sredstev za 
stanovanjsko strategijo. 
Ta naj bi prišla na vrsto  
v letošnjem letu.
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V okviru Šole za prenovo bosta v febru-
arju potekali dve delavnici. Prva z naslo-
vom Kdo dela na dediščini? je potekala 
že v začetku meseca. Kot poseben gost 
se je na delavnici pridružil konservator, 
strokovnjak z mednarodnimi izkušnja-
mi  Miljenko Domijan iz Hrvaške. Na-
slednja delavnica z naslovom Sanacija 
apnenih ometov bo potekala od 22. do 
26. februarja v prostorih Srednje grad-
bene, geodetske in okoljevarstvene šole 
Ljubljana in na izbranih objektih kulturne 
dediščine.

Delavnice Šole  
prenove

 KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Občina Škofja Loka in Združenje borcev 
za vrednote NOB Škofja Loka vabita na 
slovesnost v spomin petdesetim ustre-
ljenim talcem pri spomeniku za Kamnitni-
kom, ki bo v sredo, 10. februarja, ob 16. 
uri. Slavnostni govornik bo župan Miha 
Ješe. Za kulturni program bo poskrbel 
Mestni pihalni orkester Škofja Loka in 
Lovski pevski zbor ter recitatorja Monika 
Tavčar in Marko Črtalič.

V spomin na talce za 
Kamnitnikom
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"Realizacija je bila predvidena že v 
lanskem letu, ampak do izvedbe za-
radi pomanjkanja sredstev ni prišlo. 
Predvidoma bomo v letu 2017 kupili 
nove prostore, ki jih bomo v istem 
letu uredili za knjižnično dejavnost. 
Sedanji knjižnični prostori v prvem 
nadstropju bodo preurejeni v stano-
vanji. Na lokaciji nove knjižnice bo 
lahko svoje prostore dobila tudi kra-
jevna skupnost."
Kakšna so opažanja po vzpostavi-
tvi južne dovozne ceste v industrij-
sko cono? Kdaj lahko občani pri-
čakujejo tudi ureditev obstoječega 
prehoda čez železnico v vasi Trata?
"Kar zadeva same ceste, je slednja 
odprta. Ne uporabljajo je še vsi vo-
zniki. Kar pa zadeva sam prometni 
režim čez železniško progo, bomo na 
občini do konca februarja pripravili 
predlog, kako naj bi potekal, vendar 
o tem odloča država oziroma Slo-
venske železnice. Tudi na časovnico 
izvedbe, žal, občina nima vpliva."
Približuje se predvelikonočni čas, 
ko že tradicionalno v Škofji Loki 
skrbimo za pasijonsko kondicijo. 
Po zadnji uprizoritvi lansko leto 
naj bi se ta kondicija še okrepila. 
Kdaj in kje torej lahko pričakuje-
mo t. i. pasijonsko sobo in kakšen 
dogodek se nam obeta?
"V tem trenutku še ne morem dati 
konkretnega odgovora. Sestala se je 
pasijonska skupina, ki je v glavnem 
dorekla letošnje velikonočne dogod-
ke, dogovoriti pa se bo treba še za 
Romualdov spominski dan konec 
aprila." 
Kako daleč ste s projektom novega 
vrtca v nekdanji vojašnici?
"Lani smo imenovali Komisijo za 
izgradnjo novega vrtca na območju 
bivše vojašnice. Komisija je začela 
aktivno delo in tako pregledala do-
sedanje aktivnosti in dokumente, 
ki so bili za ta projekt (pridobitev 
zemljišča za vrtec, pretekle idejne 
zasnove, DIIP – dokument identifi-
kacije investicijskega projekta …) že 
izvedeni. Zaradi sprememb norma-
tivov za predšolsko vzgojo je komi-
sija ugotovila, da je treba pristopiti 
k izdelavi nove projektne naloge s 
posodobljenimi idejnimi rešitva-

mi. Trenutno je v fazi usklajevanje 
projektne naloge med uporabnikom 
(Vrtec Škofja Loka), naročnikom 
(Občina Škofja Loka) in strokovnja-
ki za posamezno področje (arhitek-
tura, energetika ...). Po izdelavi in 
potrditvi ustrezne idejne zasnove 
je predviden javni razpis za izdela-
vo projektov PGD/PZI ter pridobitev 
gradbenega dovoljenja in v nada-
ljevanju vsi postopki za izbor izva-
jalca gradbenih del. V proračunu je 
v letu 2016 za vrtec predvidenih 50 
tisoč evrov, prihodnje leto 2 milijo-
na evrov in leta 2018 še en milijon 
evrov. Predvidoma bomo gradnjo 
začeli v drugi polovici prihodnjega 
le ta."
Krajani Podlubnika sprašujejo, 
kdaj lahko pričakujejo obnovo in 
posodobitev otroškega igrišča, kot 
je to primer v drugih krajevnih 
skupnostih po občini. Glede na to, 
da je tam blokovsko naselje in po-
sledično lepo število nadobudnih 
otrok, so njihova pričakovanja re-
alna.
"O investicijah v krajevne skupnosti 
daje predloge slednja. Glede konkre-
tnega igrišča na njihovem funkci-
onalnem zemljišču pa se morajo 
odločati krajani sami. Zemljišče in 
igrišče sta v lasti občanov, zato se 
morajo tudi glede investicij dogovo-
riti sami. Se pa občina in krajevna 
skupnost dogovarjata za ureditev 
igrišča v novem naselju za Kamni-
tnikom, kjer je zemljišče v javni la-
sti, za potrebe otroškega igrišča."
Občani se pritožujejo, da delavci 
Loške komunale ob odvozu ne po-
spravijo smeti, ki so ob zabojnikih. 
Kdo je pravzaprav odgovoren za 
ureditev tega problema in kje vidi-
te rešitev?
"Izven smetnjakov ne sme nihče od-
lagati, ker s tem onesnažujejo okolje 
in je to proti predpisom. Delavci Lo-
ške komunale res niso dolžni pobi-
rati smeti izven zabojnika. Če je ta 
za uporabnike premajhen, morajo 
naročiti večjega. Zabojniki so pravi-
loma na funkcionalnem zemljišču 
večstanovanjskih stavb in lastniki 
oziroma upravnik so dolžni skrbeti 
za urejenost svojega zemljišča."

Ob preplastitvi Poljanske ceste lani no-
vembra je občina zahtevala, da se pri 
Brifakovi hiši na Poljanski cesti uredi tudi 
ustrezen hodnik za pešce v širini pribli-
žno enega metra, ločen z robno črto za 
večjo varnost pešcev, in znižanje hitro-
sti motornih vozil. A kot opozarjajo na 
občini, zarisana robna črta ni izvedena 
v skladu s sklenjenim dogovorom med 
vzdrževalcem oziroma upravljavcem ce-
ste in občino, zato so že protestirali pri 
pristojnih in zahtevali korekcijo izvedbe 
robne črte.

Korekcija neustrezno 
izvedenih označb
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• Večkrat ste omenili, da prihodki 
občin padajo vse od leta 2012. Kakšna 
je torej primerjava prihodkov z letom 
2016 in omenjenim letom 2012?
"Prihodki padajo občinam zaradi rece-
sije in posledično zaradi varčevalnih 
ukrepov države le na strani zmanjševa-
nja prihodkov, ne pa tudi na strani ni-
žanja stroškov. Tako smo denimo v letu 
2011 prejeli 12,5 milijona evrov prihod-
kov odstopljene dohodnine, v letu 2016 
bomo prejeli 11,8 milijona. Prav tako se 
nižajo dodatna sredstva za investicije, ki 
nam tudi pripadajo po Zakonu o finan-
ciranju občin. Tako je občina od vključ-
no leta 2012 do danes prejela približno 
2,5 milijona evrov manj, kot ji pripada; 
pri čemer pa so se stroški, predvsem so-
cialnih transferjev, povečali. Vir prihod-
ka predstavljajo tudi povprečnine, ki so 
v letu 2015 znašale 525 evrov, letos pa 
vlada predlaga 522 evrov. V proračunu 
je upoštevana povprečnina 522 evrov na 
prebivalca. Združenja občin ta znesek 
izpodbijajo na sodišču. Po izračunih na 
podlagi predpisane formule bi povpreč-
nina morala znašati okrog 650 evrov na 
prebivalca, da bi občina zmogla finan-
cirati vse naloge, ki ji jih zakon nalaga. 
Tudi računsko sodišče je ugotovilo, da 
bi morala biti povprečnina povečana na 
primerno raven ali pa znižani stroški 

občin. Vendar bi tukaj dodala, da bistvo 
ni v višini povprečnine, temveč v soraz-
mernosti nalog z viri financiranja." 
• Koliko prihodkov je torej načrtova-
nih za leto 2016 in kako so razdeljeni? 
"Vseh prihodkov je 22,2 milijona evrov. 
Od tega je davčnih 15,3 milijona (naj-
stabilnejši vir občin predstavlja od-
stopljena dohodnina v višini 11,8 mi-
lijona, davka na premoženje pa je 3,2 
milijona evrov). Nedavčnih je 4,5 mili-
jona evrov; kapitalskih 1,6 milijona in 
transfernih 800 tisoč evrov." 
• Občina torej nepovratnih sredstev 
praktično ne pričakuje?
"Razlog je predvsem zaključek velikih 
projektov in zaključek finančne per-
spektive 2007–2013. Razpisov za novo 
finančno perspektivo pa še ni. Drugi ra-
zlog je, da mora občina najprej finančno 
zaključiti projekte, ki so še vedno v teku. 
Smo pa sicer aktivni pri pripravi novih 
projektov, tako da bomo pripravljeni za 
naslednjo finančno perspektivo. Kljub 
temu smo za projekt Odvajanje in čišče-
nje odpadnih voda v porečju Sore uspeli 
za dodatno izvedena dela pridobiti še 248 
tisoč evrov nepovratnih sredstev."
• Kako pa so razdeljeni odhodki? 
"Načrtovanih je 22,5 milijona evrov 
odhodkov. Od tega je 12,9 milijona 
tekočih odhodkov in transferov ter 
9,7 milijona investicijskih odhodkov 
in transferov. Po področjih je največ 

odhodkov namenjenih prometni in-
frastrukturi in komunikacijam, sledi 
področje izobraževanja, nato področje 
prostorskega planiranja ter stano-
vanjske in komunalne dejavnosti …"
• Investicije predstavljajo 43 odstot-
kov proračuna. O katerih investici-
jah govorimo? 
"Prvenstveno so odhodki na investi-
cijskem delu namenjeni dokončanju 
že v preteklem letu izvajanih investi-
cij (komunalna infrastruktura Puštal, 
južna dovozna cesta v industrijsko 
cono Trata), nadalje za obnovo cest, 
protipoplavne ukrepe, v proračun pa so 
vključene še tiste investicije, ki so jih 
predlagale krajevne skupnosti."
• Lani ste rekli, kako se občina kljub 
veliki potrebi zaradi investicij ne 
more več zadolžiti. Kako ji je to letos 
uspelo?
"Realizacija lastnih prihodkov v letu 2015 
je večja kot v preteklih letih, zato se je 
občini v letu 2016 povečal limit zadol-
ževanja. Tako je v letošnjem letu načr-
tovano 1,5 milijona evrov zadolžitve za 
investicije. Konec leta 2014 je bila občina 
zadolžena 13,3 milijona oz. 580 evrov na 
prebivalca; leta 2015 12,4 milijona oz. 540 
evrov na prebivalca; konec leta 2016 pa 
bo zadolžena 12,8 milijona oz. 560 evrov 
na prebivalca. Za primerjavo naj povem, 
da je bila država konec leta 2014 zadolže-
na 14.607 evrov na prebivalca."

Prihodki občin 
se iz leta v leto 
manjšajo
Sprejet je bil občinski 
proračun za leto 2016,  
ki je ''težak'' približno  
22 milijonov evrov.  
O finančni sliki občine  
in poudarkih proračuna  
smo se pogovarjali z 
direktorico občinske 
uprave Špelo Justin. Špela Justin
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Uvodoma je župan Miha Ješe dejal, 
kako občinska uprava podpira to inve-
sticijo, saj naj bi pripomogla k čistejše-
mu zraku. Namreč pobudo za pripravo 
OPPN je podal Messer Slovenija, ki želi 
ob delujočem proizvodnem kompleksu 
podjetja Knauf Insulation zgraditi obrat 
za proizvodnjo utekočinjenih plinov – 
kisikarno. Kisikarna se tako umešča 
v prostor zaradi potreb podjetja Knauf 
Insulation, ki postopno uvaja novo teh-
nologijo proizvajanja kamene volne in 
vključuje zamenjavo energentov – na-
mesto koksa uporabo zemeljskega plina 
in s tem uporabo večjih količin kisika. Z 
zamenjavo zastarele tehnologije se bo 
izboljšala kakovost izdelkov, zmanjšali 
pa se bodo tudi vplivi na okolje.
Območje OPPN se nahaja na seve-
rovzhodnem delu industrijskega obmo-
čja Trata in je razdeljeno na dve fazi. 
Tokratno prvo branje je bilo namenjeno 
prvi fazi. Med 22. junijem in 10. julijem 
preteklo leto je potekala predhodna 
javna razgrnitev, v okviru katere je ob-
čina seznanila zainteresirano javnost 
z namero investitorja. Večina pripomb 
zainteresirane javnosti se je takrat na-
našala na prometno ureditev.

IZBRANA VARIANTA 3

V nadaljevanju je pripravljavec gradiva 
predstavil tri variantne rešitve ume-
ščanja v prostor in obrazložil, zakaj je 
za najugodnejšo bila izbrana varianta 
3. »Na osnovi vrednotenja variantnih 
rešitev je bila razporeditev objektov v 
varianti 3 iz funkcionalno-tehnološke-

ga vidika ocenjena kot najbolj optimal-
na, saj omogoča ustrezno razporeditev 
objektov glede na zahteve tehnologije 
in hkrati najboljši izkoristek za ureditev 
potrebnih manipulacijskih površin ob 
objektih. Objekti, ki povzročajo največ 
hrupa, so v varianti 3 optimalno ume-
ščeni, saj so pomaknjeni bolj v notra-
njost parcele, proti zahodnemu robu 
območja, ki je bolj oddaljen od bližjega 
stanovanjskega naselja Trata. Tudi iz vi-
dika izpostavljenosti najvišjih objektov 
je varianta 3 najugodnejša, saj so ume-
ščeni tako, da so manj izpostavljeni (vi-
dni) s strani Sorškega polja in iz stano-
vanjskega naselja Trata. V tej varianti je 
tudi razdalja med zelenimi površinami 
in objekti največja, s tem pa je zagoto-
vljena tudi največja varnost obratovanja 
objekta med vsemi variantami,« so po-
jasnili na prvem branju OPPN-ja.
Kisikarna je razdeljena na štiri sklo-
pe objektov, in sicer proizvodno halo 
s tehnološkimi napravami, kjer bo 
najvišji objekt – stolp za separacijo pli-
nov v višini 55 metrov; nadalje plato, 
na katerem so predvideni rezervoarji; 
hladilni stolp z bazenom in objekt za 
črpalke ter objekt za vzdrževanje in 
skladiščenje. Severni in vzhodni rob 
območja bo ozelenjen (z gosto zeleno 
bariero na severnem robu ter drevo-
redno zasaditvijo na vzhodnem robu 
kompleksa) za zagotovitev vizualne 
bariere proti Sorškemu polju.
Strokovne ocene vplivov na okolje z 
več vidikov (hrup, vibracije, svetloba) 
so pokazale, da naj bi bil vpliv manj 
pomemben oz. naj ne bi povzročal 
prekomerne onesnaženosti.

PROMETNA UREDITEV

V fazi izdelave variantnih rešitev dosto-
pa je bilo preverjenih več možnih reši-
tev ureditve dostopne ceste do kisikar-
ne, med drugim tudi možnost ureditve 
dostopa preko zemljišč Knauf Insula-
tion ter tudi možnost širitve obstoječe 
javne dostopne ceste ob območju OPPN 
proti zahodu.  Ker ureditev dostopa do 
kisikarne preko območja Knauf Insu-
lation za slednjega ni bila sprejemlji-
va, izgradnja obvozne ceste (varianta 
3) pa je zaradi dolgotrajnih postopkov 
(postopki spremembe namembnosti 
zemljišč, odkupi zemljišč, pridobivanje 
projektne dokumentacije in upravnih 
dovoljenj za gradnjo, izvedba …) lahko 
obravnavana le kot dolgoročna rešitev, 
je bila kot najustreznejša in tudi kot tre-
nutno edina izvedljiva varianta izbrana 
varianta 2A (rekonstrukcija obstoječe 
javne poti z razširitvijo za izvedbo izogi-
bališča oz. s postavitvijo semaforja).

RAZPRAVA
V razpravi, ki je sledila, so se svetni-
ki strinjali, da podpirajo investicijo, a 
da jabolko spora predstavlja prometna 
ureditev. Odgovor podjetja Knauf Insu-
lation, da zaradi poslovnih, varnostnih, 
logističnih in tehnično-tehnoloških ra-
zlogov dovoz preko njihovega zemljišča 
ni sprejemljiv, jih ni zadovoljil. Sicer je 
izbrana varianta 2 mišljena kot začasna, 
dokler se v prihodnosti ne zgradi dovo-
zna cesta preko industrijske cone, a so 
bili mnenja, da bi lahko bila začasna 
tudi varianta preko podjetja Knauf Insu-
lation. V kolikor bi že bila potrjena vari-
anta 2, pa so se nagibali k izogibališču, in 
ne semaforju; nadalje, da je treba ome-
jiti nočne vožnje, določiti maksimalno 
transportno obremenitev, natančneje 
definirati zasaditev dreves itd.
Na koncu so svetniki z 20 glasovi za 
in petimi proti OPPN v prvem branju 
sprejeli.

Prvi koraki za kisikarno
Januarja je občinski svet v prvem branju potrdil Občinski podrobni prostorski 
načrt (OPPN) za izgradnjo obrata proizvodnje utekočinjenih plinov oz. kisikarne. 
Svetniki ostajajo nezadovoljni s predlagano prometno ureditvijo.

Javna razgrnitev OPPN za območje kisikarne Messer bo 
potekala ob delavnikih od 27. januarja do vključno 29. februarja 
2016 v poslovnem času Občine Škofja Loka. Javna obravnava 
bo organizirana 24. februarja 2016 ob 17. uri v veliki sejni sobi 
Občine Škofja Loka na naslovu Poljanska cesta 2. O
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

»Izgradnja severne obvoznice v smeri Selške doline je nuj-
na zaradi obstoječe prometne situacije skozi Škofjo Loko, 
ki je z vidika lokalnega in tranzitnega prometa ter dnev-
nih migracij neustrezna, problem pa predstavlja tudi do-
stopnost nekaterih območij Škofje Loke. Prometna študija 
Škofje Loke je že leta 2000 izkazovala potrebe po izgradnji 
nove ceste, ki bi preusmerila promet in s tem razbremeni-
la mestno središče,« je uvodoma povedala vodja oddelka 
za okolje in prostor na škofjeloški občini Tatjana Bernik. 
To so bili razlogi, da je občina že leta 2003 začela postopek 
študije variant severne obvoznice. Prostorski plan občine 
Škofja Loka, ki je bil sprejet v letu 2004, je poleg južne pred-
videl tudi severno obvoznico kot novo državno cesto.
Po študiji variant se je kot najustreznejša izkazala trasa po 
varianti 5 ''Kamnitnik'', ki jo je občinska uprava v oktobru 
2009 predložila v potrditev občinskemu svetu.
Trasa severne obvoznice Škofje Loke se začne v križišču 
Podlubnik 2. V začetnem delu se dviga do križišča za na-
selje Trnje, nato pa se niveletno spušča proti Prifarškemu 
potoku, ki ga prečka na meji med naseljema Binkelj in 
Virlog. Na tem delu trase je potrebna rušitev obstoječega 
stanovanjskega objekta. Trasa v nadaljevanju poteka med 
zgornjo in spodnjo teraso; višinska razlika med dolino, po 
kateri poteka Prifarški potok, in zgornjo teraso znaša 10–15 
metrov. Nato gre trasa proti severnemu robu Groharjevega 

naselja in hribu Kamnitnik. Na tem delu prečka obstoječo 
lokalno cesto proti naselju Pevno in severno od novozgra-
jenih stanovanjskih objektov na območju ''Gavžnk'' preide 
na območje Kamnitnika. V nadaljevanju trasa poteka po 
severnem robu Kamnitnika vzhodno proti potoku Suha, 
za katerim pa preide na obstoječi plato betonarne podjetja 
Tehnik v stečaju. Trasa predvidene severne obvoznice se 
na obstoječo regionalno cesto Kranj–Škofja Loka priključi 
na območju trgovsko-poslovne cone Grenc.
Skupna dolžina glavne trase je 2,5 kilometra; dolžina devi-
acij vzporednih in prečnih cest pa približno 3,6 kilometra. 
Zasnovana je kot dvopasovna regionalna cesta z nivojski-
mi križišči in hitrostjo 70 kilometrov na uro. Prevzela naj 
bi med osem in trinajst tisoč vozil na dan. 
Z OPPN se torej načrtujejo naslednji posegi: izgradnja nove 
obvozne ceste; izgradnja osmih križišč (od tega štiri kro-
žišča) in priključkov; ureditev dostopnih cest; ureditev 
površin za pešce in kolesarje; izgradnja objektov na trasi 
(pokriti vkop, podvoz/podhod, oporni zidovi, premostitve 
vodotokov, dva mosta); ureditve avtobusnih postajališč; 
prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infra-
strukture; regulacije vodotokov; naprave za odvodnjavanje 
in čiščenje odpadnih voda ter okoljevarstveni ukrepi. Pred-
videne so rušitve šestih objektov, od tega en stanovanjski 
in pet pomožnih objektov.
Vizualizacijo predvidene trase si je moč ogledati na spletni 
strani občine.

