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Cena počitnic je 186 EUR.
Plačilo je možno v dveh obrokih.

Informacije in prijave: 
- 04/201 42 41 
- narocnine@g-glas.si 
- ali osebno Gorenjskem glasu  
 na Bleiweisovi  cesti 4 v Kranju .
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ODDIH v Termah Dobrna
Šest dni (pet nočitev in polpenzijonov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Park s štirimi zvezdicami. 
Program vključuje: 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,  
 vsakodnevno vodno aerobiko,  
 jutranjo gimnastiko pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, 
 2-krat vstop v deželo savn, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita
 prikaz pravilne uporabe palic za nordijsko hojo
 prevoz z Gorenjske in nazaj
	v petek, zadnji dan, bomo organizirali večerjo v vinski kleti   
 z degustacijo treh vzorcev vina (zamenjava za penzionsko večerjo).

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  1,27 EUR
enoposteljna soba:  13,00 EUR
doplačilo za polni penzion: 6,90 EUR

        POČITNICE // od  28. januarja do 2. februarja 2018

BEGUNJE, Zapuže 10b, (tovarna Sukno) 

KRANJ, Koroška cesta 2, (Stara pošta)

04 532 57 75

04 231 67 61 postelja.com

V mesecu januarju ob nakupu:
1 izdelka -20% popust

2 izdelkov -25% popust
3 ali več izdelkov -30% popust

*velja ob nakupu z gotovino
*popusti ne veljajo za lesene dele

Večji nakup,
višji popust!

VOLNENA ODEJA + VZGLAVNIK

99€
222€
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Izdajatelj:   
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

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

Ured ni ca:  
Mateja Rant 

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

Oblikovanje:  
Matjaž Švab

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

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

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

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

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

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

Loške novice so pri lo ga 5. šte vil ke Go-
renj ske ga gla sa, 16. januarja 2018, 
izšle so v na kla di 25.000 iz vo dov, 
prejela so jih vsa gospodinjstva v ob-
či ni Škofja Loka, priložene so Gorenj-
skemu glasu. 

IZ VSEBINE

STRAN 7

Trud za vsak meter asfalta

STRAN 8

Samo defibrilator ni 
dovolj
STRAN 20

Soposlovni centri 
izmenjali izkušnje

STRAN 22

Med prejemniki pomoči 
manj družin

STRAN 23

Nov dom za zapuščene 
mačke
STRAN 24

Ples v vrsti navdušuje 
mamo in hčer
STRAN 26

Nepozaben nastop pred 
polno Gallusovo dvorano

STRAN 29

Rajko skrbi za 
Grebenarjeve jaslice
STRAN 30

Tri sestre, vse karateistke 
in glasbenice

STRAN 40

Zanimiva anketa
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• Prireditve pod nazivom Loka v 
snegu so za nami. Kako ste zadovolj-
ni z njihovim potekom?
"Lani smo prireditve pod nazivom Loka 
v snegu zastavili malo drugače. Oseb-
no se mi je program zdel zelo pester. 
Menim, da je bil koncept dober. Pred-
vsem pa je bil zaključek zelo udaren in 
sem od udeležencev dobil zelo dobre 
odzive. Koncept je bil naravnan na vse 
generacije in okuse, tako da ga bomo 
uporabljali tudi v prihodnje, z veseljem 
pa ga bomo še obogatili. Izkazalo se je, 
da je bilo za najbolj 'udarne' dogodke 
premalo prostora. Se pravi, da je bilo 
potencialnih obiskovalcev več, kot je 
bilo mest v Sokolskem domu. Nasploh 
pa lahko rečemo, da je bil dober obisk 
in smo imeli kvalitetne izvajalce."
• Spočiti in čili stopamo v novo leto, 
polni idej in zaobljub. S katerimi 
temami se bo že na januarski seji 
ukvarjal občinski svet in kaj bo za-
četna prioriteta občinske uprave? 
"Prve dneve letošnjega leta smo imeli 
zelo aktivne, tako da smo s podžupa-
noma že prvi delovni dan pripravili 
usmeritve, ki jim bomo sledili v letoš
njem letu. Tretji delovni dan je bila 
podpisana pogodba za ureditev ko-
lesarskih stez šestih občin s porečja 
reke Sore z ministrom za infrastruk-
turo dr. Petrom Gašperšičem.
Neposreden odgovor na vprašanje pa je 
predvsem v sprejetju proračuna, ki bo 
25. januarja, in glavni projekt je vseka-
kor začetek izgradnje vrtca. Sedemnaj-
stega januarja pričakujemo ponudbe in 
takrat bomo videli, kdaj in na kakšen 
način bomo vrtec letos lahko zače-
li graditi in ga v naslednjem letu tudi 
uspešno dokončali. Vzporedno s tem 
je seveda urejanje komunalne infra-
strukture na podlagi drugega poziva iz 
naslova nepovratnih kohezijskih sred-
stev. Dela že tečejo, računamo, da bodo 
pogodbe podpisane do prve polovice le-
tošnjega leta, saj bodo upoštevani tudi 

projekti, ki so že v teku. Tukaj gre pred-
vsem za dokončanje kanalizacije, ne-
kaj je tudi hidravličnih izboljšav na vo-
dovodih, in pa za kolesarske poti, ki so 
namenjene predvsem prihodu na delo. 
Na seji bo tudi obravnava OPPN za širi-
tev proizvodnih dejavnosti družbe Filc. 
Bistven projekt v prvih tednih novega 
leta je dogovor glede ureditve novega 
zdravstvenega centra oziroma kratko-
ročna zagotovitev dodatnih prostorov 
za ordinacije v obstoječem zdravstve-
nem domu in pa začetek protipoplav-
ne ureditve, za kar čakamo še revi-
zijsko poročilo glavnega investitorja 
– države. Seveda je treba dokončati 
tudi OPPN za severno obvoznico, da 
bomo lahko čim prej začeli samo rea-
lizacijo. Z ministrstvom za infrastruk-
turo smo v navezi tudi za čimprejšnjo 
potrditev trase za dostop loškega ob-
močja do avtocestnega omrežja." 
• Rečeno je bilo, da se bo še v letu 
2017 prvič sestala delovna komisi-
ja, ki naj bi izvajala določila zdrav
stvene strategije. Kdaj torej lahko 
pričakujemo prve ukrepe ter kateri 
bodo?

"Delovna komisija je bila formirana in 
se je tudi že sestala. Do srede januarja 
moramo določiti kriterije predhodnega 
ocenjevanja najboljših lokacij za izgra-
dnjo novega zdravstvenega centra. Do 
15. februarja pričakujemo, da bo znana 
odločitev, katere lokacije so najbolj pri-
merne, in bomo vzporedno naročili tudi 
primerjalno analizo najbolj ustreznih lo-
kacij. Predvidoma na marčevski seji pa 
bo predlagana potrditev najustreznejše 
lokacije, na podlagi katere bomo potem 
šli v pridobivanje zemljišč za gradnjo no-
vega zdravstvenega centra.
Kratkoročni ukrepi so pa težji. Najti 
moramo prostor za najmanj pet do-
datnih ordinacij. Ureditvi dveh sta že 
v teku, še za tri pa moramo najti pro-
stor v drugi polovici leta."
• Odprtih imate kar nekaj razpisov 
z družbenega področja, npr. za izo-
braževalne programe in usposablja-
nja odraslih, za področje tehnične 
kulture, za javne kulturne programe 
in projekte itd. Kdo lahko kandidira 
in kakšen je po navadi odziv?
"V lanskem letu smo se odločili, da 
gremo v čimprejšnji razpis. Dobili smo 

Za naložbe tudi evropska sredstva
Občina Škofja Loka v naslednjih treh letih računa na tri milijone in pol evrov 
nepovratnih sredstev.

Župan Miha Ješe
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tolmačenje, da so razpisi lahko odprti 
še pred potrditvijo proračunskih sred-
stev, čim bo pa proračun potrjen, jih 
lahko začnemo tudi izvajati. Pogoji se 
med posameznimi razpisi zelo razli-
kujejo, predvsem glede namena pora-
be. Predlagam, da se vsi zainteresirani 
z njimi seznanijo na naši spletni stra-
ni, kjer lahko najdejo tudi navodila za 
izpolnjevanje razpisnih obrazcev. Po 
potrebi pa se lahko oglasijo tudi pri 
skrbnikih posameznih razpisov, ki so 
tudi navedeni v dokumentaciji."
• Občina že dalj časa išče primerno 
cestno povezavo z vasjo Vincarje … 
"Vse zadeve v zvezi s cesto do Vinca-
rij so bile samo pripravljalne narave. 
Analiza še ni bila narejena, zato ker 
nimamo primernih sredstev za to. 
Računamo, da bomo letos lahko iz-
brali najustreznejšo varianto, v nasle-
dnjih letih pa lahko pride do realizaci-
je. Cestno povezavo z Vincarji je treba 
nujno izboljšati, saj je nujno potrebna 
razbremenitev arhitekturnega spo-
menika kamnitega mostu."
• V povezavi z zgornjim vprašanjem 
– že dalj časa se govori o več kot po-
trebni sanaciji Kapucinskega mostu. 
Koliko časa bo slednji še zdržal vsa-
kodnevni promet, tudi tovorni?
"Za obnovo Kapucinskega mostu že 
imamo pridobljeno gradbeno dovolje-
nje, a je celotna obnova smiselna šele 
po potrditvi najustreznejše povezave 
z Vincarjami. Z veliko manevriranja 
most za silo zadošča potrebam."
• Do 17. januarja je odprto javno na-
ročilo za izgradnjo vrtca Kamnitnik. 
Kmalu bo torej znan izvajalec. Kako 
pa potekajo dela na komunalni infra-
strukturi? Kaj je tu še treba storiti?
"Izgradnja komunalne infrastrukture 
poteka po planu. Do božiča smo ime-

li zaprto Partizansko cesto. Ta zapora 
je še bolj pokazala, kako nujna je čim 
hitrejša izgradnja severne obvoznice 
z istočasno razbremenitvijo Kidriče-
ve ceste. Odsek med starim Petrolom 
in Starim Dvorom je trenutno najbolj 
obremenjen cestni odsek v občini, 
promet mimo avtobusne postaje pa v 
konicah najbolj ozko prometno grlo. 
Sicer pa računamo, da bo do kon-
ca marca komunalna infrastruktura 
zgrajena. Infrastruktura do severoza-
hodnega kota komande nekdanje vo-
jašnice je že vkopana. Se pravi, da jo je 
treba podaljšati od te točke do parcele, 
to je dobrih sto metrov, potem je pa vse 
pripravljeno za začetek gradnje novega 
vrtca." 
• Ali imate kakšne nove podatke o 
tem, da bi Občina Medvode postala 
soustanoviteljica OŠ Jela Janežiča? Ali 
ste predstavili pogled škofjeloške ob-
čine na njihovem občinskem svetu?
"Medvodčanom sem dal pobudo, da 
se osebno udeležim njihovega občin-
skega sveta, na katerem bom lahko 
predstavil poglede sedanjih sousta-
noviteljic šole. Če se Medvodčani ne 
bodo odločili, da bodo soustanovite-
lji, to seveda ne pomeni, da ne bodo 
sofinancirali gradnje šole, saj je šola 
nujno potrebna obnove. Če bi egoistič-
no gledali, prostor samo za učence 
sedanjih ustanoviteljic šole zadošča, 
ampak se s tem ne smemo zadovolji-
ti. Učenci OŠ Jela Janežiča potrebujejo 
višji standard. Moramo jim zagotoviti 
pogoje za celostni razvoj in zato jim ga 
bomo z Medvodami ali brez njih vse-
kakor uresničili. Vodstvo in zaposleni 
v šoli se izjemno trudijo, da tudi v pre-
majhnih in dislociranih prostorih nu-
dijo učencem najboljše šolanje. Letos 
moramo narediti projekte, naslednje 

leto pa mora biti izvedena dograditev."
• Kako poteka izvajanje sklepov na 
temo nevarnih snovi v občini, pred-
vsem ali ste pridobili dokumentacijo 
iz podjetja Ekologija (gradbeno, upo-
rabno in okoljevarstveno dovoljenje)?
"Te dokumentacije nismo pridobili. 
Je pa res, da nam je tudi niso dolžni 
dati, saj občina ni nadzorni organ. Še 
naprej bomo bdeli nad tem, kakšna 
bo dejavnost, zlasti v dveh podjetjih, 
ki sta bili izpostavljeni kot najbolj 
kritični pri uporabi nevarnih sno-
vi. Register podjetij, ki se ukvarjajo z 
nevarnimi snovmi, bomo še naprej 
dopolnjevali. Predvsem se bomo osre-
dotočili na tista podjetja, za katera se 
je izkazalo, da so srednje ali bolj ne-
varna. Ponovno poudarjam, da upo-
raba nevarnih snovi ni prepovedana, 
vendar pa morajo predvsem podjetja 
pa tudi lokalna skupnost poskrbeti, 
da ne pride do onesnaženja." 
• Ali in katere projekte, s katerimi 
bi lahko kandidirali na nepovratna 
sredstva, imate pripravljene? V letu 
2018 namreč pričakujete več kot mi-
lijon nepovratnih sredstev …
"Za naslednja tri leta bomo iz drugega 
poziva kohezijskega sklada pridobili 
predvidoma 3,5 milijona EUR nepovra-
tnih sredstev, ki jih bomo investirali v 
projekte, ki sem jih že predhodno ome-
nil: najprej v kanalizacijo pa hidravlič-
no izboljšanje vodovodov in kolesarske 
poti. Približno dobra tretjina tega zne-
ska bo realizirana v letošnjem letu. To 
so projekti, ki so deloma že v teku, delo-
ma pa zanje še pridobivamo gradbena 
dovoljenja. Za naslednja leta pa bo tre-
ba pripraviti še vso potrebno dokumen-
tacijo in pridobiti gradbena dovoljenja, 
kar pa je tudi že v teku."
• Že dolgo nismo odpirali vprašanja o 
starološkem gradu. Ali je kaj novega o 
tem, da bi mu vdahnili vsebino?
"Kolikor imam informacij, ministr-
stvo starološki grad prodaja. Obči-
na Škofja Loka zaradi pomanjkanja 
sredstev ni med neposrednimi kupci. 
Glede vsebine sem že večkrat omenil 
predlog, da je Strahlov grad zelo pri-
meren za likovno akademijo. Škofja 
Loka ima po eni strani veliko umetni-
kov, po drugi strani pa takšno tradici-
jo, da si kaj takega zasluži."O
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"Bistven projekt v prvih tednih novega leta je dogovor glede 
ureditve novega zdravstvenega centra oziroma kratkoročna 
zagotovitev dodatnih prostorov za ordinacije v obstoječem 
zdravstvenem domu in pa začetek protipoplavne ureditve, za kar 
čakamo še revizijsko poročilo glavnega investitorja – države. 
Seveda je treba dokončati tudi OPPN za severno obvoznico, da 
bomo lahko čim prej začeli samo realizacijo. Z ministrstvom za 
infrastrukturo smo v navezi tudi za čimprejšnjo potrditev trase 
za dostop loškega območja do avtocestnega omrežja."
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Naj spomnimo, Občina Škofja Loka je 
podjetjem poslala vprašalnike in na 
podlagi odgovorov podjetja razvrstila v 
nevarnostne razrede. Analiza in ugoto-
vitve so prikazane v Registru podjetij, 
ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami v 
Občini Škofja Loka v letu 2017.
Po konstruktivni debati in mnenju 
svetnikov, da je treba izoblikovati več 
in predvsem bolj konkretne sklepe, je 
slednje občinska uprava do naslednje 
seje tudi pripravila. Tako so svetniki 
soglasno sprejeli vseh sedem sklepov, 
med drugim, da občinska uprava teri-
torialne in ostale gasilske enote Gasil-

skega poveljstva Občine Škofja Loka se-
znani z ugotovitvami Registra, da le-te 
preverijo, ali so dovolj opremljene in 
usposobljene za gašenje nevarnih sno-
vi. Nadalje se en sklep nanaša na pod-
jetja, ki so bila v preteklosti namenjena 
drugim dejavnostim in so se razdelila 
na več manjših enot ter se odprodala 
ali dala v najem ter sedaj v njih deluje 
več podjetij, da morajo izdelati skupni 
požarni načrt za celotno zaokroženo 
območje, in sicer do junija 2018.
V podjetjih, kjer obstaja povečano tvega-
nje za nesreče z nevarnimi kemikalija-
mi, naj bi periodično izvajali praktične 

vaje ukrepanja in reševanja. Z zadnjim 
sklepom pa naj bi občinska uprava v 
podjetjih Ekologija in SVP Avio preverila 
upravna dovoljenja (gradbeno, uporab-
no in okoljevarstveno dovoljenje) ter 
preverila pogoje, pod katerimi podjetji 
lahko obratujeta na teh lokacijah. 
Kot je povedala vodja oddelka za oko-
lje in prostor Tatjana Bernik, so od 
podjetja SVP Avio gradivo prejeli v ce-
loti, do občinske seje pa se v Ekologiji 
niso odzvali, zato bodo do podatkov 
poskušali priti po drugih poteh.

Uporaba nevarnih snovi v občini
Na zadnji občinski seji so svetniki sprejeli sedem  
sklepov na temo nevarnih snovi v občini.

Občinski svetniki so v prvem branju spre-
jeli občinski proračun za leto 2018. Kot je 
uvodoma povedala direktorica občinske 
uprave Špela Justin, je občinski proračun 
za leto 2018 pozitivno naravnan, saj se 
ponovno odpira možnost sofinanciranja 
iz Evropske unije. Sicer pa je v proračunu 
načrtovanih 23,2 milijona evrov prihod-
kov ter približno 22,9 milijonov odhod-
kov. Od tega investicije predstavljajo 8,4 
mio evrov oz. 36,7 odstotka. Tako se pro-
računska sredstva namenjajo predvsem 
za izgradnjo novega vrtca Kamnitnik, na-
kup Name, za obnovo strehe na Loškem 
gradu, občinske ceste in za dograditve 
komunalne infrastrukture ter protipoplav-
no ureditev. Občina Škofja Loka je bila 
na koncu leta 2017 zadolžena 519 evrov 
na prebivalca, konec leta 2018 pa naj bi 
bila zadolžitev 508 evrov na prebivalca. 
V nadaljevanju so občinski svetniki med 
drugim predlagali, da se poviša znesek 
za novo knjižnico na Trati do te mere, da 
se lahko uredi v letu 2018; nadalje višji 
znesek za Jobstov sklad; pogrešali so 
umestitev nadgradnje OŠ Jela Janežiča; 
višji znesek za širitev pokopališča v Re-
tečah; negativno jih je presenetila višina 
postavke o aktivni politiki zaposlovanja 
itd. Izrazili pa so tudi pomislek, ali bo ob-
čina res pridobila EU-sredstva ter da je to 
'golob na strehi', kot se je izrazil svetnik 
Metod Di Batista (SLS), ter da morajo pro-
jekti biti pred razpisom zelo dobro pri-
pravljeni. Predstavnice občinske uprave 
so potrdile, da so projekti nared za kan-
didiranje.

Računajo na evropska 
sredstva

Predmet razpisa je okvirno devet sta-
novanj oziroma več v primeru dodatno 
izpraznjenih stanovanj, ki bodo pred-
vidoma vseljiva v letošnjem in nasle-
dnjem letu, in sicer postopoma glede 
na to, kako se bodo sproščala. Stano-
vanja so na različnih lokacijah in niso 
opremljena.
Stanovanja bodo uspelim upravičen-
cem oddana v najem po izvedbi jav-
nega razpisa po vrstnem redu pred-
nostne liste in glede na površinski 
normativ, določen na podlagi števila 
članov gospodinjstva.
Prosilci so upravičeni do dodelitve ne-
profitnega stanovanja, če dohodki nji-
hovih gospodinjstev v letu 2016 ne prese-
gajo vrednosti, določene v odstotkih od 
povprečne neto plače v državi, ki je v na-
vedenem obdobju znašala 1030,16 EUR. 
Prav tako glede na število članov gospo-
dinjstva vrednost drugega premoženja v 
lasti ne sme presegati 40 odstotkov vre-
dnosti primernega stanovanja v evrih.

Razpisnik poleg splošnih pogojev do-
loča še dodaten pogoj stalnosti biva-
nja na območju občine Škofja Loka. 
Tako denimo za stalno bivanje na ob-
močju občine za obdobje od pet do de-
set let prosilec dobi 10 točk, za stalno 
bivanje nad 20 let pa kar 40 točk.
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja 
imajo prednost mladi in mlade dru-
žine; družine z več otroki; invalidi in 
družine z invalidnim članom; druži-
ne z najmanj tremi člani, v kateri je 
zaposlen samo en družinski član oz. 
nihče od družinskih članov ni zapo-
slen; državljani z daljšo delovno dobo, 
ki so brez stanovanj ali pa so podnaje-
mniki; žrtve nasilja v družini in osebe 
s statusom žrtve vojnega nasilja. 
Zadnji razpis za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem je bil objavljen leta 
2013. Seznam upravičencev, uvrščenih 
na prednostno listo, bo Občina Škofja 
Loka objavila najkasneje v roku šestih 
mesecev po zaključku razpisa.

Razpis za neprofitna stanovanja
Občina Škofja Loka je objavila razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem. Razpis je odprt  
do sedmega februarja.
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• Kdaj in kje vas krajani lahko do-
bijo?
"Naša KS ima uradne ure vsako sre-
do med 8. in 16. uro, ko je v prostorih 
Občine Škofja Loka na Mestnem trgu 
prisotna poslovna sekretarka. Tudi 
sam sem tukaj vsako sredo od 14. ure 
dalje. Sicer pa sem predsednik KS že 
tri mandate, pred tem pa sem bil pod-
predsednik, tako da me ljudje dobro 
poznajo, me ustavijo tudi na cesti, po-
kličejo in vedno se potrudim, da jim 
pomagam, kolikor je to v moji moči."
• S kakšnimi težavami oz. vprašanji 
pa se najpogosteje obračajo na vas?
"Vprašanja in težave so podobne kot 
pri drugih KS. Pogosto gre za vpraša-
nja pluženja ob sneženju, težave z ži-
vimi mejami; ker pa naša KS zajema 
tudi veliko hribovskih vasi oz. zasel-
kov, pa je ob hujših neurjih potrebnih 
kar nekaj intervencij zaradi plazov in 
poškodovanih cest."
• Ko ravno omenjate hribovske 
kmetije, dejali ste, da se boste zavze-
mali za vsak meter asfalta v hribih.
"Res je. Ob mojem prihodu je bilo v 
naši KS 42 kilometrov makadama, se-
daj ga je še 30 kilometrov. Vesel sem 
za vsak meter, a brez podpore ostalih 
članov KS tega ne bi bilo. Prav tako 

velja poudariti, da so številni krajani 
tudi sami sodelovali s svojimi sred-
stvi, da čim prej dobijo asfalt. S sku-
pnimi močmi smo tako prišli do cilja."
• Na katere izvedene projekte v pre-
teklem obdobju ste najbolj ponosni?
"Če pogledam lansko leto, sem zagotovo 
najbolj ponosen na naš projekt izgradnje 
oz. postavitve otroškega igrišča Zamorc 
ob upravni enoti, pri čemer gre velika 
zahvala tudi vodji projekta na škofjelo-
ški občini Barbari Potokar. Naslednji tak 
projekt pa je asfaltiranje povezovalne ce-
ste Škofja Loka–Polhov Gradec na relaciji 
Fojska žaga–Selo, kar smo uredili skupaj 
z občino. Namreč naša KS je prispevala 
sredstva za 600 metrov, občina pa za 500 
metrov asfalta.
Če pa pogledam še malo nazaj, je tre-
ba poudariti, da smo prispevali več 
kot 50 tisoč evrov za javno razsvetlja-
vo v Puštalu, saj občina za to ni dobila 
evropskih sredstev. Nadalje, prav tako 
v Puštalu smo postavili novo leseno 
brv; skupaj z občino smo postavili kar 
šest avtobusnih postajališč, namenje-
nih predvsem za šolarje, in še in še."
• Kakšni pa so načrti za naprej?
"Že leto dni zamujamo z ureditvijo ce-
stišča in odvodnjavanja na tematski 
poti Hribec, kar želimo urediti v naj-

krajšem možnem času. V planu je tudi 
ureditev ceste na Novem svetu, ki kar 
kliče po sanaciji. Nadaljevali bomo z 
asfaltiranjem makadamskih cest.
Dolgoročne želje pa so, da bi skupaj z 
občino uredili kanalizacijo na Grajski 
poti ter da bi v sodelovanju z občino 
ter s KS Kamnitnik, KS Brode in KS 
Zminec zgradili nove mrliške vežice 
na mestnem pokopališču."
• Kako ocenjujete sodelovanje z ob-
čino?
"Mogoče je bilo na začetku nekoliko 
slabše, bolj negotovo, sedaj pa je ko-
rektno. Vsem uradnikom se zahva-
ljujem za pomoč in upam, da bodo še 
leto dni z menoj potrpežljivi."
• Pravite, da v naslednjem mandatu 
ne nameravate več biti predsednik KS.
"Menim, da sem v 16 letih zelo aktivne 
vloge v svetu KS že dovolj naredil. Ni mi 
žal prostovoljnih ur, saj je napredek vi-
den, a je čas za novo moč. Seveda vidim 
še veliko stvari, ki bi jih bilo treba uredi-
ti, zato bom z veseljem pomagal. 
Naj izkoristim to priložnost in vsem 
krajankam in krajanom zaželim vse 
dobro v letošnjem letu, naj bo zdravo 
in polno malih radosti."

Trud za vsak meter asfalta
Predsednik Krajevne skupnosti (KS) Škofja Loka – Mesto Valentin Jesenovec  
je ob nastopu svoje funkcije dejal, da se bo potrudil za vsak meter asfalta  
v hribih. Člani KS ga pri tem podpirajo.

Valentin Jesenovec
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Občina Škofja Loka vabi na osrednjo prireditev ob kulturnem prazniku, ki bo 7. febru-
arja ob 18. uri v Sokolskem domu. Tokratno prireditev bodo pripravili učitelji in učen-
ci OŠ Škofja Loka - Mesto. Kot pravijo, se obeta zabaven, a hkrati kulturno obarvan 
program. Prireditev nosi naslov 'Kultura od Ž do A' in bo za vsako od 25 črk abecede 
predstavila eno od značilnosti kulture našega naroda. Ob tej priložnosti pa bo moč 
pokusiti tudi loško medlo.

Kulturni praznik

»Če pogledam lansko leto, sem zagotovo najbolj ponosen na 
naš projekt izgradnje oziroma postavitve otroškega igrišča 
Zamorc ob upravni enoti, pri čemer gre velika zahvala tudi vodji 
projekta na škofjeloški občini Barbari Potokar.«
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• Kje je najbolj primerno postavi-
ti avtomatski zunanji defibrilator 
(AED)?
"Za zdaj ne obstaja nobeno napisano 
pravilo, kje naj bi bili AED-ji name-
ščeni. Prav pa bi bilo, da bi bili v vseh 
krajih, ki so od NMP oddaljeni več ki-
lometrov; nadalje tam, kjer je večja 
gostota poseljenosti ljudi; kjer je večji 
pretok ljudi preko dneva, npr. avto-
busne in železniške postaje, trgovski 
centri …; na rekreativno bolj obreme-
njenih predelih, npr. športne dvora-
ne, planinske koče; predvsem pa, da 
se namestijo na površine, ki so javno 
dostopne 24 ur dnevno."
• Kdo je zadolžen za preverjanje de-
lovanja AED?
"Trenutno mora uporabnost elektrod 
in napolnjenost baterij preverjati po-
samezni lastnik AED-ja. Se pa dogo-
varjamo z enoto Rdečega križa iz Ško-
fje Loke, da bi v skupnem sodelovanju 
pristopili k bolj celostnemu nadzoru 
AED-jev, ki so na območju Upravne 
enote Škofja Loka."
• Uporaba AED-ja je dokaj eno-
stavna, saj te naprava sama vodi  
skozi postopek. Pravite pa, da to ni 
dovolj …
"Zapomnite si, da samo uporaba AED-
-ja pri osebi, ki je v srčnem zastoju, ne 
bo koristila, če ob tem ne boste izvaja-
li temeljnih postopkov oživljanja (stisi 
prsnega koša in umetno dihanje). S 
stisi prsnega koša zagotavljamo ob-
tok krvi po telesu, z uporabo AED-ja pa 
poskušamo prekiniti motnjo srčnega 
ritma, ki je najverjetneje pripeljala do 
srčnega zastoja."
• Kako torej ukrepati, če vidimo, da 
nekdo potrebuje pomoč?
"Predstavljajte si, da se sprehajate po 
Mestnem trgu v Škofji Loki. Pred vami 
se zgrudi moški. Najprej se prepričaj-
te, ali je vaš pristop na mesto dogodka 
varen (ogenj, elektrika, poplave, do-

mače živali ipd.). Če se obolela oseba 
odziva (odpira oči, govori, se premi-
ka), poskušajte ugotoviti, kaj je narobe 
(poškodba, bolezen). Če je treba, pokli-
čite NMP na številko 112.
Če pa se obolela oseba ne odziva, je tre-
ba sprostiti dihalno pot in preveriti, ali 
oseba diha. Obolelega obrnimo na hr-
bet in ga položimo na tla. Dlan ene roke 
položite na čelo obolelega, kazalec in 
sredinec druge roke pa pod brado. Gla-
vo zvrnite nazaj in dvignite brado, tako 
da sprostite dihalno pot. S svojo glavo 
se približajte glavi obolele osebe. Z opa-
zovanjem prsnega koša, poslušanjem, 
ali oseba diha, in občutenjem sape na 
svojem licu je treba ugotoviti, ali oseba 
diha normalno ali ne. Prisotnost diha-
nja ugotavljamo približno 10 sekund. 

Če smo ugotovili, da obolela oseba 
normalno diha (vsaj dva normalna 
vdiha v času 10 sekund), pomeni, da 
je nezavestna in da ni v srčnem zasto-
ju, zato jo je treba namestiti v stabilni 
bočni položaj. S tem manevrom boste 
preprečili, da bi se dihalna pot obole-
lega zaprla z lastnim jezikom – tako 
preprečimo zadušitev. Po izvedenem 
postopku je treba poklicati na števil-
ko 112. Med čakanjem na prihod NMP 
moramo biti ob oboleli osebi in jo ves 
čas opazovati, če še diha normalno, in 
pravilno ukrepati, če bi se stanje po-
slabšalo."
• Če pa oseba ne diha oziroma ne 
diha normalno (npr. le en vdih v 
času 10 sekund; dihanje, ki spomi-
nja na predsmrtno dihanje) …

Samo defibrilator ni dovolj
O uporabi defibrilatorja in pomenu oživljanja smo se pogovarjali z Matjažem 
Mohoričem, reševalcem v Nujni medicinski pomoči (NMP) Škofja Loka,  
ki je tudi vodja izobraževanja za prve posredovalce.

Matjaž Mohorič

Na območju Upravne enote Škofja Loka je bilo konec leta 2017 
nameščenih 56 AED-jev, od tega 21 javno dostopnih. Na spletu 
obstajajo tudi zemljevidi posejanosti AED.



"Pa je treba nemudoma poklicati NMP 
na številko 112. Če je na kraju prisoten 
tudi kakšen od očividcev, ga takoj po-
šljite po najbližji AED. V primeru, da 
ste ob oboleli osebi sami, kraja dogod-
ka ne zapuščajte. V primeru srčnega 
zastoja bo reševalec, ki je sprejel nu-
jen klic, aktiviral tudi enoto prvih po-
sredovalcev, ki bi vam prišla pomagat 
na kraj dogodka. Prve posredovalce 
aktiviramo predvsem v krajih, ki so 
od Škofje Loke bolj oddaljeni, zaradi 
predolgega odzivnega časa ekipe NMP 
iz Škofje Loke, na katerega vplivajo 
vremenske razmere, gostota prometa, 
druge istočasne intervencije itd. V pri-
meru, da je oseba v srčnem zastoju in 
se ji ne nudi pomoči, ji možnost preži-
vetja pade za približno 10–12 odstotkov 
na minuto. Zato je nujno treba začeti 
s čim hitrejšimi ukrepi za reševanje 
življenja." 
• Ponovimo, kako potekajo ti ukrepi?
"Takoj, ko zaključite s klicem na šte-
vilko 112, je treba začeti s temeljnimi 
postopki oživljanja. Oživljanje vedno 
izvajajte na trdi ravni podlagi. 
Treba je določiti sredino prsnega koša. 
Peto ene dlani postavite na prsnico, 
drugo roko pa postavite na prvo roko, 
komolci naj bodo iztegnjeni. Ko ste v 
ustreznem položaju, je treba izvesti 
30 stisov prsnega koša. Stise prsnega 
koša je treba izvajati s hitrostjo med 
100 in 120 stisov na minuto. Stise iz-
vajamo pet centimetrov globine, in ne 
več kot šest centimetrov.
Ponovno zvrnemo glavo nazaj tako, 
kot pri postopku sproščanja dihalne 
poti, in zraven še zatisnemo nosnici. 
Oseba, ki nudi pomoč, zajame nor-
malno globoko sapo, s svojimi usti ob-
jame usta obolele osebe in da umetno 
dihanje. En umeten vpih traja pribli-
žno eno sekundo. Umetno dihanje po-
teka tako, da v usta obolele osebe naš 
zrak vpihujemo počasi, tako močno, 
da pri obolelem vidimo dvig prsnega 
koša. Ta postopek takoj ponovimo še 
enkrat. 
Po končanem umetnem dihanju je 
treba nadaljevati oživljanje v razmer-
ju 30 stisov prsnega koša – dva ume-
tna vpiha.
V primeru, da ne želite dajati ume-
tnega dihanja, temeljne postopke 

oživljanja izvajate samo z izvajanjem 
stisov prsnega koša. To je v začetku 
oživljanja pri odraslih povsem do-
pustno, je pa nujno potrebno izvaja-
nje umetnega dihanja pri oživljanju 
otrok ves čas. 
Če imamo možnost, je takoj, ko je na 
voljo, treba uporabiti AED."
• Kako uporabiti AED?
"AED je prenosna elektronska napra-
va, ki je sposobna zaznati srčni ritem. 
S pomočjo električnega sunka lahko 
naprava ponovno vzpostavi srčni ri-
tem, ki je združljiv z življenjem. AED 
lahko uporablja vsak, saj je bil razvit 
prav za laično populacijo. 
Najprej je napravo treba vklopiti. Ne-
kateri aparati se vklopijo avtomatsko 
ob dvigu pokrova, pod katerim so sa-
molepilne elektrode. Druga vrsta apa-
ratov pa se vklopi fizično s pritiskom 
na zeleno tipko za vklop AED-ja. Takoj 
po vklopu vam začne AED dajati jasna, 
kratka, enostavna navodila v sloven-
skem jeziku.
Najprej bo AED dal navodilo, da nalepi-
te elektrode na suho, golo kožo prsne-
ga koša obolele osebe. Eno elektrodo se 
nalepi pod desno ključnico na prsnem 
košu, drugo pa pod levo pazduho. Ta-
koj, ko boste končali z lepljenjem, vas 
bo AED opozoril, da se odmaknite in da 
se ne dotikajte obolelega, ker poteka 
analiza srčnega ritma.
AED namreč preko elektrod, ki ste 
jih nalepili na prsni koš obolele ose-
be, analizira, kakšen srčni ritem ima 
obolela oseba. AED lahko srčni ritem 
prepozna, kot da je šok potreben. AED 
bo dal nadaljnja navodila za izvedbo 
električnega šoka. Preden izvedete 
proženje šoka s pritiskom na rdečo 
utripajočo tipko, se vedno najprej pre-
pričajte, ali je varno oz. da se vi ali kdo 
od ostalih očividcev ne dotika obolele 
osebe. Lahko pa AED oceni, da šok ni 

potreben. Tudi v tem primeru bo AED 
dal nadaljnja navodila. Če šok ne bo 
priporočen, bo potrebno nadaljnje iz-
vajanje temeljnih postopkov oživlja-
nja, če oseba še vedno ne kaže znakov 
življenja. 
Temeljne postopke oživljanja je tre-
ba izvajati toliko časa, dokler obolela 
oseba ne začne normalno dihati ali 
kaže znake življenja; ne pride ekipa 
NMP ali izjemoma, če smo sami in 
smo popolnoma izčrpani od napora."
• Velikokrat ne pride do uporabe 
AED zaradi strahu …
"Osebi, ki je v srčnem zastoju, ne mo-
rete povzročiti škode. Če ne boste sto-
rili ničesar, bo verjetno taka oseba 
umrla, kajti ekipa NMP pride na kraj 
intervencije po navadi prepozno. Ne-
popravljive okvare možganov pa na-
stanejo že v nekaj minutah po srčnem 
zastoju!"