Po južni čas za severno obvoznico
Občinski svetniki so s 23 glasovi za in nobenim proti v prvem branju potrdili 
predlog dopolnjenega osnutka odloka o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu (OPPN) za severno obvoznico Škofje Loke. Po najbolj optimističnem 
scenariju bi lahko obvoznica bila zgrajena v petih letih.
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Z neke vrste lokalno politiko sem se prvič srečal v drugi 
polovici 80. let. Takrat je bila v Podlubniku ena od glav-
nih zgodb kabelska televizija in ko je bilo treba stare 
kable zamenjati z novimi, je bil to razlog za množičen 
sestanek prebivalcev krajevne skupnosti Stara Loka - 
Podlubnik. V nabito polni dvorani KS je podjetje Link, 
d. o. o., predstavilo načrte za posodobitev kabelskega 
omrežja, sestanek pa je bil namenjen tudi temu, da bi 
sestavili nov organizacijski odbor, ki bi Linku pomagal 
pri pridobivanju soglasij. S še štirimi sosedi in prijate-
lji približno istih let smo se kar na sestanku odločili, 
da predlagamo sebe. Zbor KS je predlog sprejel in iz 
tega je kmalu nastala tudi lokalna televizija Loka TV.
Od takrat pa vse do zadnjih lokalnih volitev nisem ni-
koli pomislil, da bi se aktiviral v lokalni politiki. Kot 
avtor besedil in sloganov sem sicer še sodeloval v ne-
katerih predvolilnih kampanjah, vendar dlje od tega 
nisem šel.
Po tem, ko sem nehal opravljati delo urednika in novi-
narja pri Loka TV, sem počasi izgubljal stik s škofjelo-
škim dnevnim utripom, kaj šele s politiko. Leta 2011 pa 
se je moj odnos z Loko kar naenkrat zelo intenziviral. 
Sprejel sem namreč funkcijo vodje organizacijskega 
odbora Teka štirih mostov. Začela so se mi odpirati 
nova obzorja na področju športa, turizma in športnega 
turizma. Ko sem pred zadnjimi lokalnimi volitvami 
dobil povabilo liste Mihe Ješeta in prijateljev Loke za 
kandidaturo, sem pristal, ker se mi je zdelo, da bom 
lahko na ta način prispeval k hitrejšemu razvoju špor-
tnega turizma na Škofjeloškem. 
Kot občinski svetnik sem se odločil za delo v odboru za 
gospodarske dejavnosti, obrt, turizem in kmetijstvo, v 
katerem se s kolegi in kolegicami med drugim trudi-
mo tudi za razvoj turizma. Doslej smo s tega področja 
največkrat obravnavali problematiko Smučarsko-tu-
rističnega centra Stari vrh, ki mora (p)ostati eden od 
nosilcev športno-turistične ponudbe v občini. 
Izzivov in potencialov na področju športa in turizma 
je še mnogo. Prizadeval si bom, da bomo kak tovrstni 
oreh strli tudi z mojo pomočjo.

Razvoj športnega turizma

IGOR DRAKULIĆ, 
SVETNIK LISTE MIHE JEŠETA 
IN PRIJATELJEV LOKE

DAVOR TAVČAR, 
SVETNIK IDS

Pripravlja se gradnja novega vrtca, na območju bivše 
kasarne. Ker gre za objekt, v katerem med drugim do-
mujejo tudi strelci, me je včasih malo strah, ali bomo 
zanje našli primeren nadomestni prostor, saj se jim 
ne bi rad zameril. V resnici je pa ta trenutek pomemb-
neje, da rešimo zadrego predšolskih otrok. Imamo jih 
veliko, kar je delno verjetno tudi posledica dejstva, da 
imamo v Škofji Loki počasen internet, saj nimamo 
optične povezave. Ta bo na vrsti naslednja, takoj ko 
zaključimo projekt nove kanalizacije in najverjetneje 
vzporedno z zagonom projekta selške obvoznice. 
Za zdrav duh želimo poskrbeti z uresničitvijo projekta 
nove mestne knjižnice, za zdravo telo pa z vpeljavo čim 
več kakovostne zdrave hrane iz domačega okolja v svoje 
šole in vrtce. Trenutno nas še malo zavira zakonodaja 
na tem področju, vendar se stvari že obračajo na bolje.
S kolegom Martinom se trudiva čim bolj aktivno so-
delovati pri vseh stvareh, ki se nama zdijo koristne za 
skupno dobro, ker pa imava sama zgolj po en par oči 
in ušes, bi bila zelo vesela tudi vaših namigov oz. opa-
žanj, kaj bi bilo še dobro postoriti.
Pred časom je Martin že omenil, da imamo namen od-
preti t. i. »poslansko pisarno« in ta naš interni projekt 
se počasi realizira. Najeli smo prostor, kamor naju boste 
lahko prišli obiskat in predstavit vaša opažanja, vizije in 
želje, ali pa mogoče samo malo poklepetat. Ko bo zade-
va dozorela, bomo to tudi objavili. Prostor bo hkrati tudi 
poslanska pisarna Mihe Kordiša, našega poslanca v DZ.
Čas, ki ga imamo ljudje na razpolago, je enostavno 
prekratek, da bi lahko posameznik bistveno vplival na 
širše okolje, ko pa stopimo skupaj, smo močni in spo-
sobni narediti velike stvari. Vsak od nas prispeva svoj 
kamenček v mozaik in rezultati so lahko čudoviti. No, 
lahko so seveda tudi čudni, vendar to le v primeru, če 
se nam ne zdi vredno vložiti svojega truda v dobre pro-
jekte in jih prepustimo lastni usodi …
Želim si, da bi v letu 2016 lahko, če že ne naredili, pa 
vsaj zastavili kakšno veliko stvar, na katero bomo vsi 
ponosni!
V svojem imenu in v imenu kolegov iz INICIATIVE ZA 
DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM vam želim vse dobro, obi-
lo zdravja in predvsem medsebojnega razumevanja 
ter spoštovanja. Srečno!

Pomlad prihaja tudi  
v Škofjo Loko
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Občina Škofja Loka

OBVESTILO 
Obveščamo Vas, da so na spletni strani Občine Škofja Loka 

objavljeni naslednji javni razpisi in pozivi:

JAVNI RAZPIS
za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki 
jih bo v letu 2016 Občina Škofja Loka sofinancirala iz proračuna
(kontakt: Marija Ferjan, 04/ 51 12 334),

JAVNI RAZPIS
za izbor izobraževalnih programov in usposabljanj odraslih, ki 
jih bo v letu 2016 Občina Škofja Loka sofinancirala iz proračuna
(kontakt: Marija Ferjan, 04/ 51 12 334),

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejav-
nosti v letu 2016 (kontakt: Sabina Gabrijel, 04/ 51 12 330),

JAVNI RAZPIS
za izbor izvajalca in sofinanciranje izvajanja programa v mla-
dinskem dnevnem centru – MDC BLOK v Frankovem naselju  
v Škofji Loki za obdobje treh let, od 2016 do 2018
(kontakt: Sabina Gabrijel, 04/ 51 12 330),

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje zdravstvenih letovanj za otroke iz obmo-
čja občine Škofja Loka v letu 2016 (kontakt: Sabina Gabrijel,  
04/ 51 12 330),

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju tehnične kultu-
re v občini Škofja Loka v letu 2016 (kontakt: Damjana Uršič,  
04/ 51 12 333),

JAVNI POZIV
za dodelitev enkratnih denarnih nagrad za izjemne dosežke 
v občini Škofja Loka (kontakt: Damjana Uršič, 04/ 51 12 333),

JAVNI POZIV
finančna pomoč društvom, neprofitnim organizacijam in zavo-
dom pri izvedbi projektov posebnega pomena za občino Ško-
fja Loka v letu 2016 (kontakt: Damjana Uršič, 04/ 51 12 333),

JAVNI POZIV
za izbor projektov pravnih oseb in posameznikov, ki jim bo v 
letu 2016 Občina Škofja Loka iz proračuna 2016 sofinancirala 
uporabo Sokolskega doma Škofja Loka (kontakt: Katja Štucin, 
04/ 51 12  312),

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje festivala Pisana Loka, sklopa poletnih pri-
reditev na javnih površinah v občini Škofja Loka za leto 2016 
(kontakt: Katja Štucin, 04/ 51 12  312).

Vsebine javnih razpisov in razpisna dokumentacija so na vo-
ljo na spletni strani Občine Škofja Loka: www.skofjaloka.si,  
pod rubriko Javni razpisi ter v sprejemni pisarni Občine Škofja 
Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.

Datum: 9. 2. 2016                                              Mag. Miha Ješe, l.r.                                                                                                                                             
                                                                                         ŽUPAN

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Letni program športa določa progra-
me športa v Občini Škofja Loka, ki se 
sofinancirajo iz javnih sredstev. V pro-
računu so za športno dejavnost zagoto-
vila dobrih 620 tisoč evrov.
Direktor Zavoda za šport Igor Draksler 
je pojasni, da 487 tisoč evrov predsta-
vljajo tekoči odhodki (dejavnost špor-
tnih klubov in društev 308 tisoč evrov, 
transfer v javni Zavod za šport Škofja 

Loka 128 tisoč evrov, Pokal Loka 10 tisoč 
evrov, prav toliko tudi subvencionira-
nje uporabe športnih dvoran in podpo-
ra žičniški dejavnosti 30 tisoč evrov). 
134 tisoč evrov je namenjenih inve-
sticijam, in sicer za projekte športnih 
objektov 12 tisoč evrov, za investicijsko 
vzdrževanje 72 tisoč evrov in za na-
kup zemljišč za igrišča 50 tisoč evrov. 
V skladu z načeli in merili za izbor in 
vrednotenje programov športa v Občini 
Škofja Loka in pogodbenimi obveznost-

mi občine se sredstva razdelijo po na-
slednjem ključu: za športne programe 
se na javnem razpisu nameni dobrih 
282 tisoč evrov; za obvezno rezervo do-
brih 11 tisoč evrov; za najemnino telo-
vadnic osnovnih šol za šport mladih 
slabih 11 tisoč evrov in za sofinancira-
nje najemnine ŠD Partizan za telova-
dnico OŠ Jela Janežiča 4 tisoč evrov.
V skladu z načeli in merili za vredno-
tenje programov športa se sredstva na 
javnem razpisu med različne progra-
me namenijo za športno vzgojo otrok, 
mladine in študentov (69 odstotkov), 
športno rekreacijo (13 odstotkov), ka-
kovostni šport (7 odstotkov), izpopol-
njevanje strokovnih kadrov (5,3 od-
stotka), športne prireditve in priznanja 
(4,3 odstotka) in za šport invalidov (1,4 
odstotka).

Šeststo tisočakov za šport
Občinski svetniki so na zadnji seji soglasno sprejeli 
program športa za letošnje leto.
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Občina Škofja Loka

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 
Načel in meril za izbor in vrednotenje programov športa 
v Občini Škofja Loka, ki se sofinancirajo iz proračunskih 
sredstev (Uradni list RS, št. 30/2002), Občina Škofja Loka 
objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE  

PROGRAMOV ŠPORTA IN SREDSTEV  
INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA, KI JIH BO V LETU 

2016 OBČINA ŠKOFJA LOKA SOFINANCIRALA IZ  
OBČINSKEGA PRORAČUNA

Predmet in pogoji javnega razpisa so objavljeni na spletnih 
straneh Zavoda za šport Škofja Loka: www.zsport-skloka.
si. Zadnji rok za prijavo je četrtek, 4. marec 2016. Nepravo-
časno prejete vloge bo komisija skladno s postopkom za-
vrgla in jih na njihovo zahtevo neodprte vrnila vlagateljem.

Datum: 9. 2. 2016 Mag. Miha Ješe, župan

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Društvo prijateljev mladine Škofja Loka med zimskimi počitni-
cami organizira brezplačne delavnice pod skupnim naslovom 
''Dobimo se ob pol desetih''. Športne in ustvarjalne delavnice 
za otroke od 1. do 5. razreda bodo potekale v telovadnici OŠ 
Škofja Loka-Mesto od 15. do 19. februarja med 9.30 in 12.30. 
Zaželena je prijava s sporočilom na telefon 040 334 475. 

Pestre zimske počitnice

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Tudi letos Društvo prijateljev mladine Škofja Loka in Vrtec Ško-
fja Loka organizirata pustno rajanje; na prireditvi bodo sodelo-
vali še Mestni pihalni orkester Škofja Loka, PGD Škofja Loka ter 
Mažoretni in twirling klub Kranj. Pustne šeme se bodo danes 
zbrale ob 16. uri pred vrtcem Najdihojca v Podlubniku. Ob zvo-
kih Mestnega pihalnega orkestra se bodo odpravile proti Me-
stnemu trgu, kjer bodo ob glasbeni animaciji pedagoških de-
lavk Vrtca Škofja Loka in vižah Tria Šubic rajale do večernih ur.

Pustno rajanje
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MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL

Skozi izdelke na razstavi so dijaki in štu-
denti predstavili poklice, za katere izo-
bražujejo v Šolskem centru Škofja Loka, 
in rezultate projektov, ki so potekali v 
šoli. Med drugim si je tako še nekaj dni 
mogoče ogledati lesene stole, posode in 
lesen pripomoček za rezanje mesnin, 
leseno ročno uro, multikopter oziroma 
dron in prikaz avtomatizacije v strojni-
štvu. Razstava bo odprta do 15. februarja.
"Razstavljene izdelke so dijaki in štu-
denti večinoma izdelali pri strokovnih 
predmetih, nekaj pa je tudi izdelkov, ki 
jih dijaki pripravijo ob zaključku šola-
nja, ko jih morajo predstaviti tudi pred 
posebno komisijo," je pojasnila ravna-
teljica Srednje šole za strojništvo Mojca 
Šmelcer. Na ta način poskrbijo tudi za 
promocijo poklicev, za katere izobražu-
jejo v njihovem centru. "Izobražujemo 
za tehnološke izzive prihodnosti," po-
udarjajo v Šolskem centru Škofja Loka 
in dodajajo, da ponujajo široko paleto 
vse bolj iskanih poklicev različnih sto-
penj zahtevnosti. Verjamejo, da vsem, 
ki se izšolajo za te poklice in so obe-
nem podjetni, ne bo manjkalo dobrih 
poslovnih priložnosti. Podjetnosti oči-
tno njihovim dijakom ne manjka, saj 
po besedah Mojce Šmelcer od dijakov 
kar težko dobijo izdelke za razstavo, 
saj so nekateri takoj v uporabi. Nekate-
re dijakom uspe celo prodati, druge pa 
obdržijo v šoli kot pripomočke v učnem 
procesu. "To velja zlasti za najboljše iz-
delke naših dijakov," je razložila in do-
dala, da ravno teh zato navadno ni na 
razstavi, ki so jo letos pripravili že peto 
leto, a tokrat v nekoliko manjšem ob-
segu kot običajno. Večina predstavlje-
nih izdelkov je iz preteklega šolskega 
leta in so jih dijaki prikazali že na Te-
dnu obrti in podjetništva v Škofji Loki. 
Posebno zanimivost letos predstavlja 
multikopter dijaka Žana Luznarja, ki 

ga je izdelal pod mentorstvom Stan-
ka Šlibarja. Zanj je dobil tudi nagrado 
Območne obrtne zbornice Škofja Loka. 
Veliko pozornosti pritegnejo tudi zelo 
inovativni leseni izdelki dijakov sre-

dnje šole za lesarstvo. "Poudarek so dali 
novim idejam pri oblikovanju lesa, kar 
zdaj prodira na področju lesarstva, saj 
s tem dosežejo večjo vrednost lesenih 
izdelkov," je razložila Mojca Šmelcer.

Od lesene ure do multikopterja
V Qlandii v Kranju si je mogoče ogledati utrinke iz življenja in dela v Šolskem 
centru Škofja Loka. S svojimi izdelki se namreč predstavljajo dijaki srednje šole  
za strojništvo in srednje šole za lesarstvo ter študenti višje strokovne šole.

Multikopter dijaka Žana Luznarja 

Dijaki so predstavili inovativne izdelke iz lesa. 
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BOMBONJERA
SRČEK PURE, 65 g

VOŠČILNA ZNAMKA 
V OBLIKI SRCA

KNJIGA 
LJUBEZENVOŠČILNICE VALENTINOVO

2,99 €
/ kos

0,42 €
/ kos
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A
A

K
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12,90 €
/ kos

19,00 €

*

32 %

P
O
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Obdarite
z ljubeznijo

Bliža se 14. februar - valentinovo, praznik ljubezni. 

Obiščite pošto in pošljite valentinovo voščilnico z voščilno 
znamko v obliki srca ali izberite najlepše valentinovo darilo. 

Info: Prodajni katalog, www.posta.si ali na pošti 
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VOŠČILNICE VALENTINOVOVOŠČILNICE VALENTINOVO

1,39 €
/ kos 0,79 €

/ kos

Trije učenci osmega razreda Osnovne šole Cvetka Golarja 
so pred novim letom v šoli predstavili svoj prvi animira-
ni film. Žiga Beravs, Anže Bohinc in Jurij Hartman so pod 
mentorstvom učitelja likovne umetnosti Simona Mlakarja 
animirali lego kocke in druge igrače s tehniko, ki se ime-
nuje stop motion oziroma ustavljeno gibanje. Zdaj pa že 
snujejo nov risani film, pri katerem se jim je pridružil še 
Tim Vrečič.
Izdelave animiranih filmov so se lotili v okviru krožka ani-
macije. "Najprej smo začeli z bolj enostavno različico, pri 
kateri so lahko zelo hitro videli rezultat," je pojasnil Simon 
Mlakar in dodal, da so s tehniko stop motion posneli vsak 
gib posebej. Zdaj pa snemajo pravi risani film, za katerega 
priprave potekajo že dobra dva meseca. "Še kakšen mesec 
nam bo vzela priprava figur in ozadja ter potem samo sne-
manje." Če so si pri prejšnjem animiranem filmu zgodbo 
izmišljali kar sproti, pa morajo tokrat vse predvideti vna-
prej. "Vsak si je zamislil svojega junaka, njihove zgodbe pa 
bomo potem povezali med seboj," so razložili Žiga, Anže, 
Jurij in Tim. Za vsakega risanega junaka so si izmislili 
svojo zgodbo, ki so jih potem počasi zgoščali v eno zgodbo. 
Govori o revnem človeku, ki v trgovini naleti na fižol v kon-
zervi po akcijski ceni. Ker si ne more privoščiti vseh lepih 

stvari, ki ga obkrožajo v trgovini, si namesto tega nakupi 
ogromno fižola in ga tudi poje. "A potem se zgodi čudež in 
na koncu se vseeno odpelje z novim avtom, ki ga je obču-
doval v trgovini," so še nekoliko skrivnostni učenci. Svoj 
novi risani film bodo v šoli javno predstavili v približno 
dveh mesecih, je napovedal Simon Mlakar.

Že snujejo novo risanko

Žiga Beravs, Anže Bohinc, Jurij Hartman in Tim Vrečič že snujejo 
novo risanko.
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SAMO LESJAK

Ansambel za staro glasbo Capella Car-
niola je bil ustanovljen pred dobrim 
desetletjem, in sicer predvsem za spre-
mljavo na tečajih starega plesa iz 15. 
in 16. stoletja. Kmalu se je ansamblov 
glasbeni program razširil na evropsko 
srednjeveško glasbo. Capella Carniola 
se pojavlja v različnih formacijah glede 
na različne glasbene programe: od dua 
pa do razširjene “alta capella”, tipične 
instrumentalne formacije evropskih 
srednjeveških mest. Med najpomemb-
nejšimi cilji skupine je oživitev rabe 
glasbenih instrumentov, predstavlje-
nih na slovenskih freskah iz 15. stole-
tja: kljunaste flavte, enoročne flavte, 
fujara, krumhorn, dude, portativ, hur-
dy-gurdy, oprekelj, strunski tamburin, 
različna tolkala ... Neločljiv del njiho-
vega programa predstavlja historični 
ples. Zaradi svojega zanimivega pro-
grama in poglobljenega zanimanja za 
tovrstno glasbo ima ansambel za seboj 
številna gostovanja na priznanih festi-
valih doma in v tujini.
Poezija, glasba in ples so bili v srednjem 
veku v izvedbenem smislu vedno tesno 
povezani. Za razliko od danes, ko poe-
zijo konzumiramo najpogosteje preko 
tiskanih izdaj, sta bila zapisana poezija 
in glasba v času trubadurjev in truver-
jev dostopni izključno ozkemu, privili-
giranemu sloju in sta služila predvsem 
preprečevanju njune pozabe. Prenos po-
ezije od avtorja do občinstva je potekal 
izključno preko žive izvedbe, ki jo je do-
sledno spremljala glasba in velikokrat 
tudi ples. Tovrstno izvedbo so največ-
krat označevali z nazivom carol in je v 
praksi potekala v obliki krožnega plesa, 
kjer je vodja plesa pel kitice, drugi pa 
so se mu s petjem in plesom pridružili 
pri refrenu. Tudi sam zapis glasbe je bil 
tesno povezan z besedilom. Ritmično 
urejenost posameznih tonov je mogoče 

razbrati izključno s pomočjo metruma 
besedila. O organski povezanosti poezi-
je in glasbe nam lepo govorijo poime-
novanja nekaterih njunih oblik. Ime 
pesniške oblike balada nas na primer 
direktno opozarja, da je bila ob nastan-
ku v neposredni povezavi s plesom. 
Magičnost plesa je udeležence mnogo-
krat pripeljala v stanje transa oziroma 
spremenjene zavesti. Zato ne sme ču-
diti dejstvo, da je bil ples velikokrat del 
religioznih obredov. V 13. in 14. stoletju 
zasledimo prve zapise glasbe, ki je bila 
namenjena spremljavi plesa (estam-
pie, ductia, saltarello, trotto itd.). Zaradi 
spontanosti giba le-tega dolgo časa niso 
zapisovali, zasledimo pa mnogo pisnih 
in tudi slikovnih podatkov o njegovi 
prisotnosti, s pomočjo katerih ga lah-
ko delno rekonstruiramo. Prvi zapisi 

plesnih koreografij so nastali v 15. sto-
letju na italijanskih dvorih, kjer je ples 
postal del dvorne etikete. Vodilna sta 
bila umirjena in dostojanstvena bassa 
danza ter živahnejši ballo s tipičnim 
menjavanjem različnih metrično rit-
mičnih proporcev. V renesansi dobijo 
mnogi plesi standardno obliko (pavana, 
galiarda, volta itd.), kar je osnova za ra-
zvoj evropskega družabnega plesa.
Vse te dimenzije plesa in glasbe je pred-
stavil ansambel Capella Carniola in 
navdušil občinstvo Sokolskega doma, 
koncertni abonma pa bo 17. februarja 
nadaljeval Cello attacca!, ansambel vio-
lončel, ki ga sestavljajo zdajšnji in bivši 
dijaki prof. Karmen Pečar. So nagra-
jenci tako državnih kot mednarodnih 
tekmovanj in svoj študij nadaljujejo na 
elitnih evropskih akademijah.

Magičnost srednjeveškega plesa in glasbe
V sklopu koncertov Kristalnega abonmaja v Sokolskem domu je januarja 
nastopila zasedba Capella Carniola, 17. februarja pa se bo predstavil ansambel 
violončel Cella attacca!

Poezija, glasba in ples: Capella Carniola / Foto: arhiv skupine Capella Carniola
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Koncert profesorjev Glasbene šole 
Škofja Loka v Kristalni dvorani Sokol-
skega doma je s klasikami navdušil 
številno občinstvo, celoten dogodek 
pa je bil v kulturnem smislu – z odpr-
tjem dveh slikarskih razstav – večpla-
sten. Sodelovanje med domačo Glas-
beno šolo in Združenjem umetnikov 
Škofja Loka izhaja že iz osemdesetih 
let prejšnjega stoletja, ko so v kapeli 
Puštalskega gradu potekale glasbeno-
-slikarske prireditve z naslovom Loški 
umetniški utrip. “Veseli me novo, sku-
pno sodelovanje z likovnimi ustvar-
jalci, ki že več kot tri desetletja s svojo 
prisotnostjo v obliki številnih razstav 
prispevajo nepogrešljiv kulturni utrip 
zgodovinskega mesta,” je ob tem dejal 
ravnatelj glasbene šole Peter Kopač. 
Vezi med umetniškimi ustvarjalci se 
krepijo, tako so poleg koncerta v So-
kolskem domu obenem odprli raz-
stavi slikarjev Bogeja Dimovskega ter 
Tamare Špitaler Škorić.
Slikarska dela Bogeja Dimovskega 
izražajo likovna razmišljanja, tako 
vsebinska kot teoretična. Zanimajo 
ga naravne preprostosti, negotovost 
nevsiljive, razpršene kompozicijske 
postavitve in produkcija, vendar ne 

za vsako ceno. Največjo pozornost po-
sveča ustvarjalnosti, ki jo pojmuje kot 
enkratno dejanje, in ne podrejanje re-
produkciji šablonskega slikanja. Nje-
gove slikarske podobe so barvne sledi, 
impresije, ki uprizarjajo imaginarne 
abstraktne pokrajine. Takšen način 
dela ga pripelje do minimalizma, ab-
straktne kadrirane fragmentarne 
umetnosti. Prepušča se neprestanemu 
razmišljanju, neposrednosti v iskanju 
preproste, nedorečene vsebine. Izobli-
koval si je domišljijski abstraktni svet 
barvnih strukturnih zapisov. Deluje 
v »osamljenosti«, ustvarja razpršene 
nostalgične izvedbe, barvne refleksi-
je, zračnost in svetlobo. Dela so in še 
vedno nastajajo iz naravne potrebe po 
izražanju in ustvarjanju. Vedno znova 
odkriva začasne rešitve, improvizacije 
za nastanek nove podobe, ki so sestav-
ni del likovne prakse ob upoštevanju 
brezčasne, abstraktne kompozicijske 
vsebine. Začetna spontanost se izra-
ža v neposrednosti, svežini, zaključne 
faze slikanja pa so premišljene, vendar 
še vedno odprte, nedokončane ...
"Slikarstvo Tamare Špitaler Škorić za-
znamuje analitičen pristop do kom-
pozicije v kombinaciji z ekspresivnim 
barvnim izrazom. Na prvi pogled se 
spogleduje z nemškimi ekspresioni-

sti, Derainom ali Matissom, od kate-
rih pa jo predvsem loči njena feminil-
na oblikotvornost. Izbira in abstrahira 
klasične motive, prek figure, krajine 
do tihožitja. Naravne odtenke nava-
dno zaključi v simbolnih, kontrastnih 
barvah, s katerimi opisuje  intimno 
doživljanje koščkov sveta okoli nje. 
Kot sistematična in delovna avtorica 
se izraža tudi v grafiki. Vsa njena dela 
so močno čustveno angažirana in po-
zornega gledalca ne pustijo hladnega," 
pa je slikarko Tamaro Špitaler Škorić 
predstavil umetniški ustvarjalec, aka-
demski slikar Peter Gaber. Tovrstno 
kulturno-umetniško sodelovanje med 
glasbenimi in umetniškimi ustvarjal-
ci se bo nadaljevalo tudi v prihodnje.

Plodno kulturno-umetniško sodelovanje
Glasbena šola Škofja Loka letos še tesneje sodeluje z Združenjem umetnikov Škofja Loka.  
V Sokolskem domu so tako združili koncert z dvema slikarskima razstavama.

Od Bacha in Rahmaninova do sodobnih žanrov: profesorji Glasbene šole Škofja Loka na odru Sokolskega doma 

Bogato umetniško pot slikarja Bogeja 
Dimovskega je predstavila umetnica Agata 
Pavlovec.
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MATEJA RANT

Projekt prostovoljec leta v Škofji Loki 
izvaja Mladinski svet Škofje Loke po 
vzoru Mladinskega sveta Slovenije na 
nacionalni ravni. Letošnje nagrade 
sta podelila župan Miha Ješe in pred-
sednik Mladinskega sveta Škofje Loke 
Krištof Ramovš.
V kategoriji prostovoljcev do 30 let je 
nagrado prejel dijak Gimnazije Škofja 
Loka Nejc Bončina, ki že več let vestno 
prostovoljno opravlja delo v Mladin-
skem dnevnem centru Blok. Lani je 
pomagal učencem in dijakom pri uče-
nju za kontrolne naloge in opravljanju 
domačih nalog. "Svoje znanje širi pred-
vsem med tiste, ki jim preglavice pov-
zroča področje naravoslovnih predme-
tov, kot sta matematika in fizika," so 
zapisali v obrazložitvi. Prostovoljstvo 

opravlja tudi v okviru projekta MEPI, 
kjer je dosegel srebrno stopnjo in je 
zdaj tik pred zlato. Kot so še poudarili 
predlagatelji priznanja, predstavlja do-
ber zgled za širjenje prostovoljstva med 
mladimi, ki bi ga želeli posnemati. Do-
bitnika priznanja za prostovoljstvo v 
kategoriji nad 30 let sta Francka in Pa-
vle Pokorn, člana Prosvetnega društva 
Sotočje. Za priznanje so ju predlagali 
skupaj, ker vedno delata v paru. "Sta 
tandem, usmerjena v isti cilj, pred-
vsem pa v pomoč drugim." Lani sta 
bila dejavna v Prosvetnem društvu 
Sotočje, pri Škofjeloškem Pasijonu, v 
župniji Stara Loka in v Klubu Lubni-
karjev. Bila sta organizatorja in hkrati 
glavna izvajalca pri predstavitvi in po-
kušini postnih jedi na stojnicah pred 
uprizoritvami Pasijona in sta na splo-
šno s popularizacijo starih jedi širila 

kulturno obzorje Škofjeločanov. "Lah-
ko rečemo, da je prostovoljstvo način 
njunega življenja in delovanja," so še 
poudarili v obrazložitvi priznanja. Za 
prostovoljski projekt leta 2015 pa so na-
gradili projekt Pravljične dežele Goraj-
te, ki ga vodi Danica Kordež. Brezplačni 
projekt Pravljična dežela Gorajte se iz-
vaja neprekinjeno že od leta 2010, lani 
pa je živi svet pravljic obiskalo več kot 
deset tisoč ljudi. Pri projektu je vsak 
dan sodelovalo 35 prostovoljcev, ki so 
v šestnajstih dneh organizirali kar 48 
predstav. V okviru projekta pripravijo 
tudi obdarovanje odraslih z motnjo v 
duševnem razvoju.
Podelili so še posebne pohvale za pro-
stovoljstvo, ki so jih prejeli: Gašper 
Doljak, Rebeka Jereb, Jerneja Stano-
nik, Borjana Koželj, Rudolf Franc Za-
dnik in Matej Mohorič Peternelj.

Nagradili naj prostovoljce
Na petkovi prireditvi v Sokolskem domu, ki jo je v sodelovanju z občino pripravil 
Vrtec Škofja Loka, so podelili tudi priznanja za prostovoljko, prostovoljca in 
prostovoljski projekt leta 2015.

Po pojasnilu župana Mihe Ješeta so se 
na občini lotili dolgoročnega planiranja 
dela po posameznih krajevnih skupno-
stih. Na razgovorih z vodstvi posame-
znih krajevnih skupnosti so se dotakni-
li realiziranih ter predvidenih investicij 
v letošnjem in v naslednjih dveh letih; 
pregledali odseke makadamskih cest, 
ki jih je potrebno asfaltirati, veliko po-
zornosti pa so namenili tudi namerava-
ni izvedbi malih kanalizacijskih siste-
mov v posameznih zaselkih.
»V teh dneh bomo s posveti z vodstvi 
krajevnih skupnosti končali in moram 
povedati, da so bili dosedanji razgovori 
zelo konstruktivni in koristni. Na pod-
lagi teh razgovorov bomo naredili plan 
izvedbe, pogledali, kakšno kadrovsko 
podporo potrebujejo krajevne skupno-
sti, ipd.,« je še dodal župan Ješe.

Investicije se selijo 
na periferijo

V Kulturnem domu Sv. Duh si bo v soboto, 20. februarja, ob 19.30 mogoče ogleda-
ti ljudsko igro Pri Hlevarjevih. Predstava Prešernovega gledališča nastavlja ogledalo 
naši družbi in njeni nestrpnosti do vseh drugačnih. "Predstava vas ne bo ogrela, niti 
pustila hladnih, ampak vas bo predvsem presunila. To je predstava, ki je ne boste 
zlahka pozabili," obljubljajo v Kulturnem društvu Simba. Za konec abonmajske sezo-
ne, v petek, 4. marca, pa bodo gostili Špas teater s ta čas najbolj obiskano komedijo 
Moška copata.

Pri Hlevarjevih in Moška copata

V Kulturnem domu Sv. Duh bodo v ponedeljek, 7. marca, ob 19. uri pripravili Sloven-
sko-dalmatinski večer. Nastopili bodo citrarka Tanja Zajc Zupan, Klapa Gallus, pevka 
Teja Saksida in voditeljica Ana Zupan. "Nastopajoči obljubljajo čisto poseben večer. 
Mili zvoki citer se bodo zlili z dalmatinskim melosom, višek koncerta pa bo preplet 
citer, mandolin in čudovitega petja," je pojasnil Marko Prosen iz Kulturnega društva 
Simba in dodal, da so koncerti po Sloveniji odlično sprejeti. Po mnenju obiskovalcev 
gre za dogodek z odlično glasbo, ki se dotakne duše, razveseljuje srce in je lepo 
darilo ali presenečenje za drage osebe. Izvajalci bodo zaigrali in zapeli slovenske 
ljudske in narodno-zabavne pesmi, slovenske popevke, dalmatinske pesmi in zimze-
lene melodije. 

Slovensko-dalmatinski večer



MATEJA RANT

Delavnico so pripravili v okviru pro-
grama Zadružništvo in socialno pod-
jetništvo na Škofjeloškem, ki ga sofi-
nancira škofjeloška občina. Področje 
zadružništva in socialnega podjetni-
štva, ugotavljajo pri Razvojni agenciji 
Sora, je v prvih korakih razvoja tako 
na Škofjeloškem kot tudi na Gorenj-
skem in na splošno v Sloveniji. Po 
podatkih ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo sta na širšem 
škofjeloškem območju zgolj dve regi-
strirani organizaciji s statusom soci-
alnega podjetja, in sicer ena v občini 
Škofja Loka in ena v sosednji občini 
Gorenja vas - Poljane, na Gorenjskem 
jih je šest, v vsej Sloveniji pa 115.
Na zadnji delavnici so po besedah Dar-
je Barič iz Razvojne agencije Sora po-
skušali opredeliti izzive in priložnosti, 
ki jih na področju socialnega podjetni-
štva zaznavajo institucije in podjetja, 
ter vzpostaviti izhodišča za oblikovanje 
podporne mreže za razvoj socialnega 
podjetništva na Gorenjskem. Gospo-
darsko ministrstvo bo predvidoma še 
ta mesec objavilo javni razpis za spod-
bujanje socialnega podjetništva. 

Socialna podjetja lahko po besedah 
direktorja Razvojne agencije Sora Ju-
rija Bernika ustvarjajo nova delovna 
mesta tudi za težje zaposljive skupi-
ne in posameznike, kot so mladi, pa 
tudi različne bolj ranljive skupine, 
recimo invalide in starejše. "Social-
na podjetja so lahko nekakšen pozi-
tiven korektiv na trgu dela." Vseka-
kor, je dodal Bernik, takšna podjetja 
v zagonski fazi potrebujejo ustrezno 
zunanjo pomoč, ki jo lahko zagoto-
vijo vlada in resorna ministrstva z 
ustreznimi ukrepi in spodbudami za 
podjetništvo in zaposlovanje. Pri tem 
je pomembna tudi podpora lokalnih 
skupnosti oziroma občin. Tudi dol-
goročno pa bodo ta podjetja uspešna 
le, če bo njihova ponudba izdelkov 
in storitev sodobna in atraktivna, s 
katero lahko zadovoljijo potrebe zah-
tevnih kupcev v sedanjem času, je še 
poudaril Bernik. Priložnosti, ki bi bile 
dolgoročno vzdržne in bi jih lahko 
izvajala socialna podjetja v škofjelo-
škem prostoru, vidi v pomoči pri vsa-
kodnevnih opravilih in oskrbi osta-
relih oseb na domu, ponudbi storitev 
za urejanje domov in vrtov, pomoči 
učencem in dijakom, ki imajo teža-

ve z učenjem in motivacijo, svetova-
nju pri kariernih odločitvah in izbiri 
poklica ter na področju turizma in 
gostinstva s specifično ponudbo, ra-
zen tega pa še na področju ekologije 
in ravnanja z odpadki ter učinkovite 
rabe energije in drugih virov.
Tudi po mnenju podžupana Tineta 
Radinje se priložnosti v socialnem 
podjetništvu na območju Škofje Loke 
kažejo predvsem v zaposlovanju naj-
bolj ranljivih skupin, ki na običaj-
nem trgu dela ne morejo najti svojih 
priložnosti. "Razvijajo se že ideje o 
zaposlovanju oseb z motnjami v du-
ševnem razvoju, osipnikov v izobra-
ževalnem procesu in mladih, ki ima-
jo probleme zaradi nasilja v družini. 
Gre za osebe, ki so težko zaposljive," 
je opozoril Radinja in dodal, da bi jim 
prek socialnega podjetništva odprli 
trg dela, da pridobijo vsaj nekaj de-
lovnih izkušenj in jih tako opremijo 
za običajen trg dela. Ti ljudje po nje-
govih besedah potrebujejo, da se nek-
do posebej ukvarja z njimi in da ima-
jo tudi strokovno podporo. "V okviru 
ukrepov socialnega podjetništva se 
jim lahko ponudijo najboljše možno-
sti za to." 

Nova priložnost za težko zaposljive
Razvojna agencija Sora je konec januarja v prostorih društva Sožitje v Škofji Loki 
izvedla delavnico Razvoj socialnega podjetništva – priložnost za nastanek novih 
delovnih mest na Gorenjskem.

Razvojna agencija Sora je konec januarja v prostorih društva Sožitje v Škofji Loki izvedla delavnico Razvoj socialnega podjetništva – 
priložnost za nastanek novih delovnih mest na Gorenjskem.
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"V prihodnje bomo še več pozornosti 
namenili promociji čebelarstva, kar 
vključuje tudi osveščanje mladih sko-
zi naravoslovne dneve in delavnice o 
čebelarstvu," je napovedal novi predse-
dnik Aleš Demšar. Osnovnošolski mla-
dini se bodo poskušali približati tudi 
z izvajanjem čebelarskih krožkov na 
kateri od škofjeloških šol. Organizacijo 
tehniških dni v Domu čebelarjev Brode 
pa bodo nadgradili z novimi vsebina-
mi, kot je peka dražgoških kruhkov, 
delavnice točenja medu in podobno.
Čebelarsko društvo Škofja Loka je lani 
praznovalo visok jubilej, in sicer stode-
setletnico ustanovitve. "Društvo, ki je 
imelo na začetku 25 članov, se je ves 
čas razvijalo, članstvo pa povečevalo. 
Ta čas tako šteje 138 članov, pri čemer 
se nam jih je samo letos pridružilo 
enajst," je razložil prejšnji predsednik 
društva Marijan Novak. Žal pa nima-
jo veliko zapisov o delovanju društva v 
vseh teh letih, kar Novak pripisuje tudi 
temu, da vrsto let niso imeli lastnih 
prostorov. Zato so že pred petnajstimi 

leti začeli razmišljati o gradnji čebelar-
skega doma na zemljišču v Brodeh, ki 
jim ga je pod streho uspelo spraviti leta 
2005, ob stoletnici društva. Prve dejav-
nosti so v novem domu začeli izvajati 
dve leti kasneje. "Ko so ljudje opazili, da 
se v društvu nekaj dogaja, so se v večji 
meri začeli vključevati tudi mladi," je 
poudaril Novak.
Zadnjih pet let v čebelarskem domu 
organizirajo tudi tehnične in naravo-
slovne dneve za učence osnovnih šol. 
"Predstavimo jim osnovne značilnosti 
čebelarjenja, sodelujejo lahko v delav-
nicah vlivanja svečk in drugih izdelkov 
iz čebeljega voska, ko sezona dopušča, 
pa si ogledamo tudi življenje v čebel-
njaku in vrt medovitih rastlin, ki krasi 
okolico doma," je pojasnil Demšar. Po-
dobna izobraževanja pripravljajo tudi 
za upokojence, je pojasnil Novak.
Tudi v njihovem društvu so močno 
občutili afero v zvezi z uporabo ne-
registriranih preparatov za zatiranje 
varoje. "Največje razočaranje čutimo 
tisti čebelarji, ki smo pravilno zatirali 

varojo, zdaj pa smo vsi v istem kotlu 
s čebelarji, ki so uporabljali nedovo-
ljena sredstva," je dejal Demšar. Zato 
se bodo v prihodnje še bolj posvetili 
usposabljanju čebelarjev za sonarav-
no zatiranje varoje. Začeli bodo z or-
ganiziranim načinom zdravljenja, v 
okviru katerega bodo najprej izvedli 
diagnostiko napadenosti čebel z bo-
leznijo, na podlagi tega pa se bodo 
odločili za skupno zdravljenje na ce-
lotnem škofjeloškem območju. Pri 
tem jim z nasveti pomaga področna 
veterinarka Mira Jenko Rogelj. "S šte-
vilnimi promocijskimi aktivnostmi si 
bomo prizadevali ponovno vzpostaviti 
zaupanje v svoj med in druge čebelje 
izdelke."
O dobrem delovanju njihovega dru-
štva po besedah Marijana Novaka pri-
čajo številne nagrade in priznanja, ki 
so jih deležni za svoje delo. Med dru-
gim so jim podelili srebrni grb občine 
Škofja Loka, veliko njihovih čebelarjev 
pa na ocenjevanjih medu posega po 
visokih priznanjih.

Pritegniti mlade v svet čebelarstva
Člani Čebelarskega društva Škofja Loka so na letošnjem volilnem občnem zboru 
izbrali novo vodstvo. Za predsednika društva za prihodnja štiri leta so izvolili 
dosedanjega podpredsednika Aleša Demšarja.