O
bč

in
a 

Š
ko

fja
 L

ok
a,

 M
es

tn
i t

rg
 1

5
, 

Š
ko

fja
 L

ok
a

V zadnjih dveh letih laiki na 
območju, ki ga pokriva Nujna 
medicinska pomoč Škofja 
Loka, niso uporabili AED-ja. 
So pa AED že večkrat uporabili 
prvi posredovalci, dvakrat 
uspešno.
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Občina Škofja Loka je konec lanskega leta 
postavila dva nova avtomatska zunanja 
defibrilatorja. Spodbuda za to investicijo 
je bil tudi razpis Ministrstva za zdravje, na 
katerem je bila občina uspešna. V sode-
lovanju z vodstvom Zdravstvenega doma 
Škofja Loka sta bili izbrani dve dobro in 
stalno dostopni lokaciji na območjih z 
veliko frekvenco obiskovalcev oziroma 
na območju goste stanovanjske poseli-
tve, in sicer na Pošti na Kapucinskem trgu 
in na objektu Krajevne skupnosti Trata 
v Frankovem naselju. Strošek dobave in 
montaže novih zunanjih defibrilatorjev je 
znašal 4500 EUR, od tega je Ministrstvo 
za zdravje zagotovilo približno 2200 EUR.

Nova defibrilatorja
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OBČINA  ŠKOFJA  LOKA
Župan

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, T: 04 511 23 00,  
F: 04 511 23 01, E: obcina@skofjaloka.si,  

U: www.skofjaloka.si
Številka: 843-8/2017
Datum: 8. 1. 2018

Na podlagi 37. člena v povezavi z 12., 13., 85. in 98. členom Zakona o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 ura-
dno prečiščeno besedilo in 97/10) ter na podlagi 96. in 97. člena Zakona 
o cestah (Ur. list RS, št. 109/10 in spremembe) kot ukrep zagotavljanja 
osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in dru-
gih nesreč, ukrep za preprečevanje in zmanjševanje posledic naravnih 
in drugih nesreč ter ukrep vzdrževanja varovalnega pasu ob občinskih 
cestah izdajam

JAVNI POZIV
vsem lastnikom, da na lastne stroške na zemljiščih v njihovi lasti odstra-
nijo podrto in stoječe drevje ter nestabilne drevesne panje, ki v varoval-
nem pasu občinskih cest na območju občine Škofja Loka ovirajo nemoten 
promet po teh cestah, ob naravnih in drugih nesrečah pa predstavljajo 
pretečo nevarnost, ki ogroža življenja ljudi, živali in njihovo premoženje.

1. Vsi lastniki gozdov in zemljišč naj na lastne stroške odstranijo v zad-
nji ujmi podrto in nevarno stoječe drevje ter vse nestabilne drevesne 
panje v varovalnem pasu ob občinskih cestah.
S tem bodo preprečili nastajanje dodatne škode na občinskih cestah, 
drugi javni in zasebni infrastrukturi ter znižali realno in potencialno 
ogroženost ob naravnih ujmah.

2. Vsi lastniki zemljišč naj po načelih skrbnega gospodarja najkasneje 
do konca meseca FEBRUARJA 2018 izvedejo čiščenje svojih zemljišč in 
gozdov v območju varovalnega pasu ob občinskih cestah. V prihodnje 
naj te naloge izvajajo sproti in redno. S tem se bo bistveno pripomoglo k 
zmanjšanju ogroženosti življenja ljudi, živali in premoženja ob naravnih 
in drugih nesrečah. Znižali pa se bodo tudi interventni stroški zaščite, 
reševanja in pomoči ter sanacij ob in po takih nesrečah v naši občini.

3. V kolikor lastniki gozdov in drugih zemljišč v območju varovalnega 
pasu ob občinskih cestah do določenega roka teh nalog ne bodo iz-
vedli sami, bo občina zadevo predala v reševanje pristojnim službam.

4. Navedene naloge morajo izvajalci izvajati skladno z veljavnimi pred-
pisi in standardi tako, da ni ogrožena njihova osebna varnost oziroma 
da pri tem niso ogrožena življenja ljudi, živali in premoženja.

5. Istočasno pozivamo vse lastnike gozdov, da do poletja pospravijo 
tudi podrto drevje v gozdovih, da preprečijo širitev podlubnikov.

Pripravila: 

Nikolaj Kržišnik                                                                              Občina Škofja Loka
Poveljnik CZ občine                                                                            Mag. Miha Ješe
Davor Prelogar                                                                                                            Župan
Višji svetovalec za prometno infrastrukturo 

OBČINA  ŠKOFJA  LOKA

OBVESTILO 
Obveščamo Vas, da je na spletni strani 
Občine Škofja Loka objavljen naslednji 

javni razpis:

VI. JAVNI RAZPIS
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Kontakt:  
Tatjana Šuštar, tatjana.sustar@skofjaloka.si,  

04/ 51 12 376

Javni razpis je odprt od srede, 3. januarja, 
do srede, 7. februarja 2018. Vsebina javne-
ga razpisa in razpisna dokumentacija je na 
voljo na spletni strani Občine Škofja Loka: 
www.skofjaloka.si, pod rubriko Javni razpisi: 
https://www.skofjaloka.si/objava/116633, 
ter v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, 
»Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka. 

Datum: 8. 1. 2018           
                           

   Mag. Miha Ješe l.r.   
         ŽUPAN

Vse štiri občine škofjeloške upravne enote so 
soustanoviteljice OŠ Jela Janežiča. Zaradi krepi-
tve števila otrok s stalnim prebivališčem v Občini 
Medvode je s slednjo podpisana pogodba o fi-
nanciranju, po kateri v Medvodah plačujejo svoj 
delež rednih obratovalnih stroškov zavoda glede 
na število otrok. Slednjih je v letošnjem šolskem 
letu 21. Za primerjavo, iz Škofje Loke jih je 40, iz 
občine Gorenja vas - Poljane je vključenih 23, iz 
Železnikov 19 in Žirov pet otrok. Glede na veliko 
vključenost otrok s stalnim bivališčem v Občini 
Medvode je smiselno razmišljati, da se občina 
povabi k ustanoviteljstvu zavoda, so mnenja na 
škofjeloški občini, kar jim potrjujejo tudi na osta-
lih treh občinah ustanoviteljicah. Tako so škofje-
loški občinski svetniki sprejeli sklep, da Občina 
Medvode postane soustanoviteljica OŠ Jela Jane-
žiča, a je ta sklep neveljaven, če ga ne sprejmejo 
tudi medvoški svetniki.

Bo Občina Medvode  
soustanoviteljica?
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S to razstavo se pridružujejo praznovanju njegovega častitljive-
ga življenjskega jubileja – 80-letnice, na ogled pa bo postavljen 
selektiven izbor avtorjevih del v različnih umetniških tehni-
kah in formatih, nastalih v različnih ustvarjalnih obdobjih in 
ciklih. Gre za risbe s srebrnim in zlatim svinčnikom na papir-
ju, risbe s črnim tušem in barvnimi tuši ter kipe iz lesa.
»Peter Jovanovič je sodobni ljudski umetnik in individualni 
raziskovalec izbranih likovnih medijev. Čeprav se ni učil pri 
slavnih mojstrih in ni nikoli prestopil praga likovne akade-
mije, ga slovenska umetnostnozgodovinska stroka ne more 
in ne sme prezreti. S svojim opusom dokazuje, da spada med 
najpomembnejše slovenske likovne samorastnike,« je zapisal 
kustos razstave Boštjan Soklič iz Loškega muzeja Škofja Loka.
Razstava bo v Sokolskem domu na ogled od 26. januarja do 
14. februarja.

Kronist sanjskega sveta
Likovni program Sokolskega doma  
v Škofji Loki bodo 26. januarja  
ob 19. uri obogatili z razstavo slikarskih 
in kiparskih del Petra Jovanoviča, 
samorastnika izpod Blegoša.
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MATEJA RANT

V Šolskem centru Škofja Loka se v 
letošnjem šolskem letu izobražuje 
25 vajencev v programu Orodjar, kar 
po besedah direktorja Martina Pivka 
pomeni tri četrtine vseh vajencev na 
področju strojništva v Sloveniji. Vseh 
vajencev v Sloveniji je sicer 55, ki se 
izobražujejo v treh različnih progra-
mih. Poleg vajeniške oblike v šoli za 
program Orodjar izvajajo tudi običaj-
no šolsko obliko izobraževanja, pri 
čemer sta si obe obliki izobraževanja, 
tako vajeniška kot šolska, enakovre-
dni in zagotavljata udeležencem pov-
sem enak standard izobrazbe, enako 
poklicno kvalifikacijo in enako mo-
žnost za nadaljevanje izobraževanja. 
Kot prednost vajeniške oblike pa so že 
pred ponovno uvedbo vajeništva v Slo-
veniji navajali, da udeležencu omo-
goča zgodnejši stik s potencialnim 
delodajalcem in nabiranje praktičnih 
izkušenj, ki so pomembne za poklicno 
kariero, kar povečuje možnosti za za-
poslitev po končanem izobraževanju. 

V Šolskem centru Škofja Loka raču-
najo, da bodo v prihodnjem šolskem 
letu v vajeniški obliki izobraževali še 
strojne mehanike in mizarje na sre-
dnji šoli za lesarstvo.
Glede na to, da že precej časa niso ime-
li izkušenj z vajeništvom, je ravnate-

ljica srednje šole za strojništvo Mojca 
Šmelcer priznala, da pred začetkom 
šolskega leta niti niso dobro vedeli, kaj 
lahko pričakujejo. "A zaradi dobrega 
sodelovanja z gospodarstvom in veli-
kih potreb na tem področju z veseljem 
ugotavljamo, da je bilo zanimanje iz-
redno veliko. Zlasti glede na to, da so 
morali dijaki najprej skleniti vajeniško 
učno pogodbo z delodajalcem in so se 
šele s podpisano pogodbo vpisali v ta 
program." Potencialne delodajalce so 
prihodnji dijaki lahko spoznali še pred 
vpisom, ko so jih povabili na šolo, da 
so dijakom predstavili pogoje dela in 
kaj jim ponujajo v njihovem podjetju. 
"Večina delodajalcev namreč poleg va-
jeniške nagrade ponuja tudi kadrovske 
štipendije, vajenci lahko kandidirajo 
tudi za štipendijo za deficitarne pokli-
ce," je poudarila Mojca Šmelcer, ki je 
prepričana, da je za dijake zagotovo še 
precej večja motivacija to, da se imajo 
možnost izobraževati prek dela, torej 
znanje pridobiti prek praktičnega po-
uka. Vajenci namreč najmanj polovico 
izobraževanja opravijo neposredno pri 
delodajalcu.

Vajenci prek dela do znanja
V letošnjem šolskem letu so v Šolskem centru Škofja Loka začeli poskusno uvajati 
vajeništvo v programu Oblikovalec kovin – orodjar in že takoj navdušili 25 dijakov.

Mojca Šmelcer

Nejc Tonejc (desno) in Maks Potočnik
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Njihovi dijaki bodo s prakso pri delo-
dajalcih začeli v aprilu, saj je pogoj, 
da so stari najmanj 15 let. Čas, ki ga 
bodo preživeli pri delodajalcu, se bo do 
zaključnega letnika postopno podalj-
ševal. "Dijaki se bodo lahko dogovorili 
tudi za izvajanje praktičnega izobraže-
vanja v tujini, če imajo podjetja svoje 
poslovalnice zunaj naših meja," je kot 
prednost še navedla Mojca Šmelcer. 

Vsak dijak ima na učnem delovnem 
mestu pri delodajalcu svojega men-
torja, ki poskrbi, da je izobraževanje 
primerljivo šolskemu. "Tako bodo di-
jaki in delodajalci lahko našli skupne 
interese in obenem odkrili močna 
področja dijaka. To bo delodajalcem 
omogočilo, da že vnaprej spoznajo 
svoje prihodnje delavce in jih tako laž-
je takoj vključijo v delovni proces." Va-
jenci po besedah Mojce Šmelcer niso 
imeli težav pri iskanju delodajalcev, 
saj je bilo slednjih na koncu celo več 
kot dijakov. K temu so delodajalce vo-
dile tudi sedanje razmere na trgu dela, 
pravi Mojca Šmelcer, saj ta čas v pod-
jetjih močno primanjkuje ustrezno iz-
obraženih kadrov. "Mnogi starejši de-
lavci so tik pred upokojitvijo, orodjarja 
pa ne usposobiš prek noči, ampak je 
to proces; potrebne so izkušnje, zato 
je nastala vrzel – pomanjkanje kadra, 
ker starejši odhajajo, mladih delavcev 
pa ni dovolj. Nekaj časa bo trajalo, da 
bodo to nadomestili." 
Delodajalci so tako vajencem pripra-
vljeni ponuditi številne ugodnosti, kot 
je tudi možnost nadaljnjega izobraže-
vanja in gradnja kariere. "Delodajalci 
se trudijo vajencem ponuditi čim bolj-
še pogoje, da bi jih obdržali, saj se za-
vedajo, da je konkurenca velika in jih 
skrbi, da bi vajenci potem, ko jih bodo 

usposobili, odšli drugam," pojasnjuje 
Mojca Šmelcer. Vajenci si med šol-
skim letom lahko tudi premislijo in 
prestopijo iz vajeniške v šolsko obliko 
izobraževanja, čeprav se v njihovi šoli 
to še ni zgodilo, so pa med šolskim 
letom dobili dva nova vajenca. Za 
vajeniško obliko izobraževanja se je 
odločil tudi Nejc Tonejc, saj pravi, da 
raje dela kot sedi za knjigami. "Pred-

nost je, da bomo veliko časa preživeli 
v podjetju in tako spoznali tamkajšnji 
način dela." Maks Potočnik pa se je 
sprva vpisal na trgovsko šolo, a kma-
lu ugotovil, da to ni zanj, saj mu bolj 
ustreza praktično delo. "Pri izbiri mi je 
svetoval oče, ki je strojni tehnik. Pre-
dlagal mi je, da se izučim za orodjar-
ja, ker je ta poklic ta čas med najbolj 
iskanimi." 

Informativni dan bo potekal v petek, 9. februarja 2018,
ob 11. in 17. uri ter v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri

program klasicne gimnazije

Veseli te bomo!Veseli te bomo!

petek 9. februar ob 11. in 17. uri
sobota 10. februar ob 9. uri

info.mdzelezniki

Gimnazija Škofja Loka

Vabimo te na 
informativca

Pridi tudi ti
vnesi svoje ime

9. februar, petek  
ob 11. in 17. uri
10. februar
sobota 
ob 9. uri

9. februar, petek  
ob 11. in 17. uri
10. februar,
sobota 
ob 9. uri

Vabimo te na Vabimo te na 
www.gimnazija-skofjaloka.siwww.gimnazija-skofjaloka.si
informativcainformativca

Gimnazija Škofja Loka
Podlubnik 1b, 04 51 83 330

Gimnazija Škofja Loka
Podlubnik 1b, 04 51 83 330

Veseli
te bomo!

Pridi
tudi ti

Pridi na 
Gimnazijo
Škofja Loka

www.gimnazija-skofjaloka.si

ki bo v petek, 9. februarja, ob 11. in 17. uri
in v soboto, 10. februarja, ob 9. uri

Petek, 9. februar, ob 11. in 17. uri
Sobota, 10. februar, ob 9. uri

na informativni dan,

Kot prednost vajeniške oblike 
navajajo, da udeležencu 
omogoča zgodnejši stik s 
potencialnim delodajalcem in 
nabiranje praktičnih izkušenj, 
ki so pomembne za poklicno 
kariero, kar povečuje možnosti 
za zaposlitev po končanem 
izobraževanju.





Vabimo vas na informativne dneve v petek in soboto,  
9. in 10. februarja 2018:

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

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

V šolskem letu 2018/19  bomo v Šolskem centru Škofja Loka tudi mizarje izobraževali kot vajence.

IZOBRAŽEVANJE V ŠOLSKEM CENTRU ŠKOFJA LOKA  POTEKA  
V TESNEM SODELOVANJU Z GOSPODARSTVOM

Poklicno in strokovno izobraževanje v novi dobi zaposlovanja pridobiva vse več zanimanja s stra-
ni delodajalcev. Vedno bolj so iskani kadri, ki imajo praktična in strokovna znanja ter delovne 
izkušnje v podjetjih. 
V Šolskem centru Škofja Loka smo na področju strojništva, avtoremontne dejavnosti in lesarstva 
zagotovili moderno učno okolje s sodobnimi tehnologijami in individualnim pristopom. Izobra-
žujemo mladino in odrasle, da se usposabljajo in razvijajo svoje sposobnosti, kreativnost, inova-
tivnost in podjetnost tako v šoli kot pri delodajalcih doma in v tujini. Naši dijaki dosegajo odlične 
rezultate tudi na področju matematike, fizike, angleščine in na tekmovanjih v različnih športnih 
panogah. Priložnost za osebni razvoj ponujamo vsem, ki so pripravljeni vložiti trud in delo ter 
skupaj s strokovno usposobljenimi profesorji in v sodelovanju z delodajalci zgraditi temelje za 
odlično poklicno kariero.