Marijan Novak (levo) in Aleš Demšar

Ob stodesetletnici so 
v društvu izdali knjigo 
Čebelnjaki na Loškem, v 
kateri so objavili fotografije 
okrog 140 čebelnjakov 
njihovih članov. Za 
fotografije je poskrbel Stane 
Šturm. Zbirko fotografij 
so dopolnili s strokovnimi 
prispevki o čebelnjakih in 
čebeljih izdelkih. Okrog 
trideset najbolj izbranih 
čebelnjakov so predstavili 
tudi širši javnosti na razstavi v 
preddverju Sokolskega doma.
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"Gluhota je nevidna invalidnost, in ker 
smo 'neopazni', imamo zaradi tega 
veliko težav," opozarja vodja škofjelo-
ške podružnice društva Auris Alenka 
Dobnikar. Zato si želijo javnost opo-
zarjati nase in osveščati ljudi o svojih 
težavah. "Ko opazijo, da smo gluhi, 
znajo ljudje povsem človeško pristo-
piti do nas. A najprej se ustrašijo, ko 
začnemo govoriti, včasih tudi čudno 
reagirajo. Komunikacija tako steče 
napačno, ker ljudje doživljajo stiske, 
kadar niso pripravljeni," je težave glu-
hih opisala Alenka Dobnikar. S tem so 
lani ob mednarodnem dnevu gluhih v 
okviru obiska na občini seznanili tudi 
župana Miho Ješeta, pri katerem so 
doživeli izredno topel sprejem. Tudi 
sicer Alenka Dobnikar meni, da je 
Škofja Loka na splošno prijazno me-
sto do gluhih.
"Ljudje se ob srečanju z nami zelo tru-
dijo in poskušajo govoriti počasi in 
razločno ter zraven uporabljajo tudi 
kretnje. Nam je ob tem kar toplo pri 
srcu," je priznala Alenka Dobnikar in 
dodala, da jim veliko pomeni, da so 
ljudje do njih obzirni in jih ne odriva-
jo. Z odprtjem podružnice so se želeli 
približati tudi svojim članom in dru-
gim uporabnikom v Škofji Loki. "V Ško-
fji Loki je namreč tudi precej starejših 
gluhih, zato smo mi naredili korak v 
njihovo smer, da jim ni treba za vsako 
stvar v Kranj. To je namreč povezano 
tudi s financami in težavami s prevo-
zom. Vsem težavam navkljub pa želi-
jo biti na tekočem z dogajanji okrog 
sebe." V prostoru v pritličju blagovnice 
Nama zdaj gluhi in naglušni dobijo 
vse informacije, ki so pomembne za-
nje, tudi s področja zakonodaje. "Če-
prav je prostor majhen, je postal zbi-
rališče, kjer lahko tudi poklepetamo. 
Naši ljudje namreč potrebujejo tudi 

neformalne sproščene pogovore, ker 
težko vzpostavijo stik v smislu komu-
nikacije," je razložila Alenka Dobni-
kar. Izvajajo tudi osebno asistenco za 
osebe z okvaro sluha – gre za pomoč 
na domu in opravljanje gospodinjskih 
opravil ter druženje in komunikacijo. 
"Tako preprečujemo osamljenost," je 
poudarila Alenka Dobnikar. Veseli jo, 
da se je ob njihovem obisku na občini 
tudi župan spomnil na starejšega glu-
hega in vprašal, ali mu nudijo to po-
moč, saj se ji zdi pomembno, da sproti 
rešujejo problematiko gluhih oseb, ki 
živijo v občini. 
V njihovo društvo je ta čas včlanje-
nih 53 oseb iz občine Škofja Loka, na 
skupna druženja pa jih redno prihaja 
okrog dvajset. "Za več jih pa v naših 
prostorih niti ni prostora," opozarja 
Alenka Dobnikar. Ob tem predsednik 
medobčinskega društva gluhih in na-
glušnih za Gorenjsko Auris Kranj Boris 
Horvat razkrije njihovo največjo željo, 

in sicer da bi v Škofji Loki dobili tudi 
kakšen večji prostor za njihove potre-
be. "Po ocenah ima težave s sluhom 
okrog deset odstotkov prebivalcev, pri 
starejših že skoraj polovica. Naša po-
družnica je prvi cilj, ko se zanimajo, 
kako priti do slušnega aparata in po-
dobno." V sedanjih prostorih, je dodala 
Alenka Dobnikar, nimajo niti tekoče 
vode, potrebovali bi tudi internetno 
povezavo. "Marsikateri problem bi 
lahko takoj rešili, če bi imeli povezavo 
do svetovnega spleta, tako pa je reši-
tev treba odložiti do prihodnjega obi-
ska." V pisarni v Nami je sicer mogoče 
dobiti vse informacije v zvezi z doga-
janjem v društvu, pomagajo tudi pri 
reševanju vsakdanjih težav gluhih. 
"Gluhi recimo slabo razumejo tudi za-
pisane besede. Zato jim pomagamo 
pri razumevanju dopisov in jim po-
magamo izluščiti bistvo prejetih spo-
ročil, ki jim jih razložim v znakovnem 
jeziku," je še dodala Alenka Dobnikar.

Želijo si večji prostor za druženje
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris je pred približno 
letom in pol podružnico odprlo tudi v Škofji Loki, da bi svoje dejavnosti približali 
članom s Škofjeloškega.

Predstavniki Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Auris so bili veseli toplega 
sprejema pri županu Mihu Ješetu.
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Za društveno revijo Mi o sebi ta čas za-
pisuje spomine na loški Plac. Spomni 
se še vseh hiš, ki so nekdaj "kraljeva-
le" na Placu, čeprav se ji včasih zgodi, 
da kakšno povsem nenamerno spusti, 
ker ji v tistem trenutku uide iz glave. 
"Včasih so se skoraj v vsaki hiši s čim 
ukvarjali, veliko je bilo trgovin in go-
stiln. Mestni utrip je bil zelo živ," se z 
veseljem spomni na živahen vrvež, ki 
je vladal na Placu. "Vsako nedeljo po 
maši so ljudje hodili gor in dol po pro-
menadi, se srečevali in poklepetali. 
Zdaj tega ni več," jo žalosti praznjenje 
lokalov v mestnem središču in skoraj 
povsem opustel Plac ob nedeljah.
Spomine iz loške preteklosti je začela 
zapisovati po tem, ko je pri Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje obiskovala 

krožek, v okviru katerega so spozna-
vali novinarsko delo. Doslej je sicer 
sodelovala že na 32 različnih krožkih. 
Prvemu se je pridružila pred skoraj 
dvajsetimi leti še v okviru Univerze za 
tretje življenjsko obdobje v Kranju, ko 
je po moževi smrti in odhodu otrok od 
doma ostala sama. "Takrat sem bila 
psihično čisto na dnu, zato sem se od-
ločila, da moram kaj narediti zase." 
Tako je začela obiskovati študijske 
krožke umetnostne zgodovine. "Ko so s 
študijskimi krožki začeli tudi v Škofji 
Loki, pa sem se jim takoj pridružila." Že 
prvi študijski krožek z naslovom Škofja 
Loka, moje mesto jo je povsem navdu-
šil. "Popeljali so nas po Škofji Loki in 
pokazali na številne zanimivosti in 
podrobnosti, ki jih prej sploh nisem 
opazila, ampak sem šla samo mimo." 
Potem se je začela učiti tujih jezikov, 

najprej angleščine, kasneje tudi fran-
coščine in ruščine. "V okviru delavnic 
o preprečevanju padcev nam je uspelo 
župana Miho Ješeta prepričati, da so 
na številnih mestih v središču postavi-
li držala, za kar se mu iskreno zahva-
ljujem," je poudarila Meri Bozovičar. 
Sčasoma jo je najbolj začela zanima-
ti zgodovina. "Na izletu v Javorcah, v 
sklopu katerega smo si ogledali tudi 
rusko kapelico, nam je nekdo pripo-
vedoval o prvi svetovni vojni na tem 
območju. Zanimalo me je, kje je dobil 
vse te podatke, in zaupal mi je naslove 
treh knjig, ki sem jih potem takoj šla 
iskat v knjižnico," se spominja Meri 
Bozovičar. To jo je spodbudilo, da je za-
čela raziskovati zlasti čas prve svetov-
ne vojne. Po tem, ko je kot prostovolj-
ka sodelovala pri razstavah v Loškem 
muzeju, se je začela vse bolj posvečati 

V spomin ujete zgodbe s Placa
Meri Bozovičar je ena najbolj dejavnih udeleženk študijskih krožkov v okviru 
društva U3 – Univerze za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka, saj je sodelovala  
že na več kot tridesetih krožkih. Aktivna je tudi pri društvenem glasilu.

Meri Bozovičar / Foto: Gorazd Kavčič
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tudi loški zgodovini. "Zdaj me vsako 
soboto od 10. do 14. ure najdete v Ško-
parjevi hiši, kjer obiskovalcem razla-
gam o življenju nekoč," se ji zaiskrijo 
oči, ko pokaže igro "špana" ali "fškal-
ca", ki jo podari vsakemu obiskovalcu 
in ga nauči tudi pravil igre, ki se igra 
s črnimi in belimi fižolčki. 
Svoje spomine na stare čase je potem 
začela zapisovati in jih objavljati v re-
viji Mi o sebi vse od izida prve od se-
danjih 33 številk. "Začela sem v Zmin-
cu, kjer sem rojena, in nadaljevala v 
Bodovljah, ki danes niso več, kar so 
bile, ker je toliko novih hiš, in nato 
šla prek Karlovca do Placa." Zraven 
objavlja stare fotografije, nekaj tudi iz 
njenega arhiva. Iz množice fotografij 
izbrska fotografijo brivskega salona 
na Plac, ki se ji zdi posebno zanimiva. 
Na njenem mestu je danes Groharje-
va galerija. "Brivec je bil Tine Oblak. K 
njemu so se moški hodili samo brit, 
ne pa tudi striči," je poudarila. Spomi-
nja se še Hafnarjeve mesnice, v katero 
je njihov pes hodil po meso, tako da 
mu je mama na listek, zavezan v ruto, 
napisala naročilo. Poleg mesnice je 
stal križ, pri katerem so se ustavljali 
vsi pogrebi iz Poljanske doline. "Kjer je 
danes delikatesa Trava, pa je nekdaj 
stala trafika Pri slepem Petru. Na de-
lovno mesto je Petra vsako jutro pri-
peljala hčerka. Vedno sem ga občudo-
vala, kako je vsakemu postregel, kar 
je želel, pa tudi z vračanjem denarja 
ni imel težav." Zraven trafike je bila 
priznana Žužkova slaščičarna. "Stre-
gli so čudovit sladoled in kremšnite," 
se ji še danes ob spominih pocedijo 
sline. Poleg Žužka je bila trgovina pri 
Mesarjevi Ančki, kjer so prodajali po-
trebščine za šivanje, igrače in knjige, 
še naprej pa gostilna Pri Rotenpiharju. 
"Včasih je bilo v Škofji Loki vsaj dvaj-
set gostiln. Moja stara mama je vedno 
govorila, da če ne teče, pa vsaj kaplja," 
se nasmeje Meri Bozovičar.
Sama izhaja iz gostilne Pri Kajbetu v 
Zmincu, ki je prehajala iz roda v rod. 
Najprej jo je prevzel njen oče, potem 
sestra, zdaj pa jo vodi njen nečak. 
"Ime je dobila po mojem starem oče-
tu, ki je prodajal od hiše do hiše in 
venomer spraševal: Kaj bi, kaj bi. Od 
tod se je gostilne prijelo ime pri Kaj-

bet," še eno zanimivost razkrije Meri 
Bozovičar. In tako jo spomini pripelje-
jo še do ene gostilne, Krone, ki je bila 
zelo obiskana pred vsako kino pred-
stavo in po njej, vsak dopoldan pa se 
je v njej za pečjo zbirala znamenita 
druščina Ločanov. Med njimi si je po-
sebno zapomnila loškega apotekarja 
Ota Burdiha, ki je vedno znal "kakšno 
ušpičiti". In takoj postreže z anekdoto, 
kako je preostalim gospodom iz ome-
njene druščine poslal pismo iz tujine, 
da bodo v Škofji Loki ponovno orga-
nizirali avtomobilske dirke, ki so po 
hudi nesreči zamrle. Ko so pred vrati 
gostilne zaman čakali, da bodo mimo 
prihrumeli avtomobili, so ugotovili, 
da je bil tisti dan prvi april in si jih je 
torej krepko privoščil. "Zelo žal mi je 
stare renesančne hiše, v kateri je sta-
noval Burdih, ki so jo podrli. Nič se ni 
spoštovalo dediščine," se zamisli.
Ob tem je priznala, da je bila njena ve-
lika želja, da bi študirala arhitekturo, a 
se je povsem drugače obrnilo. Po kon-
čani šoli za gostinstvo in turizem se je 
najprej zaposlila v nekem gostinskem 
podjetju, potem pa v zadružni hranil-
nici in posojilnici, iz katere je kasneje 
nastal SDK. "Tam sem delala 23 let in 
sem imela opravka samo s številkami. 
Zato zdaj še toliko bolj uživam v pisa-
nju," prizna Meri Bozovičar. Za pisanje 
jo je navdušila nekdanja urednica Ra-
dia Sora Jelka Mlakar, ki je pri Univerzi 

za tretje življenjsko obdobje vodila no-
vinarski krožek. "Najprej sem se spra-
ševala, kaj neki mi je bilo tega treba, 
a ko sem začela, me ni več spustilo." 
Zdaj bi svoje spomine rada zbrala v 
knjigi, pri čemer ponosno pove, da jo 
pri tem precej spodbuja tudi pesnica 
Neža Maurer. "Zbranega imam že pre-
cej materiala," je razložila. Pri pisanju 
je zelo vestna, saj se mu posveča skoraj 
vsak dan. "Vstajam ob peti uri, nato te-
lovadim, če mi čas dopušča, grem tudi 
na sprehod. Potem pa si naredim se-
znam, kaj moram tisti dan postoriti," 
pojasni vitalna 84-letnica, ki bi ji zlah-
ka pripisali vsaj deset let manj. Veliko 
dela ima z vrtom, ko vse to opravi, pa 
začne pisati. "Najlažje pišem zjutraj, 
čeprav se mi zgodi, da ponoči privrejo 
na plan številni spomini. Takrat je naj-
bolje, da pograbim svinčnik in papir in 
si zapišem, saj sicer do jutra vse poza-
bim," se nasmeje. Pri delu tudi sicer 
ne uporablja računalnika, ampak vse 
zapisuje na roko. "Ko sem bila še zapo-
slena, sem veliko časa preživela pred 
računalnikom in pred očmi se mi je 
začela pojavljati senca. Zato potem, ko 
sem se upokojila, računalnika nisem 
želela niti videti več. Tudi mobilnega 
telefona nimam." Pri pretipkavanju 
njenega rokopisa ji pomaga prijateljica 
Maruša Mohorič, ki ji narekuje, kar je 
zapisala. Tudi knjiga, je dodala, bo na-
stala z njeno pomočjo.

Na loškem Placu je imel včasih svoj lokal tudi brivec Tine Oblak.  
/ Foto: osebni arhiv Meri Bozovičar
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ALENKA BRUN

Na Pro plus napovedujejo drzen resničnostni šov Survi-
vor. Na male zaslone naj bi prišel jeseni. Za zdaj o njem še 
ne vemo prav veliko, razkrili so le, da je končna nagrada 
50 tisoč evrov in da zanj že potekajo prijave. Pa lokacija 
je eksotična, saj bodo tekmovalci svojo psihično in fizično 
pripravljenost preizkušali na Filipinih. Ga bomo gledali na 
Kanalu A ali POP TV, tudi še ne vemo. 
Pogum in iznajdljivost bosta ključna, fizična sposobnost 
in močen karakter pa predstavljata sploh prednost. Celo 
– po besedah naše sogovornice Teje Lapanja Kralj iz Škofja 
Loke – sta slednji lastnosti ključni za obstanek v tovrstnem 
šovu.
Na prvi pogled res vse skupaj spominja mogoče na Survivor 
izpred šestih, sedmih let, ki ga je snemala srbska televizija 
in je bil Slovencem zanimiv prav zaradi naše tekmovalke, 
takrat tridesetletne Teje. Pometla je praktično z vso kon-
kurenco, prišla do superfinala, a je žal najvišja stopnička 
ostala rezervirana za srbskega tekmovalca.

FILIPINI: CARAMOAN

Survivor Srbija: Filipini je bil naravnan balkansko, če se 
lahko tako izrazimo, saj so v njem nastopali predstavniki 
držav nekdanje Jugoslavije: večinoma Srbi, dva tekmoval-
ca sta bila iz Makdonije, eden iz Bosne in Hercegovine in 
dva iz Slovenije. Takrat je bila denarna nagrada še enkrat 
večja od tokratne, Slovenci pa smo ga lahko spremljali na 
domači TV3. Vendar, kdor je želel šov spremljati dnevno in 

podrobneje, se je odločil raje za srbska predvajanja na nji-
hovi Fox televiziji. Vodenje oziroma povezovanje srbskega 
Survivorja so zaupali igralcu Andreji Miloševiću, snemali 
pa so ga na polotoku Caramoan. 

ZAGNANA REKREATIVKA IN JEKLENA MAMICA

Danes je Teja srečno poročena, živi v Podlubniku in je 
mama dveh razigranih dvojčkov. Ljubezen do športa je še 
vedno prisotna, a ne v tako velikem obsegu. 
 Čeprav se s športom nikoli  ni ukvarjala profesionalno,  pa 
je  bila vedno izjemno zagnana rekreativka. Spominjamo se 
tudi 'treh jeklenih mamic', skupinice, ki jo je osnovala sku-
paj z dvema kolegicama, ravno tako ljubiteljicama športa, 
potem ko so postale mamice. "Skupaj smo imele šest otrok, 
vsi so bili mlajši od enega leta, ko smo se odločile, da se 
bomo udeležile Triatlona jeklenih v Bohinju . S tem smo že-
lele le pokazati, da se da migati tudi z majhnimi otroki. Le 
voljo moraš imeti.“ Jeklene mamice so razmišljale tudi do-
brodelno, zbirale so celo denar za nedonošenčke. 
Dekleta oziroma mamice so še vedno zelo dobre prijatelji-
ce in preko priljubljenega Facebooka na strani Tri jeklene 
mamice delijo svoje dogodivščine. 
„Če bi bila sebična, bi kljub temu da imam majhne otroke, 
trenirala enako kot v preteklosti.  A to je bilo možno le, ko 
sta bila še v vozičku in sem lahko tekla med njunim span-
cem. Ko sta shodila, se je intenzivnost ukvarjanja s športom 
umirila. Življenje je veliko bolj pestro kot nekoč, športni del 
pa pač nekoliko počiva. Če sem v preteklosti veliko kolesari-
la, pa sedaj raje hitro obujem superge, izkoristim urico časa 

Teja iz srbskega 
Survivorja
Udeležba v srbskem 
Survivorju na Filipinih je 
bila pred šestimi, sedmimi 
leti za takrat tridesetletno 
Tejo Lapanja življenjska 
izkušnja, ki se je bo vedno 
spominjala. "Zaradi nje 
sedaj še bolj cenim tisto, 
kar je v življenju res 
pomembno. Ugotoviš, 
da ne potrebuješ veliko: 
vodo, hrano in pa zdravje 
– sploh slednje je najbolj 
pomembno."

Survivor je igra, pravi Teja. Filipini so sicer lepi, a tekmovalci se morajo zavedati,  
da to niso počitnice. / Foto: Tina Dokl
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O tvoji usodi v šovu odločajo igre in sotekmovalci.  
/ Foto: arhiv Survivor Srbija: Filipini (Facebook)

in uživam v teku v naravi. Zaradi dveh 
triletnikov sem svoj ritem nekoliko 
bolj prilagodila njima.“

BILO JE NORO

Preživetja na Filipinih se Teja zelo 
dobro spominja in verjetno si bo šov 
zapomnila za vse življenje. „Gre za ta-
kšno dogodivščino, ki si jo zapomniš,  
in verjetno ni podrobnosti, ki se je ne 
bi spomnila . Bilo je noro.“
Lahko bi rekli, da je od prvega trenut-
ka, ko je začela razmišljati o udeležbi 
na srbskem Survivoru: Filipini, vsako 
potezo dobro premislila. To, da je tak-
tična, smo lahko skozi sam šov sli-
šali večkrat, a kot smo lahko videli v 
drugih resničnostnih šovih, brez tega 
v večini primerov ne gre. To je pač še 
en vidik igre, na katerega moraš biti 
pripravljen in računati nanj, če se od-
ločiš, da se boš prijavil v tovrsten šov. 
Teja se je prijavila, ker si je tega zelo 
želela. Namreč, ko je obiskovala šolo 
v Ameriki in bila varuška, je redno 
spremljala amerišk i  Survivor in ta jo 
je popolnoma navdušil.  Predvsem po-
ligoni. Ker ni bila ameriška državljan-
ka, se tam na šov ni mogla prijavi-
ti. Ko se je vrnila v Slovenijo, se je kot 
nalašč pojavila možnost, da se prijavi 
na  Survivor Srbija: Filipini.
Ni oklevala. „Izpilila sem življenjepis. 
Da sem psihično in fizično močna, 
sem vedela. Takrat sem res plezala, 
kolesarila, tekla, plavala, veslala –  in 
v vsem izredno uživala. Iz Slovenije so 

za šov izbrali le dva tekmovalca – ene-
ga fanta in eno dekle. Vedela sem, da 
lahko s takšni m življenjepisom pri-
dem v ožji izbor, sploh glede na to, kar 
sem videla v Ameriki.“

SURVIVOR NI DOPUST 

Uspelo ji je in znašla se je med pisa-
no četico izbranih v 'boju' za preživetje.  
Medtem ko si je marsikdo predstavljal, 
da bo to dopust na Filipinih, je bilo Teji 
jasno, da temu ni tako. "To je šov. Mo-
raš se zavedati, da  gre za igro, v kateri 
si  zgolj ena izmed figur med ostalimi 
izbranimi igralci. Kmalu ljudje začnejo 
obupavati, nekateri se celo zlomijo. Fi-
zično in psihično. Če se ne zavedaš, v 
kaj se spuščaš in  kaj te vse lahko tam 
čaka, potem Survivor ni prava izbira 
zate . Veliko je preobratov. Si del igre,  a 
za to si se odločil sam."
Ni  bilo  lahko. "Prvo noč je recimo lilo 
kot iz škafa. Zeblo nas je,  streha nad 
glavo je puščala, ure in ure je curlja-
lo na naša premražena telesa. Spo-
mnim se, da sem se tudi jaz vprašala, 
čemu mi je tega treba … Prva noč je 
pretresla vse. 
 Takšnega mraza verjetno nihče izmed 
nas ne bi zdržal dolgo. A kmalu 'padeš' 
notri. Preživiš prvi teden, drugega, 
tretjega ..." 

VEDNO MORAŠ BITI NA PREŽI

Pri sotekmovalcih je kaj kmalu ugo-
tovila, 'kam pes taco moli'.  "Če se že-
liš z vsemi dobro razumeti, se moraš 

vsem malce prilagajati in jih sprejeti 
takšne, kot so, čeprav je to včasih iz-
redno težko. Tudi mene ne more vsak 
sprejeti, a hočeš nočeš smo se gleda-
li iz dneva v dan, iz tedna v teden. In 
kljub vsej samozavesti, ki jo lahko kot 
tekmovalec premoreš, se moraš za-
vedati, da je vedno lahko nekdo moč-
nejši od tebe. Pomembni pa sta tudi 
taktika  in sreča."

SPOZNAŠ SAMEGA SEBE

Udeležba v srbskem Survivorju na Fi-
lipinih je življenjska izkušnja, ki se je 
bo vedno spominjala, kot je že ome-
nila. „Zaradi nje sedaj še bolj cenim 
tisto, kar je v življenju res pomemb-
no. Ugotoviš, da ne potrebuješ veliko: 
vodo, hrano in pa zdravje – slednje je 
najbolj pomembno.“ 

VSE JE IGRA

Teja je takrat vedela, da je sposobna 
priti do finala in premagati druge, 
kar pa morda ni bilo ravno v srbskem 
scenariju, sploh ker je bila ženska pa 
še Slovenka. „Če se zavedaš, da lahko 
zmagaš, se moraš zavedati, da si lah-
ko tudi prvi, ki te bodo izločili.“
Še enkrat poudari: „Survivor je igra. 
To je šov. In vsi, ki se bodo prijavljali, 
naj se še enkrat vprašajo, kako moč-
ne osebnosti so,  saj to res niso poči-
tnice. Predvsem si moraš pa tovrstne 
izkušnje resnično želeti."  Če komu po-
novno uspe, pa mu seveda želi veliko 
sreče.

Mehkih ležišč v Survivorju ni. / Foto: arhiv Survivor Srbija:  
Filipini (Facebook)
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MAJA BERTONCELJ

V letošnjem šolskem letu so v Vrtcu 
Škofja Loka uvedli novost: poleg obi-
čajnih predavanj in srečanj za starše 
organizirajo tudi posebna srečanja za 
starše otrok s posebnimi potrebami. 
Pripravljata in vodita jih Andreja Dem-
šar, svetovalna delavka vrtca, in Jana 
Dolenec z OŠ Jela Janežiča, ki v vrtcu 
izvaja dodatno strokovno pomoč. 
Na prvem srečanju je Dolenčeva pred-
stavila pripomočke, ki jih za delo z 
otroki izdeluje sama. Starše je sezna-

nila, kako lahko z določenimi pripo-
močki razvijajo različne veščine otrok 
in pridobijo nove ideje za igro. Tema, 
ki je aktualna za vse, ne le za starše 
otrok s posebnimi potrebami. 
"Obstaja veliko učil, ki jih lahko ku-
pimo v trgovinah, a niso vsa dosto-
pna, tako da sem jih začela izdelova-
ti sama. Zdi se mi zelo pomembno, 
kakšni so učni pripomočki, ki jih 
damo otroku. Zelo všeč mi je misel, 
ki pravi, da kart, ki jih dobimo v roke, 
ne moremo zamenjati, od nas pa je 
odvisno, kako bomo igrali. Našim 
otrokom moramo pri tem malce po-
magati in vsak dan vidim, da jim uči-
la, ki jih bom predstavila, pomagajo 
razvijati določene spretnosti in vešči-
ne. Otrok se uči s pomočjo vseh čutil," 
je uvodoma povedala Jana Dolenec. 
Predstavila je pripomočke za pomoč 
pri razvijanju različnih področij. Pri-
mer vaje za grobo motoriko je hoja 
naravnost po traku, ki ga nalepimo 
na tla. Fino motoriko lahko otrok 
vadi z lovljenjem vrečk, napolnjenih 
z različnimi materiali: npr. rižem ali 
fižolom, različne žogice za stiskanje, 

z materiali z "ježki", vstavljanjem ma-
karonov skozi režo v škatlo, spušča-
njem slamic v steklenico ali plasten-
ko: lahko po velikostih ali barvah, 
prenašanjem pom-pom s pinceto ali 
žličko, pripenjanjem ščipalk ... Za po-
dročje govora in jezika lahko izbere-
te igro nasprotij (npr. mokra – suha 
krpa), spomin po glasovih, uganke 
(na eni strani kartona uganka, na 
drugi slika), lutke za učenje glasov 
(krava – mu, žaba – kvak, kvak, na-
stane lahko cela zgodbica) ... Dolen-
čeva je pojasnila tudi, da je otrokom 
zelo zanimiva senzorična škatla, s 
pomočjo katere otrok začuti različne 
materiale in raziskuje (v škatlo damo 
npr. polento, riž, kamenčke, fižol, ko-
ruzo, testenine, žlico, posodico, zaje-
malko in otrok prijemlje z roko, za-
jema, nalaga, presipa ...). Tiste, ki so 
bolj vizualni tipi, pa veščin lahko uči-
mo preko slik, npr. oblačenja: vsaka 
slika predstavlja en korak in potem 
otrok ponavlja.
"Možnosti je veliko, potrebujemo le 
ideje, energijo in seveda čas," je za ko-
nec povedala Jana Dolenec. 

Predstavila učne pripomočke za otroke
Jana Dolenec je na srečanju v Vrtcu Škofja Loka predstavila pripomočke in igrače, 
ki jih za delo z otroki izdeluje sama.

Jana Dolenec je sama izdelala številne pripomočke, ki jih uporablja pri delu z otroki.

Zelo zanimiva je otrokom senzorična 
škatla: tipajo, presipajo, prenašajo ...

Pripomočki za učenje jezika in govora
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VILMA STANOVNIK, FOTO: TINA DOKL

Ta konec tedna bo Smučarski klub Al-
petour organizator že 41. Pokala Loka, 
na katerem bomo znova navijali tudi 
za domače smučarke in smučarje. Ti 
so bili v preteklih letih že velikokrat 
uspešni, med njimi pa je tudi Nataša 
Bokal, ki se je v najboljšo deseterico 
uvrstila pred natanko petintrideseti-
mi leti. A Nataša, ki se je smučanju 
zapisala tako rekoč za vse življenje, se 
tekem spominja, kot bi na njih tek-
movala včeraj. 
"Še ko sem bila premajhna, da bi nasto-
pala na tekmovanju, je bil zame, pa tudi 
za moje vrstnike, Pokal Loka posebno 
doživetje. Z velikim občudovanjem smo 
gledali kolono mladih, ki se je vila za 
nosilci zastav posameznih držav, in se-
veda smo si želeli, da bi bili kdaj tudi 
mi med njimi. Mladih smučarjev nas je 
bilo samo v Škofji Loki toliko, da je bilo 
težko priti v ekipo za nastop. Če si se ta-
krat uvrstil v ekipo za Pokal Loka in če 
si potem nastopil še na Pokalu Topoli-
no, je pomenilo, da si res zelo dober in 
da veliko obetaš. Meni je uspelo, da sem 
v ekipo prišla dvakrat, in takrat je bilo 
res izjemno, če je zmagal kdo od doma-
čih tekmovalcev. Zame je bila uvrstitev 
med deseterico najboljših tako rekoč 
vrhunski dosežek," pravi Nataša Bokal, 
ki se tekem za pokal Loka spominja kot 
vedno odlično pripravljenih. 
"Organizacija je bila od začetka do da-
nes na res visokem nivoju, zame pa 
tudi za ostale smučarje je bilo to tako 
kot kasneje, ko smo nastopali na naj-
večjih tekmovanjih, na svetovnih pr-
venstvih. Pokal Loka je prireditev, s 
katero živi vse mesto, k nam pridejo 
številne reprezentance iz vseh koncev 
sveta in mislim, da mladi smučarji še 
vedno na tekmo čakajo s prav poseb-
nim žarom. Res je sicer, da je trenutno 
smučanje malo manj popularno, kot 
je bilo v tistih letih, vendar je priredi-

tev še vedno ohranila sloves velikega 
športnega dogodka " pravi Nataša Bo-
kal, ki je leta 2003 dokončno postavi-
la v kot tekmovalne smuči, kar pa še 
zdaleč ne pomeni, da ni na smučeh še 
skoraj vsak dan. Odločila se je namreč 
za trenersko delo ter najprej trenirala 
mlade na Reki, sedaj je trenerka pri 
Smučarskem klubu Končar v Zagrebu.
"Zadnja leta sem na Pokal Loka priha-
jala kot trenerka in vedno sem obču-
dovala otroke, ki goreče tekmujejo že 
za mesto v ekipi za nastop Pokal Loka. 
Vsi se borijo, da zberejo čim več točk, 
da se pokažejo v mednarodni konku-
renci in da ugotovijo, koliko so nji-
hovi uspehi vredni, ko se pomerijo z 
vrstniki iz vseh koncev sveta. Dejstvo 
je, da če si ti dober v Sloveniji ali na 

Hrvaškem, še zdaleč ne pomeni, da si 
lahko med najboljšimi na svetu," pra-
vi Nataša, ki se v prostih trenutkih, ki 
jih ima sicer bolj malo, vrača domov, 
tudi v domači klub Alpetour. "Sem v 
izvršilnem odboru kluba in če imam 
le čas, sodelujem tudi z domačim klu-
bom. V klubu smučata tudi nečakinji 
Iva in Ana, ki sta sicer še zelo mladi, 
vendar zelo navdušeni. Včasih ju vza-
mem tudi s seboj na treninge, zlasti 
Ana je zelo zagnana in gre rada z me-
noj, če ima le priložnost," pravi Nataša 
Bokal, ki jo je smučarka kariera stala 
tudi precej poškodb, še malo pa ne mi-
sli odnehati. 
"Če bom le lahko stala na nogah, upam, 
da bom pokojnino dočakala na smu-
čeh," še pravi nekdanja šampionka.

Pokal Loka je bil in ostaja posebno doživetje
Tako razmišlja nekdanja škofjeloška smučarska reprezentantka Nataša Bokal, ki 
je svojo prvo veliko mednarodno izkušnjo doživela prav na domačem Pokalu Loka.

Od nastopa Nataše Bokal na Pokalu Loka je že petintrideset let, Tina Maze je na Pokalu 
Loka nastopala pred dvajsetimi leti, obe odlični smučarki pa sta prav na tem tekmovanju 
doživeli prve mednarodne tekmovalne uspehe.
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Čeprav je Janez Svoljšak lanskega ok-
tobra dopolnil šele 22 let, je že nekaj 
časa najuspešnejši slovenski ledni 
plezalec. Prvi res velik uspeh je dose-

gel leta 2013, ko je osvojil tretje mesto 
na svetovnem mladinskem prven-
stvu, leto kasneje pa je postal svetovni 
mladinski prvak in bil sedmi v skupni 
uvrstitvi svetovnega pokala. Njegova 
najuspešnejša sezona do sedaj pa je 
zagotovo letošnja, saj se je na vseh šti-

rih tekmah svetovnega pokala uvrstil 
v veliki finale. Med osmerico najbolj-
ših je uvrstitve stopnjeval od sedmega 
mesta v Ameriki do šestega mesta v 
Južni Koreji, drugega v Švici in zma-
ge ob zaključku sezone v Italiji. Ker je 
ta tekma prejšnji konec tedna štela 
tudi za evropsko prvenstvo v lednem 
plezanju, je hkrati postal še evropski 
prvak. Izvrstno tretje mesto je študent 
drugega letnika Fakultete za šport do-
segel tudi v skupni razvrstitvi svetov-
nega pokala v lednem plezanju v kate-
goriji težavnost.
• Športno kariero ste začeli na ple-
zalni steni, šele kasneje ste se odlo-
čili, da se preizkusite še v ledu ...
"Res sem najprej začel s športnim ple-
zanjem v Škofji Loki, nato pa sem šel 
leta 2009 v alpinistično šolo v Kranju. 
Leta 2011 sem šel na prve tekme v le-
dnem plezanju, leto kasneje pa sem 
prvič šel na tekme svetovnega pokala. 
Leta 2013 sem prvo sezono resno tek-
moval v svetovnem pokalu in takrat 
so se začeli tudi uspehi v mladinski 
konkurenci in se nadaljevali tudi leta 
2014. Lanska sezona ni bila ravno naj-
bolj uspešna, saj se mi je le dvakrat 

Na vsaki tekmi 
je bil boljši
Škofjeločan Janez 
Svoljšak je odlično 
končal letošnjo sezono 
svetovnega pokala v 
lednem plezanju, ki jo 
je prek luže v Ameriki 
začel s sedmim mestom, 
v Južni Koreji nadaljeval 
s šestim mestom, bil 
januarja v Švici drugi, 
prejšnji konec tedna pa 
je v Italiji stal na najvišji 
stopnički zmagovalnega 
odra.

Janez uživa tako v alpinizmu kot plezanju na umetni steni in lednem plezanju, kjer je med 
najboljšimi na svetu.

V dveh tednih je Janez Svoljšak kar dvakrat stal na zmagovalnem odru tekem svetovnega 
pokala, v Italiji pa je ob zmagi postal tudi evropski prvak. 



uspelo uvrstiti v finale svetovnega 
pokala. Sem pa zato toliko bolj zado-
voljen s to sezono, čeprav je bila mal-
ce krajša od običajnih sezon, saj smo 
imeli zgolj štiri tekme svetovnega po-
kala."

• Kdo vam pomaga, da lahko potu-
jete po svetu in tekmujete?
"Podpirajo me pri komisiji za gorske 
športe pri Planinski zvezi Slovenije, 
kamor spada ledno plezanje, po svojih 
močeh prispeva AO PD Kranj, katere-
ga član sem, poleg tega je moj osebni 
sponzor Petrol, imam pa tudi italijan-
skega opremljevalca. Predvsem pot in 
bivanje v Ameriki je kar velik strošek, 
v Južni Koreji pa organizatorji trem 
najboljšim iz vsake države nameni-
jo po petsto evrov za udeležbo. UIAA, 
Mednarodno združenje planinskih 
organizacij, ki organizira tekme sve-
tovnega pokala, ima tudi pravilo, da 
zmagovalec tekme dobi tisoč evrov, 
nižje nagrade pa dobijo tudi vsi finali-
sti. Na vseh tekmah je enako, le v Juž-
ni Koreji je nagrada nekaj večja. Tam 
zelo podpirajo ta šport."

• Kakšno podporo pa imate ledni 
plezalci pri nas?
"Lahko rečem, da imam jaz kar ve-
liko podporo in si s pomočjo zveze 
lahko pokrijem evropski del tekem. 
Večji problem je organizacija tekem 
in pridobivanje mladih. Zadnji dve 
leti je malce boljše, saj imamo tekme 
slovensko-hrvaškega pokala. Sicer 
pa je problem, kje trenirati, problem 
so tudi trenerji. Kakšno informacijo 
sicer dobimo pri selektorju, to pa je 
tudi vse. Dobro bi bilo, da bi sedaj, ko 
sem še aktiven in tekmujem, prišlo 
še kaj mladih, ki bi jim moje izku-
šnje gotovo koristile. Ko sem začenjal 
jaz, sem bil večino sam. Tudi sedaj 
večina sam treniram na steni, ki jo 
imam doma."

• Kakšna pa je razlika pri plezanju 
v steni po oprimkih in v ledu?
"Razlika je kar velika, čeprav je na tek-
mah veliko oprimkov, saj led ne zdrži 
vseh tekmovalcev in si organizatorji 
ne morejo privoščiti različnih pogojev 
za tekmovalce. Tako so v steni težji 
odseki navadno z oprimki, vmes pa so 
ledene stene in ledeni bloki."

• Kakšna je konkurenca v svetov-
nem pokalu?
"Na zadnji tekmi v Italiji nas je nasto-
pilo sedemdeset, sicer nas je navadno 
okoli petdeset. Najmočnejša je ekipa 
Rusije, močne so tudi ekipe Južne Ko-
reje, Švice in Francije."
• Letošnje tretje mesto v skupni 
uvrstitvi svetovnega pokala v težav-
nosti gotovo pomeni, da želiš vsaj 
nekaj časa ostati v svetovnem vrhu 
tega športa?
"Seveda si tega želim in sem za nov cilj 
zastavil tudi skupno zmago v svetov-
nem pokalu. Se pa zavedam, da bo to 
težko, saj je kar nekaj tekmovalcev, ki 
smo sposobni zmagati na vsaki od te-
kem. Krog favoritov se vsako sezono po-
večuje, tako da si za uvrstitev v polfina-
le, med najboljših osemnajst, praktično 
ne moreš privoščiti nobene napake več."
• Ko ste bili mlajši, vas je pogosto na 
tekme vozila in spremljala mama. 
Kako je sedaj?

"Tudi sedaj še kdaj gre z menoj mama, 
če le dobi dopust v službi. Tako je le-
tos šla z menoj v Švico in na zadnjo 
tekmo v Italijo in je poskrbela tudi, da 
imam nekaj lepih slik iz tekmovanj. 
Tudi sicer imam doma pri športu ve-
dno podporo, prav tako imam status 
na fakulteti, kjer razumejo moj šport 
in odsotnosti."
• Ste po zadnjih dveh tekmah dobili 
veliko čestitk?
"Ja, zadnja dva tedna jih je bilo res 
veliko. Imel sem tudi kar nekaj inter-
vjujev, od časopisov do radia. Pri nas 
je toliko dobrih športnikov, da štejejo 
samo stopničke v svetovnem pokalu, 
ledno plezanje pa je šport, ki pač ni 
tako zelo prepoznaven."
• Vam poleg treningov, tekem in 
študija ostane kaj prostega časa?
"Največ se ukvarjam z alpinizmom, 
veliko plezam v hribih. Apinistično 
sezono pa pozimi žrtvujem za tekme 
v lednem plezanju."

Janez Svoljšak je z zmago v Rabensteinu dosegel prvo slovensko zmago v lednem 
plezanju v svetovnem pokalu v kategoriji težavnost.
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Prvi šport, ki se ga je Tone Svoljšak lo-
til v mladosti, je bilo letenje z zmaji. 
"Letenje z jadralnim padalom je bilo 
zame nadaljevanje letenja z zmajem, 
nekakšno logično nadaljevanje. V Av-
striji, kjer sem kupoval različno opre-
mo za zmajarstvo, me je znanec pova-
bil, naj poskusim poleteti z jadralnim 
padalom. Seveda sem bil za in še pre-
den sem se zavedel, me je porinil po 
hribu in sem letel. To je bil super hitri 
tečaj jadralnega padalstva. Leta 1986 
sem nato iz Nemčije v Slovenijo pri-
nesel prvo pravo jadralno padalo. Prej 
je bilo pri nas že nekaj poskusov lete-
nja s prirejenimi skakalnimi padali, 
od takrat naprej pa se je ta šport začel 
hitro razvijati. Najprej smo tekmo-
vali na slovenskem prvenstvu, nato 
na jugoslovanskem, kmalu pa so se 
začela tudi evropska in svetovna pr-

venstva," pravi Tone Svoljšak, ki se je 
na začetku ukvarjal z vsemi vrstami 
padalskih kategorij, posebno s preleti, 
zadnja leta pa se je posvetil predvsem 
natančnem pristajanju. 
"V tridesetih letih je šel razvoj zelo 
naprej, različna je tudi oprema. Pri 
natančnem pristajanju je naš cilj za-
deti piko, tisti, ki ob pristankih na 
tekmi zbere manj centimetrov odda-
ljenosti od pike, pa je najboljši," pravi 
Tone Svoljšak, ki je v treh desetletjih 
na tekmovanjih po različnih koncih 
sveta osvojil vrsto odličnih uvrstitev. 
Med njimi tudi deset odličij, od tega 
pet zlatih, iz evropskih in svetovnih 
prvenstev. 
"Zadnja dva velika uspeha sta bila tre-
tje mesto posamezno na evropskem 
prvenstvu v Vršcu leta 2014 in tretje 
mesto lani na svetovnem prvenstvu 
v Indoneziji. Za največji uspeh kariere 
štejem nastop leta 2011 na svetovnem 
prvenstvu na Češkem, kjer sem postal 

posamični in ekipni svetovni prvak, 
kot vodja reprezentance pa sem dobil 
še dodatno zlato medaljo. Tako sem 
samo z enega tekmovanja prinesel tri 
zlata odličja," pravi Tone Svoljšak, ki 
dobro pozna skrivnost svojih uspehov. 
"Za dober rezultat moraš imeti dobro 
fizično kondicijo, moraš biti uleten in 
tudi dobro poznati zmogljivost svojega 
jadralnega padala. Jaz veliko vadim v 
Gozdu nad Golnikom pod Kriško goro," 
pravi Tone Svoljšak, ki ima pri svojem 
športu razumevanja žene, je oče treh 
hčera, ima pa tudi dve vnukinji in dva 
vnuka. Marca bo dopolnil 57 let. 
"Leta niso pomembno toliko, kot je po-
membna volja. Delam kot radiološki 
inženir in tudi v službi je veliko lažje, 
ker sem v dobri kondiciji. Kljub temu 
se zavedam, da se počasi rok trajanja 
izteka. Rad bi tekmoval še letos na 
tekmah svetovnega pokala in evrop-
skem prvenstvu v Litvi ter nato še 
drugo leto na svetovnem prvenstvu v 
Albaniji," še dela načrte Tone, ki tudi 
potem ne bo čisto na tleh, saj bo, kot 
pravi, zagotovo letel vsaj za svojo dušo 
in še naprej skrbel tudi za šolanje no-
vih jadralnih padalcev.

Dedek, ki ne spi na lovorikah
Škofjeločan Tone Svoljšak je v svoji dolgi tekmovalni 
karieri osvojil vrsto odličij in tudi z zadnjega 
svetovnega prvenstva v natančnosti pristajanja, ki je 
potekalo v Indoneziji, se je vrnil z bronasto kolajno.

Tone še vedno uživa v svojem športu, na zadnjem svetovnem prvenstvu v Indoneziji pa je 
znova osvojil odličje.

Izkušeni jadralni padalec Tone Svoljšak
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Balinarji Lokateksa Trate so edini gorenjski predstavniki v su-
per ligi. Uspešno nastopajo tudi v letošnji sezoni. Po tem, ko 
so prezimili na drugem mestu, odlično igrajo v nadaljevanju. 
Enomesečni premor so očitno dobro izkoristili, pripravljali 
so se lahko na prenovljenem domačem igrišču. So na dobri 
poti, da prvi del tekmovanja končajo na prvem mestu. Zadnji, 
14. krog, bo odigran 27. februarja. Škofjeloški balinarji bodo 
doma igrali s Košano. 

Balinarji v boju za nov naslov

Balinarji Lokateksa Trate na tekmi, na kateri so visoko premagali Krim.