V šolskem letu 2018/19 bomo v Šolskem centru Škofja Loka izobraževali po vajeniški obliki 
izobraževanja za poklice: oblikovalec kovin-orodjar, strojni mehanik in mizar. Vajeniška 
oblika izobraževanja je namenjena vsem mladim, ki si želijo pridobiti poklic pretežno z delom 
in usposabljanjem v podjetjih. Vajenci bodo sklenili vajeniško pogodbo z delodajalcem in se 
bodo istočasno izobraževali v šoli in usposabljali v podjetju, hkrati pa bodo dobili tudi vajeniško 
nagrado. S postopnim vključevanjem v delovne procese  bodo vajenci prevzemali vedno bolj 
odgovorne naloge v podjetju.
V Šolskem centru Škofja Loka ponujamo izobraževanje za široko paleto poklicev različnih sto-
penj zahtevnosti v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter v programih 
poklicno tehniškega, srednjega strokovnega in višješolskega izobraževanja.

STROJNIŠTVO
strojni tehnik (SSI)
strojni tehnik (PTI)
oblikovalec kovin – orodjar
inštalater strojnih inštalacij
strojni mehanik
pomočnik v tehnoloških  
procesih
inženir strojništva

AVTOREMONTNA 
DEJAVNOST 
avtoserviser
avtokaroserist
avtoserviserni tehnik (PTI)

LESARSTVO
lesarski tehnik  (SSI)
lesarski tehnik (PTI)
mizar
tapetnik
obdelovalec lesa
inženir lesarstva

Šolski center Škofja Loka, 
Podlubnik 1b, 

4220 Škofja Loka
telefon: 04/506 23 00

info@scsl.si, www.scsl.si.

Več kot polovico izobraževanja za poklic 
oblikovalec kovin-orodjar in strojni mehanik 
po sistemu vajeništva vajenec opravi pri 
delodajalcu z verificiranim učnim mestom, 
lahko v Sloveniji ali v tujini, in za to prejme 
tudi vajeniško nagrado.  
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MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

V ŠC Škofja Loka že vrsto let uspešno sodelujejo s podjetji 
v lokalnem okolju in regiji. Rezultat tovrstnega sodelova-
nja je tudi odločitev podjetja Iskra Mehanizmi, da jim pri-
skočijo na pomoč pri nakupu trideset tisoč evrov vrednega 
orodjarskega rezkalnega stroja.
"Od znanja, ki ga pridobivate v tej šoli, smo mi odvisni, 
saj je to tisto, kar potrebujemo,« je zbrane dijake vajen-
ce ob tem nagovoril generalni direktor Iskre Mehanizmi 
Marjan Pogačnik. Skupaj z direktorjem proizvodnje Boja-
nom Jurančičem sta jim predstavila podjetje s šestdesetle-
tno tradicijo in jih spodbudila k sodelovanju pri skupnem 
ustvarjanju dobrih zgodb tudi v prihodnje. Direktor ŠC Ško-

fja Loka Martin Pivk se jim je zahvalil, da so njihov šolski 
center prepoznali kot partnerja pri pridobivanju kadra. 
Z Marjanom Pogačnikom sta ob tej priložnosti podpisala 
tudi obnovljen konzorcijski dogovor, ki pomeni podlago 
za široko sodelovanje na več različnih področjih. »Veseli 
bomo, če se nam bo kdo od vas v prihodnje pridružil,« je 
Pogačnik še dejal dijakom in dodal, da je njihov profil ve-
dno bolj iskan, zato je vredno vlagati v prihodnost.

Pomoč pri nakupu  
rezkalnega stroja
Podjetje Iskra Mehanizmi je s pet tisoč 
evri podprlo naložbo Šolskega centra 
(ŠC) Škofja Loka v nov stroj, ki ga bodo 
pri svojem delu uporabljali orodjarji.

Generalni direktor Iskre Mehanizmi Marjan Pogačnik in direktor 
ŠC Škofja Loka Martin Pivk sta podpisala obnovljen konzorcijski 
dogovor. 

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Vabimo vas, da se nam pridružite na kopalnem izletu v Terme 
Zreče. Najprej se bomo sprehodili skozi Slovenske Konjice, 
nato pa s pomočjo lokalne vodičke spoznavali kraje zgornje 
Dravinjske doline. Peljali se bomo tudi na Zlati grič, od koder je 
lep razgled. V Termah Zreče nam bodo strokovnjaki predavali 
o zdravem načinu življenje in o tem, kako pomembno je, da 
smo čim dlje aktivni in se gibamo na svežem zraku. Po okusnem 
kosilu bo sledilo triurno kopanje v termalnih vrelcih bazenov in 
odhod domov.

Prav lepo vabljeni!

Odhod avtobusa:
ob 7.00 z AP Radovljica, ob 7.25 z AP Creina,  
ob 7.45 z AP Mercator Primskovo, ob 8.10  z AP Škofja Loka 

Cena izleta je 32 EUR.

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje, kosilo, strokovno predavanje,  
3-urno kopanje v Termah Zreče in DDV.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite 
osebno na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje od petka, 26.  januarja 2018, do 10. ure,  
zaračunamo potne stroške. 

          IZLET // torek, 30. januarja 2018
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KOPALNI IZLET V ZREČE
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IGOR KAVČIČ

Odprtja „športnega oddelka“ v okviru 
Loškega muzeja se je v decembru ude-
ležila množica obiskovalcev, med njimi 
so mnogi bili oziroma so še povezani s 
športom, bodisi kot tekmovalci, delavci 
v športu ali rekreativci. Zbirka Šport na 
Loškem je bila po Groharjevi in Pasijon-
ski v letu 2017 že tretja novo odprta zbir-
ka. Za loški šport so pripravili tri sobe 
v nadstropju, ki so bile pred tem sicer 
namenjene muzejskim depojem. 
V Škofji Loki in obeh dolinah je ukvar-
janje s športom zelo pogost družbeni 
pojav. Torej ni presenetljivo, da so 
športni zanesenjaki že pred leti za 
namen priprave športne zbirke usta-
novili Odbor za muzej športa v Škofji 
Loki, ki je v zadnjih dveh letih zelo 
tesno sodeloval z Loškim muzejem, v 
katerem je sedaj na ogled razstava. 

LOKA IMA TRIINDVAJSET OLIMPIJCEV

Kot so ugotovili v odboru, se je na Lo-
škem s športom ukvarjalo več kot 1600 
ljudi, delovalo oziroma še deluje več kot 
60 športnih klubov, v katerih so vzgo-
jili kar 23 olimpijcev, v loškem športu 
pa beležijo tudi pet Bloudkovih medalj 
in 26 priznanj. „V zadnjih sedmih letih, 
kolikor trajajo naša intenzivna priza-
devanja za zbirko, sem spoznal veliko 
čudovitih športnih zgodb, ki so jih v 
preteklosti in jih sedaj pišejo Ločani. V 
odboru smo se zbrali številni zanese-
njaki in začeli zbirati gradivo. Pripravili 
smo sezname pomembnih športnikov, 
ki smo jih v nadaljevanju nagovarja-
li za predmete, povezane z njihovim 
športnim delovanjem in uspehi. Da-
nes lahko naštejem kar 144 daroval-
cev. Uspelo nam je pridobiti na stotine 
fotografij in drugih dokumentov, ki se 
nahajajo v naši digitalni bazi, snema-
lec Pavle Dobovšek pa je posnel več kot 

petdeset športnih zgodb,“ je povedal 
Marjan Luževič, predsednik Odbora za 
muzej športa v Škofji Loki, da so obiska-
li podobne športne zbirke po Sloveniji, 
a niti ena športa ne obravnava tako 

celostno kot zbirka Šport na Loškem. 
Razstava v sodobnem jeziku govori o 
preteklosti, sedanjosti in prihodnosti 
športa na Loškem. Tako se na razstavi 
pogled na razvoj športnih aktivnosti na 

Ločani in šport tudi v muzeju
V Loškem muzeju so ob izteku leta odprli novo stalno zbirko Šport na Loškem. 
Škofja Loka z okolico je dala številne olimpijce in druge odlične športnike, bogata 
pa je tudi športna društvena dejavnost. Vse to dokazuje tudi muzejska zbirka.

Predsednik odbora za muzej športa v Škofji Loki Marjan Luževič v pogovoru z Ivanom 
Hafnerjem, športnikom, trenerjem, funkcionarjem v košarki, danes pri Društvu 
upokojencev Škofja Loka pa zadolženem za športne dejavnosti

Nekdanji smučarski tekač in olimpijec Ivo Čarman v družbi Marka Primožiča, ravnatelja 
OŠ Ivan Grohar in vodilnega pri širjenju rokometa v osnovnih šolah
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Loškem začne sredi 15. stoletja s fresko 
Sv. Nedelje v Crngrobu, poseben mejnik 
v razvoju športa predstavlja nunska de-
kliška šola, v kateri so gojenke v okviru 
pouka telovadbe igrale različico košar-
ke. Razvedrilne in športne aktivnosti so 
se vedno bolj razvijale in se v 19. stoletju 
začele organizirati v društvih. Eno pr-
vih je bilo Planinsko društvo, razvijati 
se je začela telovadna dejavnost, ki sta 
jo gojila sokolsko in orlovsko društvo. 
Na razstavi v nadaljevanju spremljamo 
razcvet športa v raznih društvih, uvaja-
nju novih športnih panog, množičnem 
vključevanju ljudi v rekreacijske in 
športne dejavnosti. V društvih so se že 
začeli kaliti tudi prvi olimpijci.
Kot je povedala avtorica razstave, zgo-
dovinarka Biljana Ristić, je koncept 
razstave prilagojen prostoru: „V vsaki 
od med seboj povezanih sob smo iz-
postavili tudi po eno umetniško delo 
(Alegorija športa, portret Franca Do-
lenca st. in nekoliko mlajši bronasti 
relief Vučka, maskote zimskih olim-
pijskih iger v Sarajevu), v vsaki sobi pa 
imamo ob fotografijah, krajših zapi-
sih in eksponatih tudi nekaj interak-
tivnih pripomočkov, za katere si želi-
mo, da bi naše obiskovalce spodbudili 
k sodelovanju in doživetju razstave.“ 

ZBIRKA MORA OSTATI ŽIVA

Za Ristićevo je bilo snovanje športne 
zbirke poseben izziv. Ne le zaradi ob-
sežne in bogate pretekle dediščine, ki 
jo ima Škofja Loka in okolica na špor-

tno-zgodovinskem področju, izziv ji je 
bila tudi živost tematike, ki jo v zbirki 
predstavljajo. „V letih snovanja, zbira-
nja in sodelovanja se je nabralo precej 
gradiva, ki ga je bilo treba urediti in 
zasnovati v pregledno in na več nivo-
jih izpovedno razstavo,“ je povedala 
avtorica: „Razstava je zasnovana na 
več nivojih, da lahko tudi tuji obisko-
valci, ki ne vedo veliko o naši športni 
zgodovini, dobijo vtis in informacije o 
tem bogatem delu kulturne dediščine. 
Po drugi strani pa smo z digitalizacijo 
zasnovali del razstave tudi za tiste, ki 
se želijo bolj poglobiti v vsebine. Sle-
dnje bomo seveda tudi nadgrajevali. 

S postavitvijo razstave se naše delo 
ni končalo, temveč dobro začelo, saj 
bomo razstavo oživljali s predavanji, 
pogovori, delavnicami in obeleževanji 
obletnic, zmag in podobnim.“
Kot pojasnjuje Luževič, bi lahko pokazali 
še ogromno, a so tokrat morali opraviti 
selekcijo med zbranim gradivom. „Nad-
gradnja bo tako digitaliziranje celotne 
zbirke, da jo bomo lahko pripeljali tudi 
na svetovni splet in s tem vsem zainte-
resiranim tudi na dom." V muzeju pravi-
jo, da je ta razstava zgolj odličen vmesni 
čas. Po prvi fazi – zbiranju gradiva, ak-
tualiziranju in postavitvi – namreč sledi 
druga faza – obdržati zbirko živo.

Po razstavi se je sprehodil tudi nekdanji kolesar Janez Lampič, leta 1984 udeleženec 
olimpijskih iger v Los Angelesu. / Foto: Tina Dokl

"Kopačke" ta čas najbolj popularnega Loškega športnika Jana Oblaka.

Razstavo je v kratkem orisala njena 
avtorica, kustosinja Loškega muzeja 
Biljana Ristić.
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Na srečanju soposlovnih oz. cowor-
king centrov Gorenjske v Lokomotivi 
so podjetniki, ki delujejo v njihovem 
okviru, predstavili svoja področja de-
lovanja in z drugimi udeleženci delili 
svoje zgodbe zagona poslovanja in iz-
kušnje pri vzpostavljanju soposlovnih 
centrov. Kot se je izkazalo, so imeli 
prav vsi taki centri na Gorenjskem 
enake "porodne" težave ter bi brez 
podpore občin in lokalnih razvojnih 
agencij težko zaživeli. "Zgodbe so si 
zelo podobne – na začetku je veliko 
entuziazma, potem pa padeš v 'lu-
knjo'," je ugotavljal direktor Razvojne 
agencije Sora (RAS) Jurij Bernik, ki si 
želi, da bi v prihodnje gorenjski so-
poslovni centri zastavili tudi kakšen 
skupni projekt.
Uvodno besedo so na srečanju prepu-
stili gostitelju, Tinetu Škrbcu iz ško-
fjeloške Lokomotive, ki tretje leto de-
luje pod okriljem RAS. "Sprva je bil ta 
prostor prazen, zato smo si želeli vanj 
pripeljati nove vsebine in nove ljudi," 
je pojasnil Škrbec in dodal, da se zdaj 
število uporabnikov veča, tako da je 
prostor zaživel, kar je bil tudi njihov 
prvotni namen. Skupaj z Mizarnico 
iz Žirov snujejo tudi skupni projekt 
"coworking zunaj okvirjev," ki je na-
menjen razvoju mladih podjetnikov 
pri ustvarjanju novih delovnih mest, 
za katerega jim je uspelo pridobiti 
tudi evropska sredstva. Mizarnico so 
po besedah Mateja Kalana ob veliki 
podpori občine odprli junija lani, a 
imajo v tako majhnem kraju, kot so 

Žiri, še vedno veliko težav pri iskanju 
ljudi, ki bi se v sodelanju družili vsak 
dan. Od začetka delovanja se je v Mi-
zarnici zvrstilo že več kot deset mla-
dih podjetnikov, ki so najeli mizo, a le 
trije vztrajajo ves čas. "Potrebno je bilo 
veliko truda, da smo si kot začetniki 
ustvarili svoj poslovni prostor." Sam 
trdno verjame v uspešnost delovanja 
soposlovnih centrov. "V tujini sem vi-
del, da je mogoče kakovostno delo v 
takem prostoru." Ga pa veseli, da so 
polni vsaj dogodki, ki jih prirejajo v 
Mizarnici.
Kovačnica v Kranju je pred časom 
zaznamovala drugo obletnico delova-
nja, a kot je poudarila Nives Justin, 
je prvo leto tudi sama skoraj obupa-
la. "Včasih se je zgodilo, da smo bili 

na delavnicah samo trije – midva s 
sodelavcem in predavatelj," se je po-
šalila s kančkom samoironije. Ta čas 
pa imajo že več kot dvajset uporabni-
kov, in čeprav so prostore že dvakrat 
povečali, spet postajajo premajhni, 
prav tako so njihovi dogodki polno 
zasedeni. Zato se bodo po besedah 
Domna Dolenca v prihodnje osredo-
točili predvsem na selekcijo in gra-
jenje skupnosti. Prvi koraki so bili 
težki tudi pri vzpostavljanju sode-
lanja na Jesenicah, je priznal Grega 
Škufca. "Bistvo sodelanja je povezo-
vanje za doseganje osebnega in sku-
pnega uspeha," je poudaril in dodal, 
da si mladi delovno okolje predsta-
vljajo kot kreativen prostor z dušo. 
"To vključuje tudi kavico, piškote in 
instagram." Kljub začetnim težavam 
je v njihovem soposlovnem centru 
ta čas že trinajst uporabnikov. "Smo 
zelo pisana druščina – med nami sta 
tudi dva karateista, osebni trener, 
odvetnica, mlada raziskovalka, ki te-
koče govori kitajsko ..." Od tega jih pet 
prostore uporablja redno.

Soposlovni centri izmenjali izkušnje
V Inkubatorju in coworking centru Lokomotiva so se decembra predstavili 
podjetniki in uporabniki soposlovnih centrov na Gorenjskem.

V Inkubatorju in coworking centru Lokomotiva so se decembra predstavili podjetniki  
in uporabniki soposlovnih oz. coworking centrov z Gorenjske.