MAJA BERTONCELJ,  
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"Letos tek praznuje mini jubilej, zato 
bomo dodali nekaj novosti v vrtčevske 
teke. Razdelili jih bomo v tri starostne 
skupine. Poleg tega bomo začetek pet-
kovega druženja tekačev prestavili za 
dve uri, dogajanje pa bo dodatno po-
pestril nočni LUFt. Pričakujemo seve-
da še kakšnega tekača več. Lani jih je 
v večernem delu na 10 km teklo 1250, 
na vrtčevskih in šolskih tekih pa je 
bilo 1100 otrok. Letos pričakujemo, 
da se bo skupna številka povzpela na 
2500. Toliko ljudi je za organizatorje 

kar velik zalogaj," je povedal Igor Dra-
kulič, direktor prireditve.
Tekmovalni del Teka štirih mostov 
bo 11. junija, dogajanje s "testeninko" 
in zabavnim programom se bo začel 
že večer prej. Tudi letos lahko priča-
kujemo izjemno vzdušje ob progi, ki 
je eden izmed zaščitnih znakov te 
športne prireditve. Če bi radi bili del 
tekaške množice, imate za pripravo še 
dovolj časa. Zimsko obdobje je name-
njeno predvsem nabiranju kilome-
trov, osnovni pripravi. Kasneje lahko 
sledite 8-tedenskemu programu tre-
ningov, ki je objavljen na spletni stra-
ni Teka štirih mostov. Pripravil ga je 
profesor športne vzgoje in vsestranski 
športnik Jože Kordiš. Objavljena sta 
pravzaprav dva programa – za tiste, 
ki želijo preteči 10-kilometrsko razda-
ljo v času okoli 40 minut, in za malce 
počasnejše, ki ciljajo na 55 minut. Pro-
gram je torej namenjen tekačem, ki 
bodo imeli v nogah že kar nekaj zim-
skih kilometrov in zgrajene temelje 
za naporne intenzivne treninge. Cilj 

številnih udeležencev pa je v prvi vr-
sti preteči 10 km in uživati v vzdušju. 
"Tek se je med rekreativci zelo prijel. 
Ko se je končal lanski, je že bilo slišati, 
da sedaj bo pa treba eno leto čakati na 
naslednjega," je še pojasnil Drakulič. 
Tek sicer poteka v organizaciji Športne 
zveze Škofja Loka in Društva T4M. 
Poleg Teka štirih mostov bodo letos 
še številne druge rekreativne priredi-
tve. Če omenimo le nekatere: aprila 
bo najlepši in najtežji mali maraton, 
maja tradicionalni Tek na Osolnik, 
ki letos praznuje četrt stoletja in po 
dolgem času ne bo del slovenskega 
pokala v gorskih tekih, septembra se 
znova obeta Tour de Loka, sklop treh 
kolesarskih prireditev: kronometer v 
Hrastnici, gorskokolesarski maraton 
po Loških hribih in Vzpon na Lubnik, 
manj zahteven pa je Tek nove gene-
racije, ki poteka po Sorškem polju in 
je terminsko umeščen na začetek ok-
tobra. Poleg tega se lahko udeležujete 
tudi različnih športnih tekmovanj v 
sklopu športno-rekreacijskih iger. 

Pred  
rekreativci  
znova aktivno 
leto
Največja množična 
rekreativna prireditev v 
Škofji Loki bo Tek štirih 
mostov, ki praznuje 
mini jubilej. Letošnji bo 
peti. Organizatorji se 
nanj že pripravljajo in 
napovedujejo manjše 
spremembe.

Do Teka štirih mostov so še štirje meseci, dovolj časa, da se pripravite in ste del 
prireditve, ki jo zaznamuje tudi izjemno vzdušje.
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Začel se je čas poročnih sejmov, ne-
kako za uvod vanje pa velja dogodek, 
ki ga že nekaj časa organizirajo v pr-
vih mesecih novega leta pod okriljem 
Missonovih v ljubljanskem hotelu 
Union. Tovrstni sejmi, kjer naj bi bo-
doče neveste dobile vse informacije 
na enem mestu ali pa mladoporočen-
ci sploh idejo, kako naj bi vse skupaj 
izgledalo, so 'pograbili' številni kraji v 
Sloveniji. V mestu jekla in narcis – na 
Jesenicah – bodo sejem gostili ravno 
ob koncu tedna, ki prihaja. Zadnje dni 
pa je Biotehnični center Naklo gostil 
največji floristični dogodek v Sloveniji. 

V ospredju so bili seveda trendi v flori-
stiki 2016. Na večdnevnem dogajanju 
so gostovala tudi tuja imena iz stroke, 
predvsem iz Italije in Nizozemske, ki 
sta močni pri napovedovanju novih 
smernic in mode na tem področju. 
Formalno in neformalno dogajanje 
sta lepo zaokrožila še izobraževanje 
in seminar o poročni floristiki, kjer 
pa udeležencem predstavlja izziv naj-
daljši poročni šopek, ki ga ustvarjajo 
ravno danes.
Cvetličarja, ki ga pozna tudi širša Go-
renjska, Tomaža Spaansa smo pov-
prašali, kako je to dejansko videti v 
praksi, sploh pa, ker v njegovi pestri 
zbirki poroke ne poznajo letnih ča-

sov in se ne odvijajo samo ob sobo-
tah. Kakšno je torej njegovo mnenje o 
modnih smernicah, kaj opaža na po-
rokah oziroma kakšne so želje (pred-
vsem) nevest. Zadnji dve leti opaža, da 
je vse večji poudarek na dekoriranju: 
pri namiznih dekoracijah, okrasitvi 
cerkve, celo terase okrasijo za poroč-
ne zabave – česar v preteklosti ni bilo. 

Prihaja čas porok
Škofje Loka s svojo okolico ponuja lepe možnosti, kjer 
nevesta in ženin lahko dahneta usodni 'da' in uvodni 
dan v zakon spremenita v edinstveno pravljico, ki sta 
si jo vedno želela.

Informacije in prijave:

cesta 1a

 T: 04 517 06 00
M: 051 427 827 
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Vse več je porok, kjer imajo šopke recimo tudi družice. 
V ospredju je retro stil, v šopkih se prepleta lila z rožna-
to barvo, v ospredje prihajajo nove vrste čajnih vrtnic. 
Pri dekoriranju se vse več uporabljajo tudi sveče. „Velik 
poudarek je na romantiki, ker tisti, ki se dandanes od-
ločajo za poroko, se za to odločijo zavestno.“ Kar se pa 
seveda potem odraža tudi pri izboru kraja, kjer se ljudje 
poročajo. Velik bum so torej romantični kraji in precej 
se ljudje odločajo za poroko na prostem. 
In Škofja Loka, bi lahko rekli, predstavlja enega najbolj 
romantičnih mest na Gorenjskem, s pridihom staro-
davnega. Tudi okolica mesta ponuja zanimive zgodbe, 
ki vabijo bodoče ženine in neveste v svoj objem. Če pa 
vas mika, da bi šli še korak dlje, lahko izbirate med sre-
dnjeveško poroko na Loškem gradu, v blišču srednje-
veških oblačil ter v družbi paža in loškega glavarja, ali 
pa grajsko poroko, v grajski poročni dvorani ob zvokih 
nežne glasbe. Lahko svoj usodni 'da' dahnete za mogoč-
nimi zidovi meščanskih hiš v intimnem vzdušju obreda 
na mestnem vrtu ali pa si za najsrečnejši dan izberete 
poročno dvorano Žigonove hiše in se tako odločite za 
mestno poroko. Lahko obiščete Poljansko dolino in na 
dvorcu Visoko dovolite, da pero pisatelja Ivana Tavčarja 
pomaga spisati srečen uvod tudi v zgodbo vašega zako-
na. Kot pravijo, ko nagovarjajo bodoča mladoporočenca: 
„Poroko na Visokem, s poudarkom na čarobnosti Tav-
čarjevega dvorca, doživita ob obredu v čudoviti poročni 
dvorani ter ob prelepi spremljavi citer. Prelestna narava 
pa je več kot odličen razlog, da si poročna prstana izme-
njata na prostem, pod zelenimi kostanji, s pogledom na 
cerkev sv. Volbenka.“
V primeru, da pa ste si zaželeli zabavo v smislu gorenj-
ske 'ohceti', v okolju prave gostile, pa se recimo lahko 
zapeljete do Retenj pri Tržiču, kjer že zelo dolgo domuje 
gostišče Smuk. Gostijo lahko velike skupine do dvajset, 
širideset in celo šestdeset oseb, tako da prostor za kar 
veliko poročno zabavo tu ni problem. Znani so tudi po 
okusni hrani, naravnem ambientu in čudoviti okolici.

 PIZZE  DOMAČE SLOVENSKE 
JEDI  JEDI PO NAROČILU  

 SOLATE  SLADICE

Za praznovanja oziroma rezervacije za zaključene družbe 
imamo na voljo tri prostore za 20, 40 in 60 oseb.

DELOVNI ČAS:
ponedeljek–sobota 
10.00–22.00
nedelja in prazniki 
11.00–22.00

5% POPUST 
PRI PLAČILU Z GOTOVINO

GOSTIŠČE PICERIJA
RETNJE 40, TRŽIČ, SLOVENIJA
T:  04 595 84 58
G: 041 653 416, 030 673 518
E:  zoran.kabic@gmail.com
www.gostiscesmuk.si

Obiščite 
nas, poleg 

okusne 
hrane lahko  
uživate tudi  

v čudovitem 
ambientu.

zoran.kabic@gmail.com
www.gostiscesmuk.si
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MIROSLAV CVJETIČANIN

Saj poznate vprašanje "majstra": Ja, 
ljubi bog, kdo vam je pa tole delal?" In 
mi potem zardimo in kot opravičilo 
rečemo, da je to to za ta denar oziro-
ma da nam je mojster priznal krepak 
popust pri plačilu. In potem sledi trdi-
tev: "Ne glede, koliko ste plačali, je tole 
popolnoma 'zašuštrano'!" In skomigne-
mo z rameni ter prosimo za pomoč. Ta 
zgodba se lahko nadaljuje, vse dokler 
vaša novogradnja ni toliko stara, da se 
dobro zavedate, da ni več stoodstotna.

TEST ZRAKOTESTNOSTI. KAJ PA JE TO?

Res je težko dobiti dobre izvajalce. Lah-
ko pa se takoj popravim: težko je dobiti 

dobre izvajalce za razumen denar. A 
kaj če se zgodi, da tudi tisti, ki raču-
najo "malce več", opravijo svoje delo 
enako ali še slabše od nizkocenovne-
ga mojstra? Zgradili so vam hišo, kla-
sično, tako z opeko in malto in nekaj 
lesa vmes, tako, kakršno na Gorenj-
skem gradimo že desetletja. Danes je 
pač tako, da malokdo gradi sam, če 
sem natančnejši, še komaj smeš gra-
diti sam, ker so nekateri novi zakoni 
tako pikolovski, da je nujno potrebno 
izvajalca iskati med profesionalci. Ni-
sem pa prepričan, da kdo kontrolira, 
ali imajo ti izvajalci sploh usposobljen 
kader. Če nekdo zida hišo, pričakuješ, 
da ima uspešno opravljeno gradbeno 
poklicno šolo. Poudarek je na "uspešno" 

in še nekoliko večji na "opravljeno". 
Vendar največkrat se zgodi, da so stro-
kovno usposobljeni zgolj tisti, ki vam 
računajo svoje delo, še preden zasadi-
te kramp v parcelo. Torej arhitekti in 
projektanti. Lastnik gradbenega podje-
tja je lahko tudi nosilec diplome kake 
druge šole, kot je gradbena, in celo 
brez diplome. Njegovi zaposleni pa so 
poklicno ali srednjo šolo znotraj videli 
le, če so si upali na šolski ples. In kaj 
je bistvo tega? Kakor koli imamo hišo 
zgrajeno, smo srečni, da jo sploh ima-
mo. In še vedno obstaja prepričanje, da 
je gradnja hiše tako ogromen projekt, 
da je čisto nemogoče biti stoodstotno 
prepričan, da je delo opravljeno dobro, 
kaj šele prav dobro ali odlično. Zado-

Zatesnite se, prosim!
Vsi novograditelji izvajalcem zaupajo, ker so prepričani,  
da se spoznajo na svoje delo.

VSE ZA BOLJŠI SPANEC: ležišča po meri, otroška ležišča,  
posteljnina, vzglavniki, posteljni okvirji, letvena dna ....
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voljni moramo biti, da smo trideset let pod hipoteko, da 
smo ob vse prihranke, da je to naše življenjsko delo in da 
bomo srečni, da bo kredit zdržal do prve obnove.
Test zrakotesnosti je postopek, pri katerem s kalibriranim 
ventilatorjem, opremljenim z merilci tlakov, in računalni-
kom merimo zrakotesnost objekta. Običajno ga namesti-
mo na vhodna vrata, nato pa naprava izmeri (ne)tesnost 
hiše in nam ob pregledu kritičnih točk hiše pomaga poi-
skati mesta, kjer zrak uhaja. Ventilator prilagaja hitrost 
vrtenja in s tem uravnava razliko zračnega tlaka med 
stavbo in okolico. Z eno merilno napravo lahko merimo 
stavbe, ki spuščajo od 17 do 7200 m3 zraka v eni uri, dve na-
pravi pa potrebujemo, kadar stavba spušča od 7000 m3 do 
14.400 m3 zraka v eni uri. Strokovna razlaga, ki nam pove 
marsikaj. In potem v največ primerih sledi izjava merilca: 
"Ja, kdo vam je pa to delal?" Takoj vemo, da je naša hiša 
en sam prepih, da bomo za kurjavo porabili vse, kar bomo 
zaslužili, enako, če jo bomo hoteli ohladiti, nekoč poleti. 
Pred začetkom meritev moramo zapreti vse zunanje odprti-
ne: okna, vrata, prezračevalne cevi, kanalizacijo in kanaliza-
cijske odduhe. Za začasno zatesnitev odprtin se uporabljajo 
napihljive žoge, manjše cevi, odprtine prelepimo z lepilnim 
trakom. V objektu moramo odpreti vsa notranja vrata, da 
dosežemo enak zračni tlak v celotni stavbi. V odprtino vho-
dnih vrat vstavimo kovinski raztegljiv okvir, preko njega pa 
napnemo ponjavo, v katero vstavimo ventilator za merjenje 
zrakotesnosti (Blower door, se temu reče strokovno). Venti-
lator lahko povežemo z računalnikom oziroma merilnim 

inštrumentom. Naprava meri zračni tlak zunaj in znotraj 
hiše pa tudi v samem ventilatorju. Ko ugotovimo, koliko 
zraka uhaja iz stavbe, z anemometrom poiščemo netesna 
mesta. Točke prepiha določimo natančno, zato lahko ta me-
sta kasneje zatesnimo. Seveda, če je to sploh še mogoče. In 
seveda zato se ta test opravi, ko je hiša v četrti gradbeni fazi, 
torej pokrita in zaprta z vsemi instalacijami vred. Pri iskanju 
napak stavbe uporabljajo tudi generator megle, s katerim 
prostor zameglijo, nato pa spremljajo, kje zrak uhaja iz hiše. 
Postopek lahko izvedejo tudi z zunanje strani, pri čemer mo-
rajo v hiši ustvariti podtlak. Zapleteno, vendar deluje. Konč-
ni rezultat je lahko tudi dober ali celo odličen, odvisno, če ste 
bili s tem obremenjeni že pred začetkom gradnje. 

NAPAKE PRI ZAGOTAVLJANJU ZRAKOTESNOSTI

Napake na stavbnem pohištvu se pojavljajo pri vseh siste-
mih gradenj in vseh vrstah stavbnega pohištva (PVC, les in 
les-alu). Zelo pogosta napaka, ki se pojavlja, je puščanje zra-
ka pri tečajih oken in vrat. Velikokrat je težava v neustrezno 
oziroma slabo izvedeni RAL-montaži. Napake se največkrat 
pojavljajo v kotih, kjer monterji ne spojijo dovolj natančno 
RAL-trakov. Predvsem je to velik problem pri predstisnjenih 
RAL-trakovih. Omenjeni trakovi lahko predstavljajo težavo 
tudi na ravnem delu okna, če se uporabijo trakovi s pre-
majhno nazivno debelino in se le-ti preveč raztegnejo. V 
tem primeru potem uhaja zrak preko celotne površine tra-
kov. Napake se pojavljajo tudi pri trisistemski RAL-monta-



34 | MOJ DOM

ži, ker monterji sploh ne zalepijo RAL-
-trakov. Vzrok neustrezne montaže na 
spodnjem delu okna je tudi puščanje 
zraka med oknom in okensko polico 
ali tlakom v primeru panoramskih 
vrat. Glede na tip oken najslabše te-
snijo dvižno drsna vrata. Največje pu-
ščanje se pojavlja pri vodilih, pri slabo 
nastavljenih vratih pa tudi na stiku 
fiksnega in drsnega dela. Vhodna vra-
ta načeloma dobro tesnijo, največrat 
opažajo slabo tesnenje aluminijastih 
vhodnih vrat pri tečajih. Včasih pa 
se zgodi, da kakšna vrata niso ustre-
zno nastavljena in posledično lahko 
puščajo po celotnem obodu. Strešna 
okna v splošnem kar dobro tesnijo, 
netesnosti pa se največkrat pojavlja-
jo predvsem pri stiku vertikalnega 
in klasičnega strešnega okna. Insta-
lacije predstavljajo največji problem 
pri klasično grajenih opečnih hišah, 
tam namreč velikokrat piha pri vseh 
instalacijah na zunanjih stenah. Za 
vse vrste objektov in sisteme gradnje 
velja pravilo, da morajo biti zatesnje-

ni vsi dovodi in odvodi instalacij, ki 
grejo preko zrakotesnega ovoja, kot 
so dovod elelektrike, telefona, elektro 
pogoni žaluzij, instalacije za zunanje 
luči, dovod vode, razne instalacije za 
toplotno črpalko. Pri opečnih hišah je 
za elektro instalacije nujno uporabiti 
zrakotesne doze, drugače zrak uhaja 
pri vsaki dozi. Vse instalacije, ki gredo 
v zunanjo steno, morajo biti natančno 
zatesnjene oziroma obdelane z ome-
tom. Posebej so problematični preboji, 
skozi katere poteka večje število cevi. 
Priporočljivo je, da se test zrakotesno-
sti opravi pred polaganjem tlakov, saj 
je takrat odpravljanje napak enostav-
nejše, hitrejše in cenejše. Vzokov za 
puščanje pri tlakih je več. Prvi med 
njimi je zagotovo neustrezna in ne-
pravilna vgradnja panoramskih oken 
in vrat na spodnjem delu ob stiku s 
ploščo. Drugi vzrok so neustrezno za-
tesnjene instalacije, ki v predelu tla-
kov prehajajo v zunanje stene. Tretji 
je v neometanih zunanjih stenah v 
predelu tlakov. Oboje velja za klasično 

grajene opečne hiše. Zrak pod tlakom 
prosto prehaja in pride ven tam, kjer 
je to najlažje. Največkrat so to kakšni 
koti, kjer so večje diletacijske odprtine. 

KOLIKO STANE TEST

Osnovna meritev zrakotesnosti stane 
od 250 in 300 evrov. Osnovna meritev 
obsega enostanovanjske hiše do 300 
m2 skupnih površin. Meritev obsega 
začetno tesnjenje zunanjih prebojev 
(kanalizacija, prezračevanje) ter iska-
nje kritičnih mest, kjer bi lahko prišlo 
do uhajanja zraka. Lažje popravljive 
napake se odpravijo takoj, v primeru 
večjih pomanjkljivosti pa nam stro-
kovno svetujejo in predlagajo rešitve. 
Potem izvedejo test zrakotesnosti, in 
če test uspe, pripravijo poročilo, ki ga 
lahko uporabimo za dokazovanje zra-
kotesnosti ter pri pridobivanju sub-
vencije Eko sklada. Za objekte, katerih 
notranje površine presegajo 300 m2, 
največkrat ponudbo sestavijo indivi-
dualno. 

 
 

V pravi kuhinji ste tudi vi ustvarjalci
svoje zgodbe o uspehu.

Kuhinje, ki jih priporoča Peter Prevc!

www.prevc.si

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

Alples studio Ljubljana BTC
T: 01 541-18-20 
E: alples.studio@prevc.si
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

11 50
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

•  60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

•  Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

•  Vse značilnosti na velikih fotografijah

•  Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

•  Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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www.gorenjskiglas.si

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

Nemalo ljudi se ne 
znajde najbolje v kuhinji 
ali bi radi svoje veščine še 
bolj izpopolnili, hkrati pa 
popestrili vsakdanji  
jedilnik. Če sodite 
mednje, vam bo pri 
uresničenju vašega cilja 
pomagala knjiga Šola 
kuhanja s številnimi 
recepti, ki vas bodo do 
končnega izdelka vodili 
korak za korakom.  Zelo 
praktična knjiga, s katero 
lahko tudi vi postanete 
pravi kuharski mojster.

Broširana vezava, 368 strani, več kot 1000 fotografij.Broširana vezava, 368 strani, več kot 1000 fotografij.

14,99
evra
+ poštnina
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Redna cena knjige je 19,99 EUR,  
če jo kupite na Gorenjskem glasu, je cena

 

Izberite svoje letošnje darilo
kava  
Barcaffe
250 g

keramična  
skodelica

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

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

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

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

Popust in darilo  
veljata le za fizične 

osebe.  
Daril ne pošiljamo  

po pošti. Količina daril 
je omejena.

kava kava 
BarcaffeBarcaffeBarcaffe

gg

kava kava kava 
BarcaffeBarcaffeBarcaffe
250 250 250 gg

kava kava kava 
BarcaffeBarcaffeBarcaffe
250 250 250 

                  priročnik  
  Velike posodovkeskodelicaskodelicaskodelicaskodelicaskodelica
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   Pravzaprav nobeden od simpatičnih portretirancev ni iz 
Škofje Loke. Prvi je z mestom povezan kot kustos v Loškem 
muzeju. Umetnostni zgodovinar Boštjan Soklič je v muzejskih 
galerijah v preteklosti pripravil že kopico odličnih likovnih 
razstav in vemo, da jih bo tudi v prihodnje. Na njegovi levi, tokrat 
na odprtju razstave v Miheličevi galeriji, je simpatična učiteljica 
kitare Mateja Blaznik iz Mišač pri Radovljici. Oba pa sta člana 
legendarne akustične skupine Tantadruj, ki se bo ob letošnji 
30-letnici spet združila v prvotni postavi. Tudi v Škofji Loki si 
obetamo kakšnega od njihovih „poslastičnih“ koncertov. I. K.
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Zadnji ponedeljek v januarju je Krvavec gostil pravi 
smučarsko-kulinarični praznik. Pokal Gourmet Krvavec 
2016 so letos izpeljali prvič in verjetno ne zadnjič. 
Prišlo je lepo število gostincev in vseh, ki so na kakršen 
koli način povezani z gostinstvom. Med prisotnimi 
kuharskimi mojstri je tako na primer na stojnici 
znanemu chefu Janezu Bratovžu pomagal pri njegovem 
smučarskem prigrizku Ločan Edo Rešek, sicer šef kuhinje 
v Pizzeriji Klementina. A. B.  
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  Škofjeloški župan Miha Ješe je januarja pripravil ponovoletni sprejem za gospodarstvenike, predstavnike šol, vrtcev ter kulturnih 
in športnih institucij na Loškem. V fotografski objektiv smo ujeli različne obraze, med njimi tudi Marka Mohoriča, predsednika društva 
Sožitje Škofja Loka, z direktorico Varstveno delovnega centra Kranj (VDC) Mirjam Česen in Saša Enika s Policijske postaje Škofja Loka v 
pogovoru z gospodarstvenikoma Tomažem Laniškom in Gregorjem Benčino. T. D. 

 Foto: Tina Dokl
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  Včeraj ste lahko na Pop TV spremljali prvi del zabavnega 
kuharskega šova Moja mama kuha bolje! V šovu kot žiranta 
sodelujeta tudi dva profesionalna kuharja. Eden prihaja iz Škofje 
Loke, je pa tudi šef restavracije hotela Lambergh, Château & Hotel 
v Dvorski vasi – in to je Gregor Rozman. A. B.
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  Na rednem letnem srečanju ŠD BAM.Bi v Kulturni 
dvorani v Šenčurju so letos člani društva pozdravili tudi naj 
kolesarja ŠD BAM.Bi 2015, Primoža Porento iz Crngroba; 
na fotografiji pa mu dela družbo tudi naj kolesarka Jelka 
Rakuš, ki pa je z Bleda. A. B. 

  Na rednem letnem srečanju ŠD BAM.Bi v Kulturni 
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  Razpoložena in nasmejana vodja loškega Valterja 
Suzana Rotar ter Sašo Davidović, ki se pri pripravi 
okusnih balkanskih specialitet priljubljene restavracije 
dobro znajde. A. B. 
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  Za Škofjeločana Bogomila Vojsko se je februar začel več kot 
odlično, saj je kot glavni izžrebanec nagradne igre MaxxMotion 
prejel za deset let brezplačnega goriva. Vrednostne kartice 
OMV v skupni vrednosti 11 tisoč evrov je prejel iz rok generalne 
direktorice podjetja OMV Slovenija Vanje Lombar, nagrajeni 
letak pa je prejel ob nakupu goriva v Kranju. A. B.

  Za Škofjeločana Bogomila Vojsko se je februar začel več kot 
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ka Vas skrbi, ker nekdo v vaši bližini preveč pije?
Spletna stran: http://www.al-anon.si/
E-pošta: info@al-anon.si

Kranj, Bleiweisova 16, v prostorih RKS
sreda 19:30 – 21:30, prvo sredo ob 20:00 skupaj z AA
sobota 19:00 – 21:00, prvo soboto ob 19:00 skupaj z AA

Kranj, Škrlovec 2, Mladinski center
ponedeljek 19:30 – 21:00, odrasli otroci alkoholikov
petek 19:00 – 21:00
Info: 040/731-712 ali 040/884-073
Škofja Loka, Cankarjeva 13 (prostori župnišča)
torek 19:30 – 21:00
Info : 041/268-643

Družinske skupine

Al-Anon
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MIROSLAV CVJETIČANIN

Za običajnega uporabnika avtomobila je pomembno pred-
vsem, da je avto cenovno dostopen, da za svoj denar dobijo 
točno to, kar od avta pričakujejo, da jim oblikovno všečen. 
Izbira je velika. Kot smo rekli že v podnaslovu, v trenutku 
se lahko odločamo med vsaj desetimi nam dobro poznani-
mi znamkami. Vse je odvisno od pripravljenega denarja, 
kajne? Kaj pa, če smo malce drugačni in si končno želimo 
avto, ki ga nimajo vsaj trije v bloku in štirje v ulici? Kaj, če 
smo zaresni ljubitelj avtomobilov »z dušo« in ne konfekcij-
skih izdelkov ali če hočemo, da je avto z leti vreden vedno 
več? Če ste pomislili na avtomobile Rols Royce, Ferrari ali 
kako drugo znamko, ki spada med najdražjo »konfekcijo«, 
potem še niste dovolj zreli, da bi si upali voziti nekaj, kar 
pač ne vozi marsikdo.
Morgan je angleška znamka avtomobilov, ki je bila usta-
novljena leta 1909. Že na samem začetku so bili drugačni, 

saj je najprej izdelovali trikolesne avtomobile in šele leta 
1936 so začeli izdelovati štirikolesne. Danes v njihovi po-
nudbi še vedno najdete trikolesnike. In kar je že od samega 
začetka najbolj zanimivo, je, da so morgane kupovali zgolj 
največji ljubitelji avtomobilov, zbiratelji, posebneži, ne 
nujno samo bogataši, saj ti avti niso nikoli bili in tudi da-
nes niso pregrešno dragi. Stanejo ravno toliko, da ne veš, 
ali bi kupil audija TT ali pa morgana. In seveda se odločiš 
za audija, da te ni strah, kako je z rezervnimi deli, servi-
si in podobnimi skrbmi. Nima smisla razlagati, komu je 
morgan namenjen. To ni statusno vozilo, temveč kultno.
Morgan je še vedno majhno avtomobilsko podjetje, ki vsako 
svoje vozilo ročno oblikuje iz lesa, aluminija in jekla in te-
melji na vzorcu iz leta 1940. Tradicionalna oblika se jih drži 
že od samega začetka, motorji so vedno izbrani v najboljših 
svetovnih delavnicah in vsakič, ko ga vidimo, si mislimo, 
da gre za star avto, »vintage«, retro sceno. Malokdo ve, da 
jih naredijo 1300 na leto in da je krajša čakalna vrsta kot pa 

Ne za posebneže, ampak ljubitelje
Vsakdo izmed bralcev teh vrstic najverjetneje zna našteti vsaj sedem 
avtomobilskih znamk. Zdaj ste si rekli, da še več, kajne?

SUZUPER ZIMA!
ŽE OD 

9.999 € 500 €

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,0-6,4 l/100km in 116-147 g/km, emisijska stopnja: EURO5, EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0024-0,1157 g/km, trdi delci: 0,00005-0,00013 g/km, število delcev: do 0,02 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem partnerju 
SUZUKI in na spletni strani www.suzuki.si. Akcija velja do 29. 2. 2016 oz. do razprodaje zalog. Slike so simbolične. 

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

www.suzuki.si

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

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

tel.: 04 50 22 000

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

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

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

Z bogato serijsko opremo ze od 14.500 eur. 
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Model 4/4 je Morganov najcenejši model.

Morgan kot športnik

za pasatta. Zakaj? Zato, ker je na celem 
svetu samo peščica posebnežev, ljubi-
teljev drugačnih avtomobilov. 
Morgan spada med znamke, ki jo po-
znajo zgolj največji ljubitelji avtomo-
bilizma. Komu ga priporočati, je težko 
reči. Ne zadostuje, da napišemo, da 
samo tistim, ki hočejo biti drugačni, 
bolje bi rekli, da je namenjen tistim, 
ki so zbiratelji, sladokusci in izredni 
poznavalci avtomobilizma hkrati.  

Dvosedežni roadster z oznako 4/4 je 
najcenejši model v ponudbi znamke 
Morgan, ki stane okoli 35.000 evrov. 
Pod motornim pokrovom se naha-
ja Fordov 1,6-litrski bencinski motor, 
medtem ko bo kupce vozil iz posebne 
serije razveselil Fordov 2,0-litrski šti-
rivaljni bencinski motor, ki ga druga-
če poznajo samo lastniki bolj presti-
žne serijske različice plus 4. Najbolje 
prodajani model je še vedno classic. 

Od leta 2019 bodo ljubitelji retro avto-
mobilov lahko kupili nove hibridne 
različice ali popolnoma električne av-
tomobile. Z ekološko različico pogona 
bodo pripomogli k zmanjšanju emisij 
CO2. Njihov e-dizajn je dodatek pred-
hodnemu EV3, ki je že debitiral v obli-
ki prototipa. Na podlagi retro motorja 
bo EV3 kmalu na voljo, namesto spre-
dnjega motorja V-Twin pa bo vseboval 
zadnji elektromotor in baterije.



Avtohiša REAL, d.o.o., PE REMONT KRANj
Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj, tel: 04 2015 223
info@remont-kranj.si, www.remont-kranj.si

Mesec CLIA
v Remontu Kranj!

Priložnost zamujena, ne vrne se nobena!
V Remontu Kranj vemo, da je vaš Renault star ravno prav, da ga zamenjate z novim. Ravno prava pa je tudi 
priložnost za to! Izkoristite mesec CLIA v Remontu Kranj in ga odpeljite skupaj z letno vinjeto in novimi 
zimskimi gumami!

Ugodno financiranje z 0% obrestno mero (mesečni obrok že za manj kot 100 €!), 5 let jamstva, 5 let 
brezplačnih servisov in brezplačno zavarovanje so še dodatni razlogi, da nas obiščete ali pokličete!

Ta dopis je namenjen vam  in samo vas ter vašo zvestobo bomo ob nakupu novega Clia iz zaloge 
nagradili z letno vinjeto. Zato Loške novice prinesite s seboj!

In ne pozabite – zaloga Renault Clia in vinjet je količinsko omejena. Kdor prej pride, prej odpelje! 

Že veste, kam boste prilepili novo vinjeto?
 
Za vas smo pripravili 3 odlične izbire! 

FINANCIRANJE
0% OBRESTNA MERA

FINANCIRANJE
PAKET 2016

Mesečni obrok Število obrokov  Polog

Clio 
Expression TCe 90 158 € 48 4.000 €

Clio 
Techno Feel TCe 90 165,63 € 48 4.000 €

Clio 
Dynamique TCe 90 179,17 € 48 4.000 €

Mesečni obrok Število obrokov  Polog

Clio 
Expression TCe 90 97,67 € 96 4.000 €

Clio 
Techno Feel TCe 90 102,17 € 96 4.000 €

Clio 
Dynamique TCe 90 110,52 € 96 4.000 €

Zakaj izbrati Renault Financiranje 
»0 % OBRESTNA MERA«?

 Več o izračunih financiranja in akcijah na www.avtohisa-real.si  Več o izračunih financiranja in akcijah na www.avtohisa-real.si

Zakaj izbrati Renault Financiranje 
»PAKET 2016«?
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Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 5,8 l/100 km. Emisije CO2 95 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b - EURO 5b. Emisija NOx: 0,0144-0,0407 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00006-0,00021 
g/km. Število delcev (x1011): 0,02-39,97. 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.
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· 0% obrestna mera velja ob nakupu novega Renaulta preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranj, odvisno od modela. Velja za naročila od 1.1.2016 do 28.2.2016 
in sicer za modele Twingo, Clio, Captur, Laguna, Megane, Fluence, Scenic, Kadjar in osebni Kangoo.

· 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4. in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej in velja ob nakupu preko Renault Financiranja.
· 5 let brezplačnega vzdrževanja (brezplačnih servisov) vključuje pogodbo o vzdrževanju My Revision, ki obsega redno vzdrževanje za 5 let oz. 100.000 km.
· Brezplačno avtomobilsko zavarovanje zajema obvezno in osnovni kasko, kraja, naravne in elementarne nesreče.
· Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. 
· Akcija Paket 2016 velja za vsa naročila od 1.1.2016 do 28.2.2016 in sicer za vse modele razen tovorni Kangoo, Trafic in Master.
· vinjeto podarimo ob nakupu novega vozila Clio iz zaloge. Akcija velja od 22.1.2016 do 29.2.2016 in velja izključno ob predložitvi tega letaka.

EXPRESSION
že za 10.400 €
TCe 90 Stop & Start   
11.600 €
Samo v mesecu Clia: brezplačno vINjETA!
Oprema:
- ročna klimatska naprava
- MEDIA NAV z zaslonom na dotik 7’’ s 

funkcijami MP3, AUX, Bluetooth, USB
- 4 zračne blazine, ABS zavrni sistem, ESP 

nadzor stabilnosti
- tempomat
- potovalni računalnik
- LED dnevne luči

TECHNO FEEL
že za 10.750 €
TCe 90 Stop & Start   
11.950 €
Samo v mesecu Clia: brezplačno vINjETA!
Oprema:
- ročna klimatska naprava
- navigacijski sistem Navteq in kartografija 

Adriatik
- 4 zračne blazine, ABS zavrni sistem, ESP 

nadzor stabilnosti
- tempomat
- potovalni računalnik
- LED dnevne luči, meglenki spredaj
- volan in ročica menjalnika v usnju
- siva alu platišča 16’’ z diamantnim leskom
- paket LOOK - Krom (zunanji ogledali, stranski 

letvici in obloga zadnjega odbijača v sijaj črni 
barvi +  kromiran del stranske letvice, prednji 
okrasni letvici in letvica na zadnjih vratih

DYNAMIQUE
že za 11.400 €
TCe 90 Stop & Start   
12.600 €
Samo v mesecu Clia: brezplačno vINjETA!
Oprema:
- avtomatska klimatska naprava
- navigacijski sistem Navteq in kartografija 

Adriatik
- 4 zračne blazine, ABS zavrni sistem, ESP 

nadzor stabilnosti
- tempomat
- potovalni računalnik
- LED dnevne luči, meglenki spredaj
- volan in ročica menjalnika v usnju
- srebrna alu platišča 16’’ 
- kartica Renault za prostoročno upravljanje
- senzor za dež in avtomatski vklop luči

Največ pozitivnih odzivov naših kupcev Clia, je povezanih z motorjem Energy TCe 90. Z njim boste zagotovo 
zadeli v polno! 

Renault je z novim, Energy TCe motorjem zagotovo ogromno pridobil.  3-valjni bencinski turbomotor s 
homologirano porabo 4,5 l/100 km in izpusti 105 g CO2/km, je eden najbolj varčnih in ekoloških v svojem 
razredu. K temu zagotovo pripomore tudi funkcija ECO, ki jo vključimo, ko želimo porabo še dodatno zmanjšati. 
Sistem Stop & Start s svojim delovanjem skrbi za čistejše okolje in zmanjšanje izpustov CO2 v zrak. Deluje na 
način, da se vozilo samodejno ugasne v trenutku, ko vaše vozilo ni v prestavi (torej stoji pri miru)  in umaknemo 
nogo s sklopke. Ob najmanjšem dotiku sklopke sledi samodejni vžig vozila, ki je v trenutku ponovno pripravljeno 
za nadaljevanje vožnje.
Kombinacija 5 stopenjskega menjalnika in izjemno varčnega Energy TCe motorja z 90 konjskimi močmi 
zagotavlja, da boste v Cliu uživali v vožnji, saj boste sami določali odzivnost in dinamičnost, kadarkoli si boste 
take vožnje zaželeli.

zadeli v polno! 

Avtohiša REAL, d.o.o., PE REMONT KRANj
Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj, tel: 04 2015 223
info@remont-kranj.si, www.remont-kranj.si

AV
TO

H
IŠ

A
 R

E
A

L,
 D

.O
.O

.,
 V

O
D

O
VO

D
N

A
 C

. 
9

3
, 

LJ
U

B
LJ

A
N

A



42 | PRIREDITVE

9. 2. 2016–18. 2. 2016   •  Okno Loške hiše (Mestni trg 15)

RAZSTAVA: PREDSTAVITEV IN POVABILO NA 41. POKAL LOKA 

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

9. 2. 2016   •  Vrtec Najdihojca, Podlubnik, 16.00

POVORKA NA VESELO PUSTOVANJE 2016

Informacije: DPM Škofja Loka, Jelka Jelovšek, 040 334 475

9. 2. 2016   •  Mestni trg, Škofja Loka, 16.30

VESELO PUSTOVANJE 2016

Informacije: DPM Škofja Loka, Jelka Jelovšek, 040 334 475

9. 2. 2016   •  Loški muzej, okrogli stolp, 17.00–18.00

PLESALNICA ZA VSE ... (OD 15 DO 100 LET)

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

9. 2. 2016   •  Loški oder Škofja Loka, 18.00

PUSTNI KONCERT UČENCEV GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA

Informacije: Glasbena šola Škofja Loka, www.gsskofjaloka.si

9. 2. 2016   •  Krajevna knjižnica Trata, 19.00

BRALNI KROŽEK: KNJIGOSNEDKE

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

9. 2. 2016   •  Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

TORKOV VEČER S KNJIŽNICO – PREDSTAVITEV KNJIGE VESNE VUK 
GODINA: »ZABLODE POSTSOCIALIZMA«

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

10. 2. 2016   •  Mladinski oddelek knjižnice Škofja Loka, 10.00–19.00

IGRALNE URICE: ODPRTA PRAVLJIČNA SOBA

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

10. 2. 2016   •  Pri spomeniku za Kamnitnikom, 16.00

SLOVESNOST V SPOMIN PETDESETIM USTRELJENIM TALCEM PRI 
SPOMENIKU ZA KAMNITNIKOM

Informacije: Marko Črtalič, marko.crtalic@jskd.si in Milena Sitar,  
04 512 00 06

10. 2. 2016   •  Krajevna knjižnica Železniki, 17.00 

URA PRAVLJIC: GOSENICA IN ODMEV

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

10. 2. 2016   •  Krajevna knjižnica Žiri, 17.00 

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE: PTIČJI ŽIV ŽAV

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

10. 2. 2016   •  Krajevna knjižnica Žiri, 18.00 

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE: SLIKANJE NA STEKLO

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

10. 2. 2016   •  Loški muzej Škofja Loka, 18.00

PREDSTAVITEV KNJIGE »BAUHAUS – MREŽENJE IDEJ IN PRAKSE« 
(BAUNET) IN POGOVOR Z NJENIMI GLAVNIMI USTVARJALCI

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

11. 2. 2016   •  Mladinski oddelek knjižnice Škofja Loka 

SLIKARSKA RAZSTAVA: MANDALE (NA OGLED DO KONCA MESECA)

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

11. 2. 2016   •  Mladinski oddelek knjižnice Škofja Loka, 17.00–18.30 

FILM MESECA: VRATAR LIVERPOOLA  

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

11. 2. 2016   •  Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 18.00 

GALERIJA NA HODNIKU: VIDNO NEVIDNO 

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

11. 2. 2016   •  Jurjeva dvorana v Stari Loki, 19.00

KULTURNI VRHOVI: PREDVAJANJE TELEVIZIJSKE ODDAJE O CRNGROBU 
IN POGOVOR Z NJENIM SCENARISTOM DR. ANDREJEM DOBLEHARJEM 
IN ZBOR ČLANOV KULTURNO-ZGODOVINSKEGA DRUŠTVA LONKA 
STARA LOKA

Informacije: Klemen Karlin, 031 360 369, www.staraloka.si

12. 2. 2016–16. 2. 2016   •  Avla Sokolskega doma

41. POKAL LOKA: FOTOGRAFSKA RAZSTAVA

Informacije: Peter Pokorn ml., 041 540 810, peter.pokorn@gmail.com

12. 2. 2016   •  parkirišče pred Upravno enoto Škofja Loka, 18.00

41. POKAL LOKA: OTVORITVENA SLOVESNOST

Informacije: Jurij Svoljšak, 031 677 898, kozinovi@gmail.com

12. 2. 2016   •  pobočje pod Loškim gradom, 18.45

41. POKAL LOKA: PARALELNI SLALOM 

Informacije: Jurij Svoljšak, 031 677 898, kozinovi@gmail.com

13. 2. 2016   •  Smučišče Stari vrh, 9.30 

41. POKAL LOKA: VELESLALOM 

Informacije: Janez Dekleva, 041 609 892, janez.dekleva@gmail.com

13. 2. 2016   •  Loški oder Škofja Loka, 10.00

PO FRANU LEVSTIKU: VIDKOVA SRAJČICA

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

februar 2016
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13. 2. 2016   •  pobočje pod Loškim gradom, 15:45

41. POKAL LOKA: POKAL CICIBAN  

Informacije: Tadej Trdina, 041 266 244, ask.medvode@gmail.com

13. 2. 2016   •  OŠ Cvetka Golarja, mala telovadnica, 17.00–18.30  

LASOVA DRUŽINSKA REKREACIJA

Informacije: LAS Škofja Loka, lokalna akcijska skupina za preprečeva-
nje zasvojenosti, Alenka Okorn, alenka.okorn@gmail.com

13. 2. 2016   •  parkirišče pred Upravno enoto Škofja Loka, 18.30

41. POKAL LOKA: RAZGLASITEV REZULTATOV VELESLALOMA 

Informacije: Jurij Svoljšak, 031 677 898, kozinovi@gmail.com

13. 2. 2016   •  Sokolski doma Gorenja vas, 19.00

IGRA: VAŠKA SCENA

Informacije: Lenart Šifrar, kudsovodenj@gmail.com

14. 2. 2016   •  Smučišče Stari vrh, 9.30 

41. POKAL LOKA: SLALOM 

Informacije: Janez Dekleva, 041 609 892, janez.dekleva@gmail.com

15. 2. 2016–19. 2. 2016   •   Telovadnica osnovne šole Škofja Loka- 
Mesto, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH – ZIMSKE POČITNICE

Informacije: Društvo prijateljev mladine Škofja Loka, Jelka Jelovšek, 
040 33 44 75

15. 2. 2016   •  Krajevna knjižnica Gorenja vas, 17.00

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE: PTIČJI ŽIV ŽAV

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

15. 2. 2016   •  Krajevna knjižnica Poljane, 17.00

URA PRAVLJIC: KRALJ Z UMAZANIMI STOPALI

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

16. 2. 2016   •  Loški muzej, okrogli stolp, 17.00–18.00

PLESALNICA ZA VSE ... (OD 15 DO 100 LET)

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

16. 2. 2016   •  Mladinski oddelek knjižnice Škofja Loka, 17.30

URA PRAVLJIC: DOBRI PRIJATELJI   

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

16. 2. 2016   •  Kulturni center slikarjev Šubic, Poljane, 19.00

ODPRTJE RAZSTAVE INDUSTRIJSKEGA OBLIKOVALCA MARJANA 
ŽITNIKA

Informacije: KCSŠ, Boris Oblak, 059 250 549, 031 394 751,  
info@subicevahisa.si

16. 2. 2016   •  Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

TORKOV VEČER S KNJIŽNICO: NAM KEMIKALIJE SESTAVLJAJO  
KROŽNIK?