Kot se je izkazalo, so imeli prav vsi soposlovni centri na 
Gorenjskem enake »porodne« težave ter bi brez podpore občin 
in lokalnih razvojnih agencij težko zaživeli. »Zgodbe so si zelo 
podobne – na začetku je veliko entuziazma, potem pa padeš v 
'luknjo',« je ugotavljal direktor Razvojne agencije Sora (RAS) 
Jurij Bernik.
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Dogovor je minister za infrastruktu-
ro Peter Gašperšič podpisal z župani 
občin Gorenja vas - Poljane, Kranj, 
Medvode, Škofja Loka, Železniki in 
Žiri ter direktorjem Regionalne ra-
zvojne agencije Gorenjske. Z ureditvijo 
obstoječih kolesarskih povezav in z 
izgradnjo novih želijo zagotoviti pro-
metno varnost kolesarjev, povečati 
razvoj kolesarskega turizma, spodbu-
jati trajnostno mobilnost in športno-
-rekreativne dogodke, izboljšanje kva-
litete življenja lokalnega prebivalstva 
in spodbujati zdrav načina življenja. 
Kot je ob podpisu dogovora dejal mi-
nister Gašperšič, je to še eden v nizu 
kolesarskih projektov v državi, kjer 
želijo vzpostaviti t. i. kolesarski križ, 
podobno kot že imamo avtocestnega. 
Nanj se bodo navezovale posamezne 
regionalne kolesarske poti, tako tudi 
70 kilometrov dolga kolesarska pove-
zava, ki poteka skozi občine Gorenja 

vas - Poljane, Kranj, Medvode, Škofja 
Loka, Železniki in Žiri. "Kolesarjenje 
bo tako predvsem po Selški in Poljan-
ski dolini postalo varnejše za turiste, 
rekreativne kolesarje in tiste, ki vsa-
kodnevno kolesarijo v službo in šolo," 
je povedal minister.

S KOLESOM DO BRATSKIH  
IN PRIJATELJSKIH MEST

Leta 2016 je bila odprta 109 kilometrov 
dolga in označena državna kolesar-
ska povezava od Rateč do Ljubljane, 
ki poteka skozi deset gorenjskih ob-
čin, z njo pa se je Slovenija navezala 
na kolesarsko povezavo med Salzbur-
gom ter Gradežem. Letos nameravajo 
vzpostaviti povezavo od Ljubljane do 
mejnega prehoda Obrežje, v 2019 pa od 
Maribora oz. avstrijske in madžarske 
meje do Kopra oz. meje s Hrvaško in 
Italijo. Na Gorenjskem je v prihodnje 
predvidenih 430 kilometrov kolesar-
skih poti. Tudi škofjeloško območje je 
že dodobra prepredeno z njimi, manj-
kajo pa zlasti tiste za turizem in tran-
sverzalne, ki sedaj potekajo po prome-
tno nevarnih trasah, je na srečanju 

na Loškem gradu dejal župan Miha 
Ješe. Pri načrtovanju kolesarskih poti 
bodo večinoma urejali že obstoječe 
poti, novogradnje pa bodo potrebne 
proti Selški in Poljanski dolini. Urediti 
bo treba zlasti odsek skozi sotesko od 
Škofje Loke do Dolenje vasi, kjer je po 
županovih besedah potrebna tudi ob-
nova ceste, in mimo Loga v Poljanski 
dolini, kjer bo verjetno potreben vkop 
v skalo in nekaj deset metrov galeri-
je. Miha Ješe, ki je tudi sam aktiven 
rekreativni kolesar, pa želi, da bi s 
kolesarskimi potmi povezali tudi poti 
iz Škofje Loke proti pobratenim me-
stom. Župan češkega Tabora je doslej 
že dvakrat prikolesaril v Škofjo Loko, 
je povedal Ješe, minister Gašperšič pa 
je ob tem dejal, da bo z navezavo re-
gionalnih kolesarskih poti na poveza-
vo Salzburg–Gradež njegov kolesarski 
obisk še lažji.
Župani šestih občin (Miha Ješe, Milan 
Čadež, Janez Žakelj, Anton Luznar, Bo-
štjan Trilar in Nejc Smole) pa so mi-
nistru Gašperšiču v Škofji Loki izročili 
tudi dopis o cestni povezavi njihovega 
območja z avtocestnim omrežjem, za 
kar si prizadevajo že lep čas.  

Porečje Sore želijo povezati s kolesarskimi potmi
Na Loškem gradu, od koder se v lepem vremenu vidi daleč po škofjeloškem 
območju, so januarja podpisali dogovor o načrtovanju in povezovanju kolesarskih 
in drugih poti v porečju Sore.

Župan Miha Ješe in minister  
za infrastrukturo Peter Gašperšič 

Podpisniki dogovora o kolesarskih povezavah v porečju Sore 
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Na škofjeloškem Rdečem križu so lani 
razdelili več kot dvajset ton hrane. 
Prejemnikov pomoči je bilo približno 
sto manj kot leto prej, kljub temu pa 
jih je lani še vedno 530 redno preje-
malo prehranske pakete. "Spremenila 
pa se je sama struktura prejemnikov, 
saj je med njimi manj družin," ugota-
vlja sekretarka škofjeloškega območ-
nega združenja Rdečega križa Sloveni-
je Fani Mikš. Med prejemniki pomoči 
je ta čas največ samskih oseb brez za-
poslitve, upokojencev in invalidov. 
Ob tem so lani dodatno pomagali še 
osemdesetim osebam pri plačilu polo-
žnic, ob bolezni ali smrti v družini, ob 
nakupu prilagojenega vozila za otroka 
s posebnimi potrebami in podobno.
V delovanju združenja imajo veliko 
vlogo prostovoljci, ki jih je ta čas okrog 
dvesto. Ti na leto po domovih obišče-
jo več kot 2600 starejših od 75 let v 
okviru vseh 18 krajevnih organizacij, 
ki delujejo na območju štirih občin na 
Škofjeloškem. Pripravljajo tudi sreča-
nja za starejše ter pomagajo pri raz-

deljevanju hrane, izpeljavi krvodajal-
skih akcij, organizaciji zdravstvenih 
postaj, kjer si občani lahko izmerijo 
krvni sladkor, tlak in holesterol, ter 
raznih zbiralnih akcijah. V dveh trgo-
vskih centrih v Škofji Loki so med dru-
gim lani v marcu, maju in decembru 
organizirali tri večje zbiralne akcije, v 
okviru katerih so zbrali več kot 1500 
kilogramov hrane. "Ljudje so bili zelo 
velikodušni, zato bi se jim še enkrat 
rada zahvalila," je dejala Fani Mikš. S 
pomočjo škofjeloških podjetij so konec 
leta pripravili tudi obdarovanje za 55 
otrok iz socialno ogroženih družin in 
jim tako polepšali praznike. Učenci OŠ 
Škofja Loka - Mesto so za otroke pri-
pravili igrico, po kateri jih je obiskal 
dedek Mraz ter jih razveselil s paketi s 
sladkarijami, igračami in oblačili. 
V škofjeloškem združenju Rdečega kri-
ža so ponosni tudi na rezultate na po-
dročju krvodajalstva, saj so po količini 
darovane krvi vodilni na Gorenjskem, 
v slovenskem merilu pa se uvrščajo 
na četrto mesto za Ljubljano, Maribo-
rom in Novim mestom. Lani so imeli 
3966 odvzemov krvi, pri čemer je prvič 

na odvzem krvi prišlo 242 darovalcev, 
predvsem mladih. Zadovoljni so tudi 
z rezultati na področju prve pomoči. 
"Naša ekipa prve pomoči je lani zma-
gala na regijskem tekmovanju pre-
verjanja znanja ekip prve pomoči in 
se uvrstila na državno tekmovanje, 
na katerem so zasedli odlično peto 
mesto," jih je pohvalila Fani Mikš, ki 
opaža tudi, da ljudje pripisujejo vedno 
večji pomen znanju prve pomoči. Pri-
pravljajo namreč tudi tečaje prve po-
moči za voznike in podjetja.
Delovanje Rdečega križa se trudijo pri-
bližati tudi otrokom, med drugim prek 
krožkov v OŠ Škofja Loka - Mesto in OŠ 
Cvetka Golarja. Več kot osemdesetim 
otrokom so lani omogočili letovanje na 
Debelem rtiču in taborjenje v Marindo-
lu. Zelo dobro po besedah Fani Mikš 
deluje še osem skupin starih za samo-
pomoč, v okviru katerih se vsak teden 
srečuje okrog 78 starejših. "Namen teh 
skupin je preprečevati občutek osa-
mljenosti in vzdrževati psihofizično 
kondicijo starostnikov, kar prispeva k 
boljšemu zdravju." Pri svojem delu so 
se v škofjeloškem Rdečem križu lani 
uspešno povezovali z občino ter drugi-
mi organizacijami in društvi v občini. 

Med prejemniki pomoči manj družin
Na škofjeloškem združenju Rdečega križa Slovenije ugotavljajo, da se je število 
prejemnikov pomoči lani v primerjavi z letom prej zmanjšalo, čeprav jih še vedno 
več kot petsto redno prejema prehranske pakete.

Fani Mikš

Na obdarovanju v OŠ Škofja Loka - Mesto so tamkajšnji učenci otroke iz socialno 
ogroženih družin razveselili z igrico.
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V društvu Žverca so že nekaj časa is-
kali novo lokacijo za zavetišče, ki ta 
čas deluje v utesnjenih prostorih na 
območju nekdanje vojašnice, kjer je 
predvidena gradnja vrtca. "Občina 
nam je ponudila objekt v Puštalu, ka-
terega lastnica je država, a poteka po-
stopek za prenos lastništva na občino 
za potrebe zavetišča," je razložila vodja 
zavetišča Monika Koprivnikar. Čeprav 
so imeli na voljo še nekatere druge 

objekte, pa je ta v Puštalu po njenih be-
sedah najprimernejši, saj bodo lahko 
uredili moderen, premišljeno načrto-
van prostor, kjer bodo živali brezskrb-
no in kakovostno bivale do posvojitve. 
Obenem pa bodo v novih, bistveno ve-
čjih prostorih kot doslej imeli možnost 
izvajati še vrsto drugih dejavnosti, od 
predavanj in delavnic do koncertov in 
razstav, s čimer bodo omogočili prije-
tno in terapevtsko druženje z živalmi 
ob sicer čisto običajnih dejavnostih. 
V okviru Mačjega dola so po besedah 
Monike Koprivnikar doslej oskrbeli 
že približno 1500 zapuščenih mačk, 
ki so zaradi človeške malomarnosti 
ostale brez oskrbe. V starih prostorih 
na Partizanski cesti je lahko hkrati 
bivalo okrog štirideset odraslih mačk, 
na novi lokaciji jih bo nov, praviloma 
začasni dom lahko našlo precej več. 
"V vsakem primeru se trudimo živali 
oddati hitro v dobro posvojitev, zato 
je pomembno, da ljudje lahko pridejo 
v prijetno okolje, saj jim bomo na tak 
način živali lažje predstavili in torej 
tudi oddali." Obenem bodo lahko v po-
moč pri oskrbi živali v zavetišču vklju-
čevali predstavnike vseh segmentov 
družbe, saj bo le tako prišlo do pre-
mikov v glavah celotne družbe glede 
ravnanja z živalmi, je prepričana. Z 
lepo urejenimi sodobno zasnovanimi 
prostori želijo tudi rušiti predsodke o 
zavetiščih. "Prevladuje namreč prepri-
čanje, da so zavetišča kraj, kjer ubo-
ge mucke trpijo in čakajo, da jih kdo 
reši." Ljudem bi radi približali filozo-
fijo, da je žival smiselno posvojiti le, 

če lahko zanjo poskrbiš bolje kot v za-
vetišču, kar pa ne pomeni, da jo rešiš 
iz obupnih razmer. Gre le v svojo dru-
žino, kjer bo zares doma." Ljudi želijo 
spodbujati k odgovornemu lastništvu, 
zato bodo pripravljali tudi razne obli-
ke 'mehkega' izobraževanja prek do-
godkov v zavetišču.
Objekt prihodnjega zavetišča za mač-
ke v Puštalu so začeli obnavljati lani 
jeseni, selitev načrtujejo v marcu. V 
zgornjem nadstropju bodo uredili bi-
valne prostore za mačke, tudi ločeno 
sobo za mačje mame z mladiči, ki 
jih včasih sprejmejo. V pritličju pa bo 
poleg pisarne in prostora za druženje 
še karantena. "Radi bi uredili tudi za-
mrežen izpust, kjer so lahko živali na 
svežem zraku." 
Ta čas je v zavetišču Mačji dol v oskrbi 
dvajset mačk, od tega jih približno po-
lovica pri njih biva že več let. Poskrbijo 
tudi za prosto živeče mačke, ki jih po 
sterilizaciji in veterinarski oskrbi vrne-
jo v okolje, ki ga poznajo in so v njem 
hranjene. "Teh je vsako leto še približno 
dvakrat toliko kot tistih, ki jih sprejme-
mo v zavetišče." Za mačke skrbi deset 
prostovoljcev. Vse štiri občine s Ško-
fjeloškega zagotavljajo denar za prvi 
mesec oskrbe vsake sprejete mačke, 
potem pa so v celoti odvisni od dona-
torjev, je razložila Monika Koprivnikar. 
Na sponzorje in donatorje računajo 
tudi pri obnovi objekta za novo zaveti-
šče, kjer jim sredstva zagotavlja Občina 
Škofja Loka. "Veliko pa skupaj z drugimi 
prostovoljci naredimo tudi sami," je še 
dodala Monika Koprivnikar.

Nov dom  
za zapuščene 
mačke
Zavetišče za mačke Mačji 
dol, ki so ga pred petimi 
leti ustanovili prostovoljci 
društva Žverca, bodo 
predvidoma v dveh 
mesecih preselili na 
novo lokacijo v Puštalu, 
kjer bodo imeli dovolj 
prostora tudi za izvajanje 
nekaterih podpornih 
dejavnosti.

Monika Koprivnikar

V Puštalu urejajo novo zavetišče za mačke.
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Prvo nedeljo v januarju sta se iz nizo-
zemskega Veldhovna, kjer je potekalo 
svetovno prvenstvo v country line dan-
cu oziroma plesu v vrsti, vrnili domov 
mama in hči Nataša in Eva Hlebš, 
doma s Podlubnika. Dve od treh članic 
kranjske Plesne skupine Linera, kate-
rih mentorica je Marjana Petauer in 
so se udeležile prvenstva ter tekmova-
le v classic country line dancu, sta se 
domov vrnili nasmejani: namreč Na-
taša je v svoji kategoriji – od petdeset 
do šestdeset let – osvojila drugo mesto, 
Eva pa je imela precej močno konku-
renco v skupini do osemnajst let in se 
žal ni uvrstila med prvih pet. Je pa nju-
na plesna kolegica, Kranjčanka Živa 
Krajnik, posegla po najvišji stopnički 
in osvojila naziv svetovne prvakinje 
social classic line dance v kategori-
ji odrasli – tekmovala je v skupini od 
osemnajst do trideset let. Tokrat je bilo 
prvič, da je Slovenija sploh tekmovala 
na tovrstnem svetovnem prvenstvu. 
Petauerjeva nam je ob vrnitvi – ko so 
dekleta pristala na domačem leta-
lišču Jožeta Pučnika in so jim njene 
varovanke oziroma kolegice plesalke 
pripravile prisrčen sprejem – razloži-
la, da so se lani v skupini prvič odlo-
čili, da se udeležijo tekmovanja, prej 
so štiri leta le nastopali. Prva je bila 
na vrsti Avstrija, kjer so tekmovali po-
samezno in tudi v skupini. Domov so 
se vrnili s kar enajstimi pokali. Tako 
so začeli razmišljati o udeležbi na 
letošnjem svetovnem prvenstvu na 
Nizozemskem, a finančno bi bil to za 
isto ekipo prevelik zalogaj in so na Ni-
zozemsko odpotovale tri plesalke, ki 
pa so se na prvenstvo prej morale še 
kvalificirati. Odločile so se za Italijo, 
za udeležbo na tekmovanju v Milanu, 
od koder so se vrnile z dvema zlatima 
in eno srebrno medaljo ter tako izpol-

nile pogoje za udeležbo na svetovni 
tekmovalni pustolovščini v Veldhov-
nu. Izvedeli smo še, da pri njih ne ple-
šejo le na kantri glasbo, s čimer ljudje 
radi enačijo ples v vrsti na prvo žogo, 
ampak plešejo na vse zvrsti glasbe in 
vse stile. Blizu so jim tako živahni kot 
umirjeni ritmi.
Eva šteje šestnajst let. Je srednješol-
ka, obiskuje prvi letnik srednje vzgoji-
teljske šole v Ljubljeni. Pleše štiri leta, 
včasih je trenirala plavanje in karate. 
Igrala je tudi prečno flavto, zanimalo 
jo je solo petje, nastopa v mladinski 
operi Hobit – poje v projektnem zboru, 
sestavljenem prav za to opero. Šla je 
na avdicijo in so jo sprejeli. Petju pušča 
odprta vrata, jo pa country line dance 
zanima do te mere, da bi ga enkrat v 
prihodnosti morda poučevala. 
Njena mama Nataša ima 56 let in je 
vzgojiteljica v Kranjskih vrtcih. Tudi 
ona poje: v vrtčevskem zboru. In ker 
je življenje obeh ženskih predstavnic 
družine Hlebš prepleteno s plesom, 
glasbo in petjem, nas je zanimalo, ali 
je v ta spekter vpet tudi Evin oče oziro-
ma Natašin soprog. »Oče pa ne poje,« 
smeje pove Eva, a se obe strinjata, da 
ima lep bas. No, morda kdaj v doma-
čem krogu. Igra klavir in ima dober 
občutek za glasbo. V preteklosti, ko je 
bila Eva še osnovnošolka, nadaljuje 
Nataša, se je včasih zgodilo, da so v 
skupni točki za Miklavžev dobrodelni 
sejem nastopali vsi trije. »Eva na flav-
ti, soprog na klavirju, jaz na kitari.«
• Kako sta sploh postali članici Ple-
sne skupine Linera v Kranju?
Eva: »Ples je odkrila mami. Najprej 
me ni zanimalo, potem me je prepri-
čala, postalo mi je všeč in sedaj sem 
tam, kjer sem (smeh).«
• Nataša, vi ste bili torej pobudnica. 
Kje pa ste našli ali izvedeli za coun-
try line dance oziroma ples v vrsti? 
Ste ga odkrili po naključju?

Nataša: »Čisto po naključju. Iskala 
sem nekaj zase, za rekreacijo. V mla-
dosti sem veliko in rada plesala, ven-
dar se tega nikoli nisem lotila resneje. 
Najprej je bila skupina sicer razpisana 
v Škofji Loki, pa je bilo potem premalo 
zanimanja zanjo in so se odločili, da 
bodo vse skupaj izpeljali v Kranju. Po-
vabila sem še hčer, naj pride in pogle-
da, če bi ji vse skupaj ustrezalo.« 
• V bistvu je ples v vrsti hkrati ples 
in učinkovita vadba. In bi rekla, da 
ni ravno enostaven.
Nataša: »Ko imamo vaje, telo kar te-
meljito dela. Midve prideva na vajo 
recimo ob četrtkih ob 19. uri in potem 
traja do kakih desetih zvečer – kar po-
meni tri ure intenzivnega dela.«
Eva: »Zahteva kar kondicijo. Vsi misli-
jo, da je ples v vrsti enostaven, vendar 
ni ravno tako. Delajo noge, roke, pa 
tudi misliti moraš zraven. Je pa fino.«
• V skupini imate tudi moške ple-
salce, v njej plešejo različne genera-
cije.
Eva: »Najmlajša plesalka je bila stara 
trinajst let, sedaj sem jaz najmlajša; 
najstarejša plesalka je pa šestdeset 
plus ...«
Nataša: »Če ni že blizu sedemdesetih ...«
• Sta se za udeležbo na tekmovanju 
v Milanu odločili sami?
Nataša: »Na pobudo mentorice.«
• Uspelo vama je in sta se kvalifi-
cirali naprej, na svetovno prvenstvo. 
Kako pa je bilo v Milanu?
Eva: »Jaz sem bila prva, mami druga; 
tretja, ki je tekmovala, pa je tudi osvo-
jila prvo mesto.«
• Pridete na tovrstno evropsko pr-
venstvo, in če vas je na primer pet iz 
različnih držav, kako je potem videti 
nastop na tekmovanju? Pleše vseh 
pet v isti kategoriji naenkrat?  
Eva: »Omejitev na plesišču je osem 
plesalk, koreografija je določena. Če so 
na primer štiri plesalke v višji katego-

Ples v vrsti navdušuje mamo in hčer
Nataša in Eva Hlebš s Podlubnika sta se udeležili svetovnega prvenstva v country 
line dancu oziroma plesu v vrsti, ki ga je prvi teden v januarju gostil nizozemski 
Veldhoven. Domov sta se vrnili polni vtisov.
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riji in nižji, potem kategoriji združijo 
in v bistvu sta na plesišču potem na-
enkrat dve različni diviziji.« 
• Pa je bilo na svetovnem v vaši ka-
tegoriji, Eva, kaj fantov?
Eva: »Ne. Za čuda nič.«
Nataša: »V višji so bili.«
Eva: »Mislim, da sta bila tudi dva v 
nižji.«
Nataša: »In to so zelo dobri plesalci.«
• Kaj pa sodniki najbolj ocenjujejo?
Eva: »Pravilnost korakov. Pomembno 
je tudi, da uživaš v plesu – to se mora 
videti na obrazu. Pa uporabo oziroma 
gibe rok in tudi plesne kostume, da se 
ujemajo s temo in glasbo točke. Če so 
tema dvajseta leta, mora biti tudi oble-
ka oziroma kostum temu primeren.«   
• Trije plesi, trije plesni kostumi, in 
če se ne motim, po dve minuti za en 
ples. Kar zalogaj ... 
Eva: »Kar 'telovadba', ja ...« (smeh)
• … ki verjetno ni poceni?
Nataša (smeh): »Imava sponzor-
ja – sem poročena z njim. Nekaj sva 
jih kupili, včasih kakšnega starega iz 
omare predelaš in kaj dodaš, dokupiš. 
Se moraš kar malo znajti.«

• Koreografija je bila določena vna-
prej. Kaj pa sta plesali na Nizozem-
skem?
Nataša: "Na temo dvajsetih let je 
bil charleston, potem je bil east cost 
swing, pa potem še jive – kot se je ple-
salo v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja.«
• Kakšni pa so bili občutki, ko sta 
nastopili? Je bilo kaj treme?
Nataša: »Ne, čisto nič.«
Eva: »Spominjam se, da ko smo šli v 
Avstrijo, sem jo jaz imela. A ko sem 
prišla na plesišče in sem zaslišala 
glasbo, je izginila. V tistem trenutku 
potem samo še uživaš.«  
Nataša: »Atmosfera na tekmovanjih 
je res sproščena.«
• Na Nizozemskem sta praktično 
preživeli slab teden. Kaj pa turizem? 
Je bilo kaj časa za oglede?
Eva in Nataša: »Na Nizozemskem 
smo bile med 2. in 7. januarjem, tek-
movanja so bila že drugi dan, malo 
pa smo šle tudi naokoli. Obiskale smo 
Kinderdijk, videle mline na veter, za-
plule z ladjico po krožnih kanalih v 
Amsterdamu, kjer so ravno v tistem 

času gostili Festival luči, ko so po 
kanalih arhitekti iz vsega sveta raz-
stavljali svetlobne postavitve, efekte. 
Opazile pa smo tudi, kako so pri njih 
hitro začeli pospravljati novoletne 
okrasitve. V dveh dneh ni bilo nikjer 
nič več. Morda je na kakšni mizi osta-
la božična zvezda, kje kake lučke na 
hišah ... «
• Človeka zagrabi, da bi takoj spet 
odšel na podobno tovrstno tekmo-
vanje? 
Eva in Nataša: »O ja, seveda. Tu spo-
znaš nove ljudi, skleneš nova prija-
teljstva.«
Eva: »Zvečer, po tekmovanjih je bil ve-
dno ples, kar je bil čisti užitek – prava 
plesna oblika druženja.«
Nataša: »Predstavljajte si, kako dvesto 
ljudi pleše isti ples. Vse se giblje v isto 
smer ... Res noro dobro. Preden smo 
odšle na Nizozemsko, smo v skupini 
razmišljali, da se bomo za eno leto 
malo ustavili in bomo delali na teh-
niki. Ampak ko smo doživeli tole, že 
gledamo naprej in že razmišljamo o 
naslednjem prvenstvu, ki ga Španija 
gosti aprila. «  

Eva in Nataša Hlebš
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V okviru bienalne prireditve Potujo-
ča muzika, ki poteka od leta 2011, na 
enem mestu zberejo najboljše slo-
venske mladinske zbore in tako za-
znamujejo svetovni dan zborovske 
glasbe. Na prireditvi sredi decembra 
se je v Cankarjevem domu predstavilo 
17 mladinskih zborov oziroma skupaj 
okrog petsto pevcev, med katerimi je 
bilo tudi 32 pevk mladinskega pev-
skega zbora OŠ Cvetka Golarja. "Vse 
si zaslužijo pohvalo za vztrajnost in 
prizadevnost med intenzivnimi pri-

pravami na nastop, ki so potekale pod 
vodstvom zborovodkinje Klementine 
Tominšek," jih je pohvalila ravnatelji-
ca Karla Krajnik. 
K sodelovanju na omenjeni priredi-
tvi jih je povabila Mihela Jagodic iz 
Javnega sklada RS za kulturne dejav-
nosti (JSKD) po uspešnem nastopu na 
regijskem tekmovanju pevskih zborov 
maja lani, na katerem so osvojile zla-
to priznanje, poleg tega pa še posebno 
priznanje za najboljšo izvedbo ljudske 
pesmi. Klementina Tominšek si je 
ob tej priložnosti prislužila priznanje 
najboljši zborovodja debitant. Kot je 

priznala, odločitev za sodelovanje pri 
Potujoči muziki ni bila lahka, saj se je 
zavedala, da jih čaka izredno trdo delo, 
časa pa ni bilo veliko. A so tudi ob iz-
jemni podpori vodstva šole že konec 
avgusta začele z vajami, za kar jim ni 
bilo škoda žrtvovati niti prostih sobot, 
en teden pred prireditvijo so celo pre-
spale v glasbeni učilnici v šoli. Zvečer 
in takoj zjutraj so imele vaje, vmes pa 
so se tudi zabavale. "Ocenila sem, da 
smo v treh mesecih v priprave na na-
stop vložile okrog sto ur." Čeprav je tudi 
devetošolka Minka Triler priznala, da 
je bilo zelo naporno, pa je bilo vredno 
vsega truda, saj je bil nastop pred pol-
no Gallusovo dvorano po njenih bese-
dah nekaj nepozabnega. "Sploh ko smo 
videle, kako publika uživa ob našem 
petju," je dejala Minka Triler in dodala, 
da so imele pred nastopom sicer gro-
zno tremo, a so se takoj, ko so začeli 
peti, umirile, saj so zaupale vase. "Vse 
vaje, na katerih smo zelo uživale, so se 
nam obrestovale."
Letošnji izbor skladb je bil razdeljen 
na tri sklope, in sicer so pevci z glasbo 
popotovali po domovini, nato k različ-
nim oddaljenim kulturam, za konec 
pa v praznični božično-novoletni čas, 
so pojasnili pri JSKD in dodali, da so 
z izborom obenem obeležili številne 
obletnice – 110 let rojstva Marjana Ko-
zine, 100 let smrti Frana Gerbiča, 70 let 
rojstva Tomaža Habeta, 50 let rojstva 
Damijana Močnika, 40 let smrti Mar-
jana Vodopivca in Alojzija Mava ter 

Nepozaben nastop pred polno 
Gallusovo dvorano
Na koncertu združenih izbranih mladinskih zborov 
iz vse Slovenije z naslovom Potujoča muzika so se 
sredi decembra v Cankarjevem domu predstavile 
tudi učenke Osnovne šole Cvetka Golarja, ki pojejo pri 
tamkajšnjem mladinskem pevskem zboru. 

Mladinski pevski zbor OŠ Cvetka Golarja / Foto: Dane Jemc

Klementina Tominšek / Foto: Matjaž Maležič



Z nastopa v Cankarjevem domu / Foto: Janez Eržen

150 let nastanka skladbe Na lepi mo-
dri Donavi, ki je bila prvič v Sloveniji 
predstavljena v slovenskem prevodu 
in različici za mladinski zbor. Posebej 
za to priložnost sta nastali tudi sklad-
bi Novoletni ples Tadeje Vulc in Naj 
živi hrup Tineta Beca, saj v okviru pro-

jekta Potujoča muzika tudi spodbuja-
jo slovenske skladatelje, da za zbore 
napišejo izvirne skladbe. Zborovodje 
na koncertu so bili Tadeja Vulc, Jasna 
Drobne in Damijan Močnik. 
Nastop na tako velikem koncertu pa 
za učenke ni bila samo nepozabna 

izkušnja, ampak so tudi napredovale 
kot pevke in pridobile pevsko kondi-
cijo, je ponosna nanje Klementina 
Tominšek. Zato so si zastavile že nov 
ambiciozni cilj – nastop na državnem 
tekmovanju mladinskih pevskih zbo-
rov, ki bo marca v Zagorju.
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Dogajanje v Škofji Loki je bilo že vse od prvih decembrskih 
dni dalje nadvse pestro. Občina je združila moči s številni-
mi društvi in organizacijami in skupaj so po besedah vodje 
Sokolskega doma Škofja Loka in organizatorice kulturnih 
prireditev Katje Štucin pripravili zanimiv in raznovrsten 
decembrski program. 
K pripravi dogodkov so letos pritegnili Agencijo koncerti, 
Društvo glasba-drama, Društvo prijateljev mladine Škofja 
Loka, Društvo škofjeloški orkester Amadeo, Familijo – iz-
obraževalni in terapevtski center, Kino Sora, Kulturno 
društvo Grable, Kulturno umetniško društvo LUFt, Multi-

Poskrbeli za čarobni december
V sodelovanju s številnimi soorganizatorji je Občina Škofja Loka letos prvič 
pripravila zimski festival, ki so ga poimenovali Loka v snegu.

Po Miklavžu v začetku decembra so se otroci v Škofji Loki 
konec decembra razveselili še Božička in dedka Mraza.  
/ Foto: Andrej Tarfila

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

medijske storitve in organizacija dogodkov L. Š. ter Pro-
svetno društvo Sotočje Škofja Loka. "Že prvi dogodek, to 
je Miklavževanje s prižigom lučk in predstavo za otro-
ke, je privabil neizmerno veliko število ljudi, kar se je 
ponovilo tudi ob obisku Božička in Ane Mraz v okviru 
LUFta in Grajske gostije pa tudi na projekciji risanke in 
delavnicah pred prihodom dedka Mraza," je razložila 
Katja Štucin in dodala, da so bili vsi dogodki brezplačni, 
izjema je bil le komični šov Brade, ki pa je kljub temu 
Sokolski dom napolnil do zadnjega kotička. Katja Štucin 
je izpostavila še dva manjša, a posebno edinstvena do-
godka, to je Pravljice za dolge zimske noči v Groharjevi 
galeriji in izdelovanje snežnih krogel v prostorih PUM, 
na katerih po njenih besedah prav tako ni bilo mogoče 
spregledati zadovoljstva v otroških očeh in navdušenja 
njihovih spremljevalcev. Kot poseben in nepozaben je 
označila še glasbeno-literarni večer s Ferijem Lainščk-
om in s člani orkestra Amadeo v Sokolskem domu. V 
okviru festivala Loka v snegu si je bilo moč ogledati tudi 
film, ki so ga snemali v Škofji Loki, pred samo projekcijo 
pa so k pogovoru povabili nekatere posameznike, ki so 
nastopili v filmu.
Dobro obiskano je bilo tudi tridnevno silvestrovanje na 
novi lokaciji, Trgu pod gradom. "Veliki žur je v Škofjo 
Loko privabil ljudi od vsepovsod. Zabava je bila z izje-
mo dneva pred silvestrovim obiskana nad pričakovanji 
in glede na odzive za mnoge nepozabna," je zadovoljna 
Katja Štucin, ki se že veseli "sestrice" zimskega festivala 
Loka v snegu – poletne Pisane Loke.



ZANIMIVOSTI | 29 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Takšne spomine na praznični čas svo-
jega otroštva ima tudi Jernej Tavčar, ki 
je bil na deževen januarski dan najin 
vodnik do Grebenarja. "Vsako leto smo 
šli vsaj enkrat na ogled jaslic in to je 
bilo za nas, otroke, posebno doživetje," 
se spominja. Ko so po zasneženi poti 
prispeli v toplo hišo s kmečjo pečjo, so 
odprtih ust občudovali jaslice, posta-
vljene na posebnem stojalu v kotu sobe. 
Da bi božično zgodbo s hlevčkom, sveto 
družino, pastirčki in ovčkami videli kar 
najbolj od blizu, so stopili na skrinjo in 
strmeli. Grebenarjeva Tona jim je zna-
la vzbuditi še dodatno zanimanje, ko je 
pokazala kako novo figurico. Jerneja je 
poleg skrivnostne božične zgodbe pri-
vlačila zlasti pestrost živalskega kralje-
stva v jaslicah pa seveda prijetno vzduš-
je v hiši zakoncev Tončke in Gašperja 
Dolinarja, Grebenarjevih po domače, ki 
sta obiskovalce vedno toplo sprejela. 
Danes jih toplo sprejme Rajko Krmelj, 
ki sta mu zakonca brez otrok zapustila 

domačijo in z njo skrb za jaslice. Že od 
otroških let je bil veliko pri Grebenarju, 
zakoncema Dolinar je že prej pomagal 
pri postavitvi jaslic, odkar pa je pred 
več kot poldrugim desetletjem nekaj 
let za možem umrla še Tončka, Rajko 
zvesto nadaljuje hišno tradicijo. Lani 
je za to prejel tudi občinsko priznanje, 
ki visi na častnem mestu v glavni sobi 
Grebenarjeve hiše. Jaslice, ki zavze-
majo dobršen del sobe, so stare čez sto 
let. V času po drugi svetovni vojni, ko 
se pri nas niso dobile figurice zanje, 
so jih Grebenarjevim prinašali iz tuji-
ne. Gospodinja Tona je dala naslikati 
tudi ozadje, ki zavzema dve steni in za 
katero je takrat odštela kar lep znesek. 
Poleg ovčic in pastirjev so se v jaslicah 
znašle tudi številne druge živali: lisica, 
zajec, divji petelin, kozorog zlatorog, 
svizec, volk in v globoki votlini tudi 
medved; vsako leto kaj novega, kar je 
burilo predvsem domišljijo otroških 
obiskovalcev. "Če je vzdušje pravo, po-
vem tudi zgodbo, ne le svetopisemske," 
pravi Rajko Kremelj, ki v Grebenarjevi 

hiši sicer ne živi, jo pa vsak dan obi-
šče. Ne le v prazničnem času, ko pri-
čakuje obiskovalce jaslic, tudi sicer, saj 
je s staro hišo ves čas delo. Jaslice še 
vedno privlačijo obiskovalce, čeprav si 
jih danes lahko ogledajo že marsikje 
in so ljudje včasih celo prenasičeni s 
temi doživetji. Sam si za jaslice vzame 
veliko časa. Ob koncu oktobra in začet-
ku novembra nabira mah in ga suši, 
novembra začne prinašati jaslice s 
podstrehe, po miklavževem jih začenja 
postavljati, nato si jih ob božiču lahko 
prihajajo ogledovat obiskovalci. Janu-
arja v jaslice postavi svete tri kralje, ki 
se od vzhoda počasi bližajo hlevčku z 
Jezusom, pri čemer po leseni brvi preč-
kajo jezerce. Božična zgodba je z nji-
mi zaokrožena, a jaslice stojijo vse do 
svečnice, ki si jih mimoidoči še vedno 
lahko ogledajo. "Tudi po svečnici jih še 
nekaj dni pustim, a samo zase. Sedim 
ob njih in razmišljam o tem, kako je 
minilo še eno leto ..." pravi Rajko, ki bo 
februarja jaslice spet skrbno pospravil 
na podstrešje. Do prihodnjega božiča.    

Rajko skrbi za Grebenarjeve jaslice
Grebenarjeva domačija na robu Vincarij, ob obljudeni sprehajalni in pohodni  
poti, ki med drugim vodi tudi na Lubnik, v prazničnem zimskem času že 
desetletja privablja Ločane in okoličane zaradi svojih jaslic. Posebno lepo je bilo 
takrat, ko so se iz Loke v snegu peš podali čarobnemu pričakovanju naproti. 

Rajko Krmelj s fotografijo Grebenarjevih Tončke in Gašperja, ki sta 
mu zapustila hišo in skrb za jaslice. / Foto: Tina Dokl

Rajko z Jernejem Tavčarjem, ki se z nostalgijo rad vrača h 
Grebenarjevim jaslicam. / Foto: Tina Dokl 
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V karateju je večkrat tako, da ga tre-
nira cela družina. Ena izmed takšnih 
so Demšarjevi. Karate trenirajo 14-le-
tna Maša, 12-letna Zala, 10-letna Anja 
ter njihov oče Tadej. Mami Irena ga je 
trenirala pred leti in morda se jim v 
prihodnje na treningu znova pridruži.
Najstarejša Maša je konec lanskega 
leta v tem športu dosegla svoj največji 
uspeh doslej. "Na svetovnem prven-
stvu v Italiji sem v katah v kategoriji 

kadetinje dosegla peto mesto. To je 
bilo moje prvo svetovno prvenstvo, 
zame največja tekma doslej. Nanj sem 
se dobro pripravljala in se udeležila 
tudi reprezentančnih priprav v Kranj-
ski Gori. Mislim, da sem pokazala ti-
sto najboljše, kar znam," je pojasnila 
Maša in navedla še dva rezultata, ki 
ji iz pretekle sezone veliko pomenita: 
"Prav tako sem bila v katah med ka-
detinjami tretja na mednarodnem 
prvenstvu v Kopru in tretja na držav-
nem prvenstvu. Omenila bi tudi, da 

Tri sestre, vse karateistke in glasbenice 
Demšarjevi iz Reteč so športna in glasbena družina. Sestre Maša, Zala in Anja 
trenirajo karate in obiskujejo glasbeno šolo, na treningu karateja pa sta se 
spoznala tudi njihova starša Tadej in Irena.

Demšarjevi: Maša, Irena, Tadej, Zala, spredaj Anja

Maša: »Na svetovnem 
prvenstvu v Italiji sem v katah 
v kategoriji kadetinje dosegla 
peto mesto. To je bilo moje 
prvo svetovno prvenstvo, zame 
največja tekma doslej. Nanj 
sem se dobro pripravljala in se 
udeležila tudi reprezentančnih 
priprav v Kranjski Gori. 
Mislim, da sem pokazala tisto 
najboljše, kar znam.«
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sem ob koncu lanske sezone dosegla 
rjavi pas. Moj naslednji cilj je osvoji-
tev mojstrskega naziva – črni pas. Do 
tega mi manjka le še en izpit. Želim si 
osvojiti tudi še veliko medalj." 

TADEJ HITRO  
DO MOJSTRSKEGA NIVOJA

Karate ji je bil položen že v zibelko. Tre-
nirala sta ga njena starša in prav na 
treningih karateja je med njima pre-
skočila odločilna iskrica. "V srednji šoli 
sva se s sošolko odločili, da začneva 
trenirati karate, predvsem iz radove-
dnosti. Nisva bili športnici. Kljub temu 
nama je bilo všeč in sva vztrajali. Tre-
nirala sem okrog sedem let in dosegla 
moder pas. Tadej je bil moj trener in 
stvari so se razvile, kot so se. Skupaj sva 
že skoraj 28 let," je pojasnila Irena. 
Precej daljša pot v karateju je za Tade-
jem. "V športnem društvu Partizan v 
Škofji Loki sem začel trenirati leta 1984. 
Že pred tem sem v Retečah nekaj me-
secev treniral karate v manjši skupini. 
Karate me je navdušil kot nekaj vzho-
dnjaškega, zdelo se mi je celo malce 
mistično. Začel sem ga zelo aktivno tre-
nirati in hitro sem dosegel tudi mojstr-
ski nivo, mislim, da v roku treh let, kar 
je bilo do takrat redkost. Kmalu sem 
začel tudi tekmovati in se udeleževal 
različnih klubskih tekmovanj, regijskih 
in državnih prvenstev. Dosegal sem 
lepe uspehe. Na regijskih tekmah sem 
redno zmagoval, na državnih je bila 
moja najboljša uvrstitev tretje mesto v 
borbah. Maša me je v tem že dohitela 
oziroma celo prehitela, saj nikoli nisem 
nastopil na svetovnem prvenstvu," del 

svoje poti v tem športu opiše Tadej, ki 
je od leta 1987 deloval tudi kot trener. 
Svoje skupine je imel v Športnem dru-
štvu Partizan v Škofji Loki, nekaj časa 
tudi v Medvodah in v Preski, kjer je bilo 
vpisanih več kot 150 članov. "Nato je pri-
šla na vrsto služba in časa za trenersko 
delo je zmanjkalo. Kljub pomanjkanju 
časa sem svoje znanje nadgrajeval še 
nekaj let. Za tem je sledil dolg premor," 
še pove. 
V tem športu se je znova znašel po 
tem, ko sta ga začeli trenirati starejši 
hčerki. Maša je imela takrat devet let, 
Zala sedem. "Ko sem slišala, da sta oba 
starša trenirala in da sta se tam spo-
znala, me je začelo zanimati in sem 
poskusila. Takoj mi je bilo všeč. Napre-
dek mi je dal dodatno motivacijo. Več 
sem trenirala, bolj mi je bilo všeč. Tre-
niram trikrat tedensko, ko imamo re-
prezentančne treninge, pa še večkrat," 
pravi Maša, Tadej pa doda: "Ko sta 
začeli trenirati hčerki, je bila to lepa 
priložnost, da se vsi skupaj najdemo v 
karateju in skupaj koristno preživimo 
čas. To nam za zdaj dobro uspeva." Sta-
rejšima je v karate sledila še najmlajša 
hči Anja. Kot je dejala, ga trenira drugo 
leto, prej pa se je nekaj časa ukvarjala 
z baletom. 
Tadej je v Karate sekciji Partizan Ško-
fja Loka trener in selektor. Sekcija 
ima okrog sto članov in je vključena 
v Slovensko zvezo tradicionalnega 
karateja. Njegova naloga je izbrati 
najboljše in jih pripraviti za tekmo-
vanja. Lani je bil za svoje dolgoletno 

delo nagrajen z občinskim športnim 
priznanjem, s srebrno plaketo. Viso-
ke cilje imajo v klubu tudi za naprej. 
"Predvsem izpopolnjevati se v karate-
ju, in če nam bo to uspelo, uspehi ne 
bodo izostali. Skušali bomo osvajati 
medalje na državnih prvenstvih in 
na mednarodnih tekmah. Cilji so tudi 
udeleževati se svetovnih in evropskih 
prvenstev ter dosegati višje stopnje 
znanja v karateju," je povedal Tadej.

VSE TRI GLASBENICE

Maša, Zala in Anja so tudi glasbenice. 
Vse tri obiskujejo Glasbeno šolo Škofja 
Loka. Anja tretji razred violine, Zala peti 
razred saksofona, Maša pa osmi razred 
klavirja in drugi razred solo petja. Njen 
glas smo večkrat slišali tudi že na jav-
nih prireditvah. Himno je zapela tudi 
lani ob začetku državnega prvenstva 
v karateju v Škofji Loki. Zanimivo je, 
da so bile lani vse tri v finalu šolske-
ga glasbenega tekmovanja Cvetko ima 
talent, na katerem je zmagala Maša. 
Glasbo, predvsem petje, je v letošnjem 
letu postavila na prvo mesto. "Sem de-
vetošolka in rada bi nadaljevala šolanje 
na Konservatoriju za glasbo in balet v 
Ljubljani. Moja velika želja je poklicna 
pevska pot," pravi Maša. Posluh za petje 
imata tudi mlajši sestri. 
"Glasba in šport se pri nas zelo preple-
tata," za konec pove Tadej, na vpraša-
nje, ali tukaj tudi velja ekipni družinski 
duh, tako kot pri karateju, pa odgovori: 
"Včasih tudi skupaj zapojemo."

Zanimivo je, da so bile lani vse tri v finalu šolskega glasbenega 
tekmovanja Cvetko ima talent, na katerem je zmagala Maša.
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Najboljše alpske smučarke na svetu so letos 
na 54. Zlati lisici tekmovale v Kranjski Gori. V 
slalomu je bila na startu tudi Klara Livk, čla-
nica SK Alpetour, in bila blizu svojim prvim 
točkam v svetovnem pokalu.
Triindvajsetletna smučarka je v letošnji sezo-
ni sicer v ekipi za evropski pokal, redno pa 
v slalomu nastopa tudi v svetovnem pokalu. 
Povsem blizu prvim točkam je bila na doma-
či tekmi na vitranški strmini. To je bil njen 
osmi slalomski nastop v svetovnem pokalu. 
S startno številko petdeset je v prvi vožnji pri-
smučala na visoko 18. mesto, najvišje izmed 
slovenskih smučark. Tudi v drugo je smučala 
zelo napadalno, a je naredila napako in od-
stopila. "S prvo vožnjo sem zadovoljna, saj so 
bili pogoji težki, a mi je kljub temu uspelo do-
bro smučati. V drugi vožnji se mi žal ni izšlo. 
Prehitela sem z bokom in zgodil se je zdrs. Pri 
slalomu se napake dogajajo. Škoda, da se je 
to zgodilo ravno doma in ko mi je prvič uspe-
lo priti v finale," je po tekmi povedala Klara 
Livk, ki bo v letošnji sezoni imela še kar nekaj 
priložnosti, da se prvič vpiše med dobitnice 
točk svetovnega pokala in naredi korak na-
prej, ki si ga tako želi.

Na vitranški strmini blizu prvih točk
Alpska smučarka Klara Livk je nase opozorila na tekmi svetovnega pokala  
v Kranjski Gori.

Klara Livk je dokazala, da se lahko kosa z najboljšimi smučarkami na svetu.

MAJA BERTONCELJ

Na Hrvaškem od 12. do 28. januarja 
poteka evropsko prvenstvu v rokome-
tu za moške. Slovenija prvi del igra v 
Zagrebu. Za našimi rokometaši sta že 
tekmi proti Makedoniji in Nemčiji, ju-
tri pa jih čaka še obračun s Črno goro.
V postavi je izmed treh Škofjeloča-
nov, stalnih članov slovenske iz-
brane vrste, le Darko Cingesar, član 
francoskega PAUC Handball, medtem 
ko koleno Jureta Dolenca po operaciji 
še ni povsem pripravljeno na velike 
napore, Matej Gaber pa se je poško-

doval na enem izmed pripravljalnih 
treningov. 
Dolenec je v začetku novembra imel 
nujno operacijo meniskusa, kljub 
temu pa si je zelo želel nastopiti na 
prvenstvu v neposredni bližini domo-
vine. "Prve ocene po operaciji so bile, 
da bom za okrevanje potreboval pri-
bližno tri mesece, zaradi česar smo 
takoj iskali dodatne rešitve, s kate-
rimi bi bil čas rehabilitacije krajši. 
Na pregledu v Barceloni so zdravniki 
ugotovili, reprezentančna zdravstve-
na služba pa to tudi potrdila, da je 
stanje kolena boljše od pričakovane-

ga, ni pa še v tako dobrem stanju, da 
bi lahko igral na visoki ravni, zaradi 
česar bom moral, na žalost, to prven-
stvo izpustiti. Zelo sem razočaran, saj 
ne vem, ali bom imel še kdaj prilo-
žnost igrati na takem turnirju tako 
blizu Slovenije in pred tako velikim 
številom naših navijačev," je za sple-
tno stran slovenske krovne rokome-
tne organizacije pojasnil 29-letni ro-
kometaš Barcelone. 
Preiskave pri 26-letnem Gabru, članu 
madžarskega MOL Pick Szegeda, pa 
so pokazale počeno peto stopalnico, 
zaradi česar ga čaka daljše okrevanje. 

Na prvenstvu brez Gabra in Dolenca
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Okrog sto dvajset Božičkov se je 20. de-
cembra zbralo na dobrodelnem netek-
movalnem Božičkovem teku po Škofji 
Loki. Skupaj so v lahkotnem tempu 
pretekli nekaj kilometrov, v mislih pa 
so imeli 5-letnega Matijo Kržišnika, za 
katerega so s prostovoljnimi prispevki 
zbrali 1585 evrov. Matija ima zaradi za-
pletov pri prebolevanju respiratornega 
sinicijskega virusa, za katerim je zbolel 
pri treh mesecih, cerebralno paralizo 
pete stopnje in hud globalni razvojni za-
ostanek.
"Zelo smo zadovoljni z višino doniranih 
sredstev in srečni, da smo lahko poma-
gali družini," je povedala Janja Bogataj, 
ravnateljica Vrtca Škofja Loka. Skupaj s 
tekaško skupino Prvi in drugi tekaški 
korak na čelu z Blažem Čadežem je bila 
pobudnica dobrodelnega dogodka, ki je 
v Škofjo Loko privabil lepo število udele-
žencev iz škofjeloške občine in tudi od 
drugje. To je bil večer z veliko pozitivne 
energije in posluhom za sočloveka, ki 
potrebuje pomoč. Vsem je iz srca hva-
ležna tudi družina Kržišnik iz Brodov. 
"Zelo veliko nam pomeni, da nam je na 

pomoč priskočilo toliko ljudi. Potrebu-
jemo nov kombi, ki ga sicer že imamo, 
a še ni v celoti plačan. V prihodnosti 
bomo potrebovali še dvigalo, vse tera-
pije in pripomočke. To ni edini dobro-
delni dogodek za našo družino. Vidim, 
da je še ogromno dobrih ljudi, in zelo 
smo jim hvaležni," je povedala Matije-

va mami Metka Kržišnik. "Pomembno 
je, da družina čuti, da ni sama, da nas 
je veliko, ki jim stojimo ob strani, in da 
če nas poveže dobra misel, dobra ener-
gija, je vsem lažje. Upam, da bo dogodek 
postal tradicionalen," je za konec še po-
vedala Bogatajeva, z njo pa so se strinjali 
tudi ostali Božički. 

Dobrodelni Božički
Okrog sto dvajset Božičkov je v Škofji Loki teklo za petletnega Matija. Zbrali  
so skoraj tisoč šeststo evrov. Želja udeležencev je, da tek postane tradicionalen.

Janja Bogataj in Blaž Čadež, organizatorja dobrodelnega Božičkovega teka v Škofji Loki
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Na vprašanje, zakaj je ogrevanje s pe-
leti v zadnjem času tako priljubljeno, 
podamo odgovor, da predvsem zaradi 
relativno zelo ugodnih cen. Pri tem pa 
je ogrevanje s peleti glede udobja še 
vedno dokaj primerljivo z udobjem pri 
uporabi fosilnih goriv. Predelava ko-
tlovnice pa je pri enostavnejših reši-
tvah tudi razmeroma dostopna.
Vprašanje, ki se postavlja med prvimi, 
je, kakšna je razlika pri vzdrževanju 
kotla na fosilno gorivo in kotla na pe-
lete. Vzdrževanje kotla na pelete zah-
teva znatno več uporabnikovega dela 
v primerjavi s kotlom na olje ali plin. 
Skrbeti je treba, da ima kotel na voljo 
vedno dovolj pelet. Ampak zato ima 

večina kotlov že vgrajen ali prigrajen 
nekajdnevni ali tedenski hranilnik, 
ki ga ročno polnimo z nasipavanjem 
pelet iz vreč. Pri predelavah obstoječih 
kotlov z vgradnjo peletnih gorilnikov 
in pri cenejših izvedbah peletnih ko-
tlov je potrebno ročno čiščenje pepela. 
Poleg tega je potrebno med kurilno se-
zono poskrbeti tudi za redno čiščenja 
dimovodnih naprav. 

SKRITI STROŠEK

Vprašanje, v katerem se skriva kar 
precejšnji strošek: Lahko obstoječ 
oljni kotel predelamo na kurjenje s 
peleti? Kotli na olje, ki imajo dovolj 
veliko gorilno komoro, omogočajo 
tudi delovanje s peletnim gorilnikom. 

Specialnih oljnih kotlov praviloma ne 
priporočajo predelovati za kurjenje s 
peleti. Pri tem je potrebna zamenjava 
vrat in redno dnevno ali nekajdnevno 
ročno čiščenje kurišča in toplotnih 
izmenjevalnikov. Sicer med dobre 
novice spada tudi to, da pri kotlih, ki 
jih opremimo s peletnim gorilnikom, 
zadostuje manjši presek dimnih cevi, 
podobno kot je pri kotlih na fosilna 
goriva. Tako predelava dimovodnih 
naprav pri prehodu iz olja na pelete 
praviloma ni potrebna. Precej lažja 
pa je vgradnja peletnega gorilnika na 
obstoječe kotle na trdo kurivo. Ti kotli 
imajo praviloma dovolj veliko kurišče 
in prostor s posodo za zbiranje pepela. 
Seveda še vedno ostaja ročno čiščenje 
kotla, podobno kot pri kurjenju polen.

Ogrevanje s peleti – da ali ne?
Peleti so prijaznejši do naših denarnic, z njimi je manj dela kot z drvmi, 
potrebujejo manj prostora in so čistejši za uporabnika, pa vendar ...

 

Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105  
številk Gorenjskega glasa. Cena ene številke 
je 1,85 evra, celoletna naročnina brez  
popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo  
kar 25-odstotni popust, kar pomeni  
prihranek v višini 48,56 evra, za letno  
naročnino pa boste odšteli le 145,69 evra!

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

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 
4 v Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, 
nasproti glavne avtobusne postaje)  
od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!
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Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

majica

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj: 
Melanda

Erika Jesenko:
Recepti za vse  

letne čase

avtomatski  
dežnik

kava  
Barcaffe  

250 g
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PELETI ALI TOPLOTNA ČRPALKA

Ogrevanje s peleti je manj udobno kot 
ogrevanje s toplotno črpalko, ima pa 
veliko drugih prednosti. Manjša za-
četna investicija je velika prednost in 
potemtakem so tudi prihranki pri-
merljivi. Ogrevanje deluje odlično in 
ni občutljivo na nizke zunanje tempe-
rature. Ogrevanje s peleti ima dodatno 
prednost pri visokotemperaturnem in 
klasičnem radiatorskem ogrevanju, ko 
večina toplotnih črpalk ni primerna.

KAMINI NA PELETE NISO SAMO  
MODNI KRIK

Kamini že dalj časa niso samo okras 
doma, ampak postajajo pomemben 
in enakovreden vir ogrevanja. Razli-
kujemo dve osnovni izvedbi kaminov. 
Prvi so toplozračni in se uporabljajo 
neposredno za ogrevanje enega ve-
likega ali več povezanih prostorov. 
Drugi so toplovodni – ti samo pribli-
žno 20 odstotkov toplote oddajo ne-
posredno v prostor, preostalo toploto 

pa prenesejo preko cevnega sistema 
v klasično centralno ogrevanje objek-
ta. Uporabijo se lahko kot osnovni ali 
kot dopolnilni vir toplote. Kamini se 
razlikujejo tudi po vrsti kuriva, ki ga 
uporabljajo. Lahko so za polena ali za 
pelete ali kombinirani. Ti kamini so 
opremljeni z zalogovnikom za pelete 
in vso potrebno avtomatiko za samo-
dejno delovanje. 

NISO VSI ENAKO DOBRI

V ponudbi so najrazličnejše vrste pe-
letov, ki se razlikujejo po dimenzijah, 
kakovosti in vrsti surovine, iz katere 
so izdelani. A zagotovo je najpomemb-
nejši kriterij za uporabnika vsebnost 
pepela. Razponi so lahko veliki, zato 
je pozornost pri izbiri, da bodo izbrani 
lesni peleti res primerni za vašo peč, 
nujen predpogoj. V Sloveniji se porabi 
največ peletov, ki izpolnjujejo stan-
darde ENplus A1 ali ENplus A2. Prav 
kakovost peletov je ključen element 
za dolgoročno, ekonomično in zane-

sljivo delovanje naprav. Lesni peleti 
so lahko izdelani praktično iz vseh 
vrst lesa, kot tudi iz nekaterih drugih 
surovin, kot je slama žit. Vrste lesa se 
lahko poljubno mešajo. S primerno 
predpripravo dovolj čiste lesne surovi-
ne in kakovostnimi stroji za izdelavo 
lahko nastanejo lesni peleti najvišje-
ga standarda kakovosti. Dejansko pa 
je zaradi načina predelave in samih 
lastnosti lesa najlaže izdelati pelete 
najvišje kakovosti iz smrekovega ali 
jelovega lesa. Takšni lesni peleti so 
večinoma dejansko precej svetle bar-
ve in vsebujejo izjemno male količine 
pepela. Analogija z drvmi enostavno 
ni na mestu, saj se tam meri energij-
ska vrednost na prostorninski meter, 
tukaj pa na težo pelet.
In na koncu še odgovor naslovu. Slo-
venija je gozdna dežela. Narava je celo 
poskrbela za presežke zalog in še do-
datno znižala cene lesa in nam tudi 
zagotavlja dolgoročno možnost samo-
oskrbe. In na koncu bi lahko zaključili 
oz. obkrožili DA. Vsekakor DA.

Salon pohištva ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

 

–50 % na kuhinje Alples

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

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

Kuhinje  
 do -55% popust
  darilni boni do 250 e  
za nakup  
vsaj 3 gospodinjskih  
aparatov

Alples studio Ljubljana BTC, Šmartinska 152, Hala 10
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si                              www.prevc.si
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Dobrodošli v svetu  
odličnih kuhinj. 
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  Zadnji mesec v lanskem letu je Športna dvorana na Trati gostila glasbeno Zimsko pravljico, v kateri občinstvo s svojimi napevi 
navdušujeta Ansambel Saša Avsenika in Slovenski oktet. Pobudnik koncerta je bil predsednik Kulturnega društva Simba od Sv. Duha 
Marko Prosen, ki je idejo za koncert imel že dalj časa, vendar je bilo za skupni koncert treba uskladiti oba ansambla. Začelo se je tako, 
da je najprej načrtoval koncert Slovenskega okteta pri Sv. Duhu, potem pa v nadaljevanju ugotovil, da fantje nastopajo skupaj tudi z 
Ansamblom Saša Avsenika z Zimsko pravljico, za katero pa bi potem potrebovali večji oder. K sodelovanju je povabil še agencijo Media 
butik in Zimska pravljica je tako zaživela tudi na odru športne dvorane na Trati. Na fotografijah: Ansambel Saša Avsenika in Slovenski 
oktet ter Marko Prosen. A. B. / Foto: Tina Dokl

  

  Irma Kovačević je 23-letna 
Škofjeločanka, ki študira zdravstveno nego, 
tokrat pa smo jo srečali za VIP-pultom, kjer 
sta s kolegom iz kranjskega Cineplexxa 
skrbela za vstopnice za povabljene na 
predpremiero težko pričakovanega osmega 
dela Vojne zvezd. A. B. / Foto: A. B.

  Če je nekdo odličen fotograf in jih ima špičasto okroglih štirideset, to velja 
proslaviti z veliko samostojno razstavo v Sokolskem domu. In kadar mož in oči 
praznuje, je družina seveda zraven: ob starših, oblikovalki in ilustratorki Nini 
Drol in Andreju Tarfili sin Patrik, študent strojništva in odličen bobnar, in hči 
Maja, osnovnošolka, ki se v glasbeni šoli pridno uči kitaro in pleše balet. I. K. / 
Foto: Janez Pelko
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  Fotografinja Gorenjskega 
glasa Tina Dokl je decembra 
praznovala rojstni dan. 
Tokrat so ji presenečenje, 
ki je za čuda popolnoma 
uspelo, pripravili prekaljeni 
glasbeniki. Škofjeločan 
Nejc Jemc razloži, da 
Tino s kolegom Tonetom 
Habjanom večkrat srečata na 
prireditvah. Tako je enkrat 
beseda nanesla na podoknice 
ter na to, da je poanta ravno 
v njihovi iskrenosti, pa četudi 
»ujamejo« slavljenca v pižami 
– kar se je v nadaljevanju 
naši Tini zgodilo ... Nejc, Tone 
in njegov kvartet Ultima iz 
Strahinja so tisti ponedeljek 
zvečer poskrbeli za izvirno 
rojstnodnevno presenečenje: 
pravo podoknico. A. B. / Foto: 
Primož Pičulin

  Na enem izmed dogodkov 
smo srečali dva mojstra: Davorja 
Družinca in Edina Halačevića, v 
slovenskem svetu kulinarike in 
koktajlov kar znani imeni. Davor 
Družinec sedaj vodi kuhinjo na OŠ 
Železniki, Edin pa je eden najbolj 
znanih in uspešnih barmanov 
v Sloveniji, sicer pa prav tako 
Gorenjec. A. B. / Foto: A. B.

  Zgodba o drevesu in jabolku ali starši in otroci. Zadaj sta Jakob Žorž 
(saksofon) in Lan Bertoncelj (kitara) polovica osnovnošolske rokovske skupine 
Fire Skulls, spredaj pa starši Jan Žorž in Tatjana Močnik ter Alenka in Marko 
Bertoncelj. Tudi očeta sta povezana z glasbo, Jan je bil v mladosti navdušen 
kitarist, igral pa je progresivni rok (oboževalec skupine Dream Theater), Marko 
pa še vedno uspešno bobna pri različnih sestavih (nekoč tudi Pomaranča, 
Sokoli, Mad Dog ...) I. K. / Foto: Igor Kavčič
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Enako je Peugeot storil v razredu niž-
je in takoj postal slovenski avto leta. 
Spomnimo se lanskega uspeha mo-
dela z oznako 3008. Finale letošnjega 
izbora je že čez tri dni in Peugeot ima 
spet kandidata za zmago, tokrat je v 
igri za ta žlahtni naslov model 5008. 
Največji francoski avtomobilski gi-
ganti ne nehajo s proizvodnjo najno-
vejših modelov vozil. Avtomobilsko 
revolucijo je začel Citroën s komple-
tno prenovo celega voznega parka, 
nadaljeval Renault in zdaj je na vrsti 
še Peugeot. Da, o revoluciji se govori, 
spremenili so vse, od zunanje oblike 
karoserije preko namembnosti sa-
mega vozila do dodelave najbolj pre-
finjenih motorjev in same "pameti" 
avtomobila. In to še ni vse. S cenami 
so ostali trdno in realno na cesti. Ne-
kateri modeli so se celo pocenili. 

BO PEUGEOT 5008 NOVI SLOVENSKI 
AVTO LETA?

Podaljšali so ga za 11 centimetrov, ga 
spremenili v bolj mišičasto postav-
nega in terensko navdahnjenega re-

kreativnega športnika ter ga serijsko 
opremili s sedmimi sedeži. Na ar-
maturi sta kar dva digitalna zaslona 
in zdaj že njihov značilni volanski 
obroč, ki ni več obroč, če smo na-
tančnejši. Zmogljiv in hkrati usločen 
dizajn novega športnega terenskega 
vozila vas ne more pustiti ravnodu-

šnega, očaral vas bo že na prvi po-
gled, mogoče celo malce ustrašil, ker 
gre za res ogromen avto. Elegantna 
oblika karoserije, streha, ki so jo po-
imenovali črni diamant, in končna 
obdelava okrasne maske s kromani-
mi lopaticami prefinjeno poudarjajo 
velike gabarite. 
Ob položenem šestem in sedmem se-
dežu ima 5008 1060 litrov prostornine 
prtljažnika. S polaganjem druge vrste 
sedežev pridemo do 1124 litrov. Če bi 
položili še sovoznikov sedež, je mogoče 
z avtomobilom peljati 3,2 metra dol-
ge predmete. Gre za kombi? Modeli z 
višjimi paketi opreme so opremljeni z 
električno dvižnimi zadnjimi vrati, ki 
jih je mogoče aktivirati, če zanihamo z 
nogo pod zadnjim odbijačem, kar pride 
izredno prav, ko polnimo prtljažnik in 
sta obe roki polno zasedeni.

POD POKROVOM

V ponudbi motorjev so različni prisil-
no polnjeni bencinski in dizelski mo-
torji. Na strani bencinskih sta 1,2- in 

Francoska avtomobilska (r)evolucija
Družinskega enoprostorca so spremenili v družinski crossover.

gg
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Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/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.
*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v 
primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 109 EUR pri pologu v višini 2.950 EUR in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba financiranja je 
vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 15. 12. 2017 znaša 8,1 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno 
obrestno mero 6,6 %; financirana vrednost 7.040 EUR; skupni znesek za plačilo 11.828 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko 
kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

peugeot.si

S 5 LETI JAMSTVA ZA

9.990 €*

BLUETOOTH
TEMPOMAT
ZASLON NA DOTIK

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300

1,6-litrski turbomotor, pri dizelskih pa 
1,6- in dvolitrski motor. Najmočnejši 
dizelski motor ima moč 150 kilovatov. 
Za prenos moči skrbita šeststopenjski 
ročni oziroma samodejni menjalnik. 
Vsi peugeoti 5008 imajo pogon le na 
sprednji kolesi.

GRE ZA PAMETNO VOZILO

Poleg številnih varnostno-asistenčnih 
sistemov, kot so samodejno zaviranje 
v sili, pomoč pri spuščanju, opozorilo 
pred naletom, prepoznavanje prome-
tnih znakov, aktivni tempomat, opo-
zorilo pred vozili v mrtvem kotu in še 
in še …, ima tudi 360-stopinjsko ka-
mero in sistem, ki pomaga v primeru 
slabšega oprijema koles s cesto.

SHUJŠAN IN VARČEN

Peugeotovi inženirji so 5008 poslali 
tudi na dieto, zato zdaj tehta kar 95 
kilogramov manj kot prva generaci-

ja, kar se pozna tudi pri porabi goriva. 
Z bencinskimi motorji lahko pora-
bi tudi samo 4,9 litra bencina na 100 
prevoženih kilometrov, če je oborožen 
z dizelskim motorjem, pa tudi liter 
manj. Zahvala gre tudi enemu naj-
manjših količnikov upora v razredu. 

Osnovna različica modela Peugeot 
5008, Access 1,2 PureTech, stane 22.790 
evrov, Active 24.838 evrov in Allure 
26.674 evrov. Osnovni 5008 Access 1,6 
BlueHDi je na voljo za 23.410 evrov. 
Najmočnejši in najdražji je 5008 GT 2,0 
BlueHDi 180 S6S EAT6 za 37.580 evrov.
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Rodex najboljši  
koncesionar
Podjetje Rodex iz Radomelj je bilo izbrano 
za najboljšega koncesionarja na področju 
prodaje novih vozil in tretjič tudi za najboljšega 
koncesionarja vozil Peugeot v minulem letu.

Radomlje – Tik pred koncem leta je podjetje P Automobil 
Import, ki v Sloveniji zastopa znamko Peugeot, podelilo pri-
znanja najboljšim koncesionarjem za vozila Peugeot. Prizna-
nje za najboljšega koncesionarja na področju prodaje novih 
vozil je dobilo podjetje Rodex iz Radomelj, ki je bilo hkrati že 
tretjič razglašeno tudi za najboljšega Peugeot koncesionarja 
leta 2017. Poleg plakete so v trajno last prejeli tudi glavno 
nagrado – testni avto Peugeot 208.
Kot razlagajo v podjetju, je naboljši koncesionar tisti, ki je 
naboljši na vseh področjih koncesijskih dejavnosti, ki dose-
ga najboljše rezultate v svoji regiji, ki pozna vse stranke in 
podjetja v svoji regiji, se aktivno ukvarja s svojimi strankami 
na področju prodaje in poprodaje in ga označujeta strast in 
zvestoba do znamke Peugeot.
Prvi mož Peugeota v Sloveniji Jožko Tomšič je na podelitvi 
priznanj izpostavil  pomen prodajno-servisne mreže pri pre-
nosu vrednot znamke, izdelkov in storitev do končnih kup-
cev, kar zagotavlja njihovo zadovoljstvo in zvestobo.

Direktor podjejta Rodex Aleš Rode je ob prevzemu nagrade 
izrazil predvsem veselje, da so njihova prizadevanja že tretjič 
opazili pri uvozniku avtomobilov, ki jih zastopajo. „Od nekdaj 
smo dajali poseben pomen zadovoljstvu kupcev tako v pro-
daji kot v poprodaji. Zavedajoč se njihove raznolikosti, njiho-
vih pričakovanj in potreb, smo si leto za letom prizadevali, da 
bi jim ob vsakem stiku z znamko zagotovili odlične izkušnje. 
Seveda pa to ne bi bilo mogoče brez kvalitetne ekipe zapo-
slenih, ki se dnevno trudijo za zadovoljstvo naših zvestih 
strank,“ je še dodal Rode.

MIROSLAV CVJETIČANIN

Iz Goodyear Dunlop Sava Tires so nam poslali rezultate 
zelo zanimive ankete. Z avtonomnimi vozili prihodnosti 
bomo njihovi uporabniki naenkrat dobili več prostega 
časa, ki ga bo lahko vsak porabil za različne aktivnosti. 
Kot je pokazala raziskava, ki jo je opravila kranjska druž-
ba Goodyear Dunlop Sava Tires, pa bi velika večina Slo-
vencev v tem času najraje brskala po spletu in uporabljala 
družbena omrežja. Razvoj avtonomnih vozil nam bo v pri-
hodnosti omogočil, da se bomo usedli v avto, vnesli cilj, se 
zleknili v sedež in se sprostili vse do konca vožnje. V luči 
tega je Goodyear spodbudil Slovence, da že danes razmi-
šljajo o mobilnosti prihodnosti in v sklopu digitalne raz-
iskave, izvedene s pomočjo klepetalnega robota Goodyja 
(angleško »chatbot«), prišel do zanimivih izsledkov.  
Slovenci bi čas, ki bi nam ga prihranila avtonomna vo-
zila, porabili predvsem za aktivnosti v digitalnem svetu. 
Rezultati raziskave namreč kažejo, da bi velika večina (60 
odstotkov) ta čas namenila brskanju po spletnih straneh 
ter prebiranju in objavljanju vsebin na družbenih omrež-
jih. Temu z velikim zaostankom sledi pogovor z ostalimi 
potniki (15 odstotkov) in spanje oz. počitek (11 odstotkov). 
Približno dva odstotka Slovencev pa bi izbralo eno od na-
slednjih aktivnosti: pošiljanje e-pošte, telefoniranje oz. 
pisanje SMS-sporočil, branje ter ogled filmov ali video po-
snetkov. Pri tem pa tudi ni večjih odstopanj pri moških 
in ženskah, razen pri tem, da bi predstavnice nežnejšega 
spola nekoliko več brale, predstavniki močnejšega spola 
pa v večji meri gledali video vsebine. 

EVROPEJCI BI ČAS NAMENILI MOBILNIM TELEFONOM  

Primerjava rezultatov slovenske študije z raziskavo, ki jo je 
Goodyear v sodelovanju z londonsko šolo za ekonomske in 
politične vede (LSE) opravil lansko leto v 11 evropskih drža-
vah, pa je pokazala določena odstopanja. Evropski vozniki 
bi namreč največ časa, ki bi ga pridobili na račun samo-
vozečih avtomobilov, porabili za telefoniranje oz. pisanje 
SMS