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

17. 2. 2016   •  Mladinski oddelek knjižnice Škofja Loka, 10.00–19.00

IGRALNE URICE: ODPRTA PRAVLJIČNA SOBA

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

17. 2. 2016   •  Krajevna knjižnica Železniki, 17.00

URA PRAVLJIC: KOZJA VILA

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

17. 2. 2016,   •  Galerija Ivana Groharja Škofja Loka, 18.00

ODPRTJE RAZSTAVE ''VZGAJAJ V TRDNEM TELESU TRDNE ZNAČAJE''

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

17. 2. 2016  •   Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

KRISTALNI ABONMA: CELLO ATTACA!

Informacije: Sokolski dom, 04 51 12 335

18. 2. 2016   •   Krajevna knjižnica Trata, 17.00

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE: PTIČJI ŽIV ŽAV

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

18. 2. 2016  •   Krajevna knjižnica Železniki, 17.00

BEREMO S PSOM VILIJEM

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

19. 2. 2016   •   Vhodna dvorana Sokolskega doma Škofja Loka, 19.00

DUŠAN BALDERMAN »NAPLAVINE ŠKOFJELOŠKEGA SOTOČJA«  
(NA OGLED DO 9. 3. 2016)

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolski-
dom.si

19. 2. 2016  •   Preddverje Sokolskega doma Škofja Loka, 19.00

RAZSTAVA SLIK SERGEJE GARTNER (NA OGLED DO 9. 3. 2016)

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

19. 2. 2016  •   Mala galerija Občine Škofja Loka, 19.00

RAZSTAVA: RADO DAGARIN »KERAMIKA« (NA OGLED DO 9. 3. 2016)

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

19. 2. 2016   •   Dvorana na Češnjici, 20.00

SMEJMO SE! GLEDALIŠKA KOMEDIJA: IGRALSKA DRUŽINA  
(ZA ABONMA IN IZVEN)

Informacije: Veronika Lušina, 041 825 292, abonma@smejmo.se, 
www.smejmo.se
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20. 2. 2016   •  OŠ Cvetka Golarja, mala telovadnica, 17.00–18.30  

LASOVA DRUŽINSKA REKREACIJA

Informacije: LAS Škofja Loka, lokalna akcijska skupina za preprečevanje 
zasvojenosti, Alenka Okorn, alenka.okorn@gmail.com

20. 2. 2016  •   Kulturna dvorana Sovodenj, 19.00

IGRA: ČUDEŽ V GARAŽI

Informacije: Lenart Šifrar, kudsovodenj@gmail.com

20. 2. 2016  •   Kulturni dom Sv. Duh, 19.30

PRI HLEVARJEVIH 

Informacije: 041 915 955, drustvo.simba@gmail.com, www.sv-duh.si

21. 2. 2016  •   Kulturna dvorana Sovodenj, 15.00
IGRA: ČUDEŽ V GARAŽI

Informacije: Lenart Šifrar, kudsovodenj@gmail.com

22. 2. 2016  •   Zavod TRI, Kapucinski trg 8, 17.00

OBLEKA NAREDI ČLOVEKA: ŠTRIKERAJ – IZDELOVANJE COPAT IZ 
ODPADNEGA TEKSTILA

Informacije: Zadruga Breja preja, Nina Arnuš,  040 528 387

23. 2. 2016   •  Loški muzej, okrogli stolp, 17.00–18.00

PLESALNICA ZA VSE ... (OD 15 DO 100 LET)

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

23. 2. 2016   •  Mladinski oddelek knjižnice Škofja Loka, 17.30
URA PRAVLJIC: ZVERJASEC (SENČNE LUTKE) 

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

23. 2. 2016   •  Kašča na Spodnjem trgu, 19.00
TORKOV VEČER S KNJIŽNICO: PREDSTAVITEV KNJIGE MARIJE GASSER 
»VASI POD RATITOVCEM SKOZI ČAS«  

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

23. 2. 2016   •  Krajevna knjižnica Trata, 19.00

BRALNI KROŽEK: KNJIGOSNEDKE

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

24. 2. 2016   •  Mladinski oddelek knjižnice Škofja Loka, 10.00–19.00

IGRALNE URICE: ODPRTA PRAVLJIČNA SOBA

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

24. 2. 2016   •  Krajevna knjižnica Žiri, 17.00
URA PRAVLJIC: PRAVLJIČNI VEČER

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

24. 2. 2016   •  Krajevna knjižnica Železniki, 17.00
LUTKOVNA DELAVNICA: CIN CIN 

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

24. 2. 2016  •  Preddverje Kino Sora, 18.00

OBLEKA NAREDI ČLOVEKA: SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI  
PREDVAJANJA FILMA PRAVA CENA
Informacije: Zadruga Breja preja, Nina Arnuš,  040 528 387

24. 2. 2016  •   Kino Sora, 19.00

OBLEKA NAREDI ČLOVEKA: DOKUMENTARNI FILM »PRAVA CENA/
TRUE COST«
Informacije: Zadruga Breja preja, Nina Arnuš, 040 528 387

25. 2. 2016  •   Mladinski oddelek knjižnice Škofja Loka, 17.30

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE: PTIČJI ŽIV ŽAV
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

26. 2. 2016  •   Loški oder Škofja Loka, 19.30

DANIEL GLATTAUER: VSAKIH SEDEM VALOV
Informacije: 04 512 08 50, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si, 
www.kd-loskioder.si

27. 2. 2016  •   Sokolski dom Škofja Loka, 10.00

OTROŠKI GLASBENI ABONMA: INDIJA KOROMANDIJA 
Informacije: Sokolski dom, 04 51 12 335

27. 2. 2016, OŠ Cvetka Golarja, mala telovadnica, 17.00–18.30  

LASOVA DRUŽINSKA REKREACIJA
Informacije: LAS Škofja Loka, lokalna akcijska skupina za preprečeva-
nje zasvojenosti, Alenka Okorn, alenka.okorn@gmail.com

27. 2. 2016  •   Kino Sora, 18.00  

DR. CHRISTIAN GOSTEČNIK »SO RES VSEGA KRIVI STARŠI?«
Informacije: LAS Škofja Loka, lokalna akcijska skupina za preprečeva-
nje zasvojenosti, sasa.bogataj@gimnazija-skofjaloka.si

27. 2. 2016  •   Kulturna dvorana Sovodenj, 19.00

IGRA: ČUDEŽ V GARAŽI
Informacije: Lenart Šifrar, kudsovodenj@gmail.com

27. 2. 2016  •   Športna dvorana Železniki, 19.00

6. GASILSKI VEČER PGD SELCA
Informacije: PGD Selca, Matjaž Podrekar, 031 336 255

27. 2. 2016  •   Loški oder Škofja Loka, 19.30

DANIEL GLATTAUER: VSAKIH SEDEM VALOV
Informacije: 04 512 08 50, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si, 
www.kd-loskioder.si

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena 
v Loških novicah št. 1, dne 19. januarja 2016, z geslom VISOK 
POPUST PRI NAROČNINI prejmejo knjigo KRUH. Ti nagrajenci 
so: Frenk Potočnik, Lesce, Tatjana Govekar, Vodice, Marjeta 
Štilec, Naklo. Nagrajencem čestitamo.
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Ste oseba, ki vedno in povsod pomaga 
drugim. Na trenutke se počutite 
osamljeno, a hitro znate ponovno 
poiskati ravnovesje. Obeta se vam 
daljše potovanje v dobri družbi in škoda 
bi bilo, da se ne bi odzvali. Novice o 
denarju vas bodo razveselile in skrbi, 
ki ste si jih delali zaradi financ, bodo 
izginile čez noč.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Bili ste že v pričakovanju, se kar 
načakali in sploh ne več verjeli. Ampak 
sedaj se je le začelo odvijati v pravo 
smer in prišli boste do denarja, ki vas 
spravi nazaj na zeleno vejo. Že dolgo 
časa niste bili mirni in brezskrbni, sedaj 
si boste končno lahko privoščili tudi 
kakšen dan dopusta in lenarjenja.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Vsi napori prejšnjega obdobja bodo 
terjali svoj davek in nekaj dni počivanja 
vam ne uide. Ne bo nič hujšega, a treba 
bo preležati in se odpočiti. Povabljeni 
boste v družbo, kar boste lahko 
izkoristili poslovno pa tudi osebno. 
V domačem okolju se pripravite na 
spremembe, s katerimi se ne boste 
takoj strinjali.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Mlajše osebe vas bodo v tem obdobju 
večkrat obremenile s svojimi težavami. 
Seveda boste hoteli vsem ustreči in se 
nobenemu ne zameriti, a popolnoma 
vam to ne more uspeti, tudi če bi znali 
čarati. Tekmovanje sicer naredi večjo 
aktivnost, a kaj ko tisti, ki to niso, 
ostanejo zaradi tega brez moči in 
splošne energije.

DEVICA 
24. 8.–23. 9.

Dobre novice bodo s strani moške osebe 
in kar nekaj časa boste potrebovali, 
da boste verjeli tistemu, kar slišite. 
Spremembe, še najbolj tiste, na katere 
sami ne moremo vplivati, nas vedno 
presenetijo, ko najmanj pričakujemo. 
Pretiravate z delom, nikar si ne 
nalagajte še novih obveznosti, je že teh 
preveč.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1.

Dobili boste zakasnelo darilo,  ki bo v 
vas sprožilo veliko čustev, ki si jih čisto 
takoj ne boste znali razložiti. Ljubezen 
velikokrat pride čisto potiho in ko se 
sliši glas srca, pride na površje. Se 
razkrije in zaživi v vsem svojem sijaju. 
Tokrat ste na vrsti vi, zato se kar počasi 
pripravite.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Bliža se vam lep družinski dogodek 
in čeprav boste imeli občutek, da 
ste nekako na stranskem tiru, in ne v 
središču dogajanja, to ne bo res. Veliko 
premišljujete so ljubezni in čustvih. 
Žalost naj ne bo tista, ki bi vas ustavila 
na poti do cilja, naj vam bo opomnik, da 
točno veste, kaj si želite, in stremite k 
temu.

TEHTNICA 
24. 9.–23. 10.

Najbolje se počutite v svoji lastni 
družbi, čeprav vas po tiho vleče v 
družbo med ljudi, ki drugače razmišljajo 
in delujejo kot vi. Ne iščite napak, ne 
na sebi in ne na drugih, nihče ni brez 
in vsak za sebe je unikat. Ko boste to 
sprejeli, boste veliko lažje dihali in 
tudi svet okoli vas bo postal lepši, bolj 
svetel.

VODNAR 
21. 1.–19. 2.

Projekti, ki so v večini povezani z 
denarjem, vam že nekaj časa ne dajo 
spati. Novice, ki jih kmalu dobite, 
vas razveselijo in končno boste lahko 
nadaljevali od tam, kjer se vam je 
ustavilo. Srčna oseba se ob vas počuti 
osamljeno, bodite pozorni in ne smete 
pozabiti, da je treba vsako rožo redno 
zalivati.

RAK 
22. 6.–22. 7.

V poslovnem krogu vas čakajo 
malce naporni dogodki. Občutek 
zapostavljenosti in da ne dobite priznanj 
takrat, ko si jih zaslužite, vas bo spravilo 
v slabo voljo. Zbrali boste vse moči, 
se postavili nazaj na noge in kmalu 
vsem pokazali, kako zelo ste sposobni. 
Na osebnem področju vas čaka lepo 
presenečenje.

ŠKORPIJON 
24. 10.–22. 11.

Nasprotja se privlačijo in ker je to 
velikokrat že potrjeno dejstvo, se kar 
pripravite na presenečenja, ki vas 
čakajo v tem mesecu. Oseba, ki se 
vam kmalu približa, vam sploh ne bo 
dopustila možnosti, da bi se lahko 
umaknili. Sama sreča, saj bi s tem mimo 
vas šlo res nekaj lepega, vi pa še vedeli 
ne bi za to.

RIBI 
20. 2.–20. 3

V tem obdobju se vam bo veliko 
dogajalo. Včasih boste v samem 
centru dogajanja, spet drugič pa boste 
bolj opazovalec. Na obeh pozicijah 
se boste marsikaj naučili in prenesli 
izkušnje na svoja področja, ki vas 
veselijo in razbremenijo. Veliko bolj 
se boste začeli ukvarjati s športnimi 
dejavnostmi.
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maksimalna koncentracija  
aktivnih snovi 

100 ml  •  9,90 €

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

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

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

brezplačna tel. št.: 
080 35 42

tel. št.: 
04 204 30 76

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. 
Prevzem nagrad je mogoč na sedežu podjetja 
Baldrijan d.o.o. v delovnem času.

PREHRANSKO DOPOLNILO 

BALDRIJAN

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

Baldrijan ali zdravilna špajka je zdravilna rastlina, kaBaldrijan ali zdravilna špajka je zdravilna rastlina, kaBaldrijan ali zdravilna špajka je zdravilna rastlina, kaBaldrijan ali zdravilna špajka je zdravilna rastlina, ka

60 kapsul  •  18,30 €

ZELIŠČNI  
MASAŽNI GEL
5 RAZLOGOV  
ZA NAKUP: 
1. priporočamo za lajšanje  

težav z mišicami in sklepi
2. pospešuje  

prekrvavitev kože
3. sprošča in daje  

občutek ugodja
4. zaradi dodanih citrusov  

odganja insekte (klope)
5. aromaterapija

V februarju in marcu vam 
ob nakupu 2 izdelkov iz linij 
krem, gelov ali prehranskih 

dopolnil podarimo 
Konjski gel (300 ml)!

DARILO  
V VREDNOSTI  

9,90 €!

Baldrijan ali zdravilna špajka je zdravilna rastlina, kaBaldrijan ali zdravilna špajka je zdravilna rastlina, kaBaldrijan ali zdravilna špajka je zdravilna rastlina, kaBaldrijan ali zdravilna špajka je zdravilna rastlina, kaBaldrijan ali zdravilna špajka je zdravilna rastlina, kaBaldrijan ali zdravilna špajka je zdravilna rastlina, kaBaldrijan ali zdravilna špajka je zdravilna rastlina, kaBaldrijan ali zdravilna špajka je zdravilna rastlina, kaBaldrijan ali zdravilna špajka je zdravilna rastlina, ka

60 kapsul  •  18,30 €60 kapsul  •  18,30 €60 kapsul  •  18,30 €60 kapsul  •  18,30 €

NARAVNA POMOČ PRI NESPEČNOSTI, 
TESNOBI, STRESU, ...

tradicionalna receptura 
250 ml  •  15,00 €

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil čenih polj in vpisano v kupon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 24. februarja 2016,  
na Gorenj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no 
stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Vabimo vas na dnevno  
sveže MALICE, 
poleg jedi po naročilu 
smo za vas pripravili 22 
vrst PIC ter slastnega  
in  hrustljavega  
                 PIŠČANCA.

 NOVO 
Gostilna Parizar  

odslej tudi na novi lokaciji v   
Kozolcu v Bitnjah
Spodnje Bitnje 2, Žabnica

T: 031 505 927

Rezervacije za najavo  
skupin sprejemamo na tel:  

031 505 927

 AKCIJA: 3 za 2 

Plačaš 2 pici, tretjo dobiš gratis. 

Gostilna PRI KOZOLCU vam v februarju 
in marcu podarja TRETJO SLASTNO PICO.

Odprto od ponedeljka do četrtka  
od 6. do 23. ure, v petek in soboto  

od 6. do 1. ure, nedelja zaprto.

Šefica gostilne Elizabeta Kuralt je v go-
stinstvu, kar pomni. Njena mama Štefani-
ja doda, da imajo gostilno že v Trbojah. 
„Tole smo odprli januarja.“ 
Pri ponudbi je tu velik poudarek 
na picah iz krušne peči. Gost 
lahko izbira med kar dvain-
dvajsetimi vrstami pic. Med 
njimi je tudi kakšna posebna, 
kot je recimo pica Parizar, ki je 
poleg drugih sestavin nadevana tudi s 

svinjskim mesom, ali pa Kozolc, pica s pi-
ščančjim mesom. "Ob takem širokem iz-
boru mislim, da lahko zadovoljiš okus še 
tako zahtevnega gosta, ki ga mika pica,“ 
razloži Elizabeta. 
Seveda pa v gostilni lahko naročite tudi 
kaj drugega: od jedi po naročilu do jedi z 
žara, kakšne domače jedi, kot so to ajdovi 
žganci, narejeni po starem domačem re-
ceptu; pa pečenice in krvavice z zeljem v 
tem času; predvsem so pa tradicionalno 
znani po 'pohanem' piščancu.
„To je še vedno naša posebnost. Po njem 
slovimo tudi na lokaciji v Trbojah,“ pove 
Elizabeta, Štefanija pa odgovori na vpra-
šanje, po čem se prepozna dober 'pohan' 
poščanec. „Je hrustljav in se kar topi v 
ustih. Enostavno ga ne moreš nehati je-
sti.“ Zraven piščanca pa seveda postre-
žejo prilogo, ki si jo gost izbere iz meni-
ja. Lahko je to klasično pomfri, lahko riž, 
zelenjava, solata. Gostilna slovi tudi po 
dnevnih svežih kuhanih malicah na žlico 
in drugih mesnih in brezmesnih jedeh ter 
prilogah in solatah iz solatnega bara.
Gostilna Parizar v Kozolcu sprejme do 
štirideset ljudi, imajo tudi pokrit letni 
vrt. Če si ta trenutek zaželite ocvrte-
ga piščanca, se lahko ustavite pri njih 
in vam ga bodo z veseljem postregli, 
le malce bo treba počakati nanj. „Če 
praznujete rojstni dan, obletnico poroke 
in ob drugih priložnostih pa vas vabimo, 
da se nam pridružite in praznujete v naši 
gostilni v zares prijetnem ambientu.“

Na piščanca in pico v Kozolc
Gostilna Parizar, PE Kozolc, se nahaja ob cesti med Kranjem in Škofja Loko. V smeri 
proti Škofji Loki je na levi strani ceste, obratno pa na desni. Za še lažjo predstavo in še 
natančneje: najdete jo na lokaciji v Kozolcu v Bitnjah. Pa tudi s parkiranjem pri njih ne 
boste imeli problema, saj je pred gostilno kar velik parkirni prostor.
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          IZLET // 11. FEBRUARJA 2016

TERMALNI PARK BIOTERME  
IN IZDELAVA KURENTIJ
Za kopanje v Biotermah Mala Nedelja je bilo jeseni veliko zanimanja, 
zato vas zopet vabimo na celodnevno kopanje, da se v termalnih vo-
dah pregrejete in sprostite. Organizirali smo tudi kosilo. Ne pozabite 
brisače in kopalk. Kurenti nas še posebno navdušujejo v pustnem 
času, zato si bomo pred kopanjem v vasi Spuhlja pri Ptuju ogleda-
li, kako izdelujejo oblačila za kurente. Vabimo vas torej, da se nam 
pridružite.

              Cena izleta je 30 evrov.
             Cena vključuje: prevoz, kopanje, kosilo, 

ogled izdelovanja 
    obleke kurentov in DDV.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: 
narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v sredo, 10. februarja 2016,  
ob 10. uri, zaračunamo potne stroške. 

Odhodi avtobusa: z AP Radovljica:  ob 6.30,   
z AP  Creina Kranj: ob 6.55,  z AP Mercator Primskovo: ob 7.05,  
z AP Škofja Loka:  ob 7.20.  
Povratek v Kranj  predvidevamo okrog 20.30. 
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          IZLET // 18. MARCA 2016

Cena izleta: 32 EUR
Za otroke do 15. leta v spremstvu staršev je cena 12 EUR.

V PLANICO SPODBUJAT  
NAŠE ORLE
Naši smučarski skaklci na čelu s Petrom Prevcem nas že vso sezono  
navdušujejo z uspehi. Vabimo vas, da jih v Planici na finalu svetovnega pokala 
 v smučarskih poletih skupaj pozdravimo in spodbujamo.  
Izlet bo v petek, ko pod skakalnicami ni velike gneče. 

Cena vključuje:  
prevoz, vstopnino za ogled skokov, organizacijo in DDV. 

Odhodi avtobusa:  
z AP Škofja Loka ob 10.05, z AP Mercator Primskovo ob 10.25
z AP Creina Kranj ob 10.40, z AP Radovljica ob 11.00
Povratek v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41, se  
oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali  
pišite na: narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot v torek, 15. marca 2016,  
ob 10. uri, zaračunamo potne stroške. 

navdušujejo z uspehi. Vabimo vas, da jih v Planici na finalu svetovnega pokalanavdušujejo z uspehi. Vabimo vas, da jih v Planici na finalu svetovnega pokala
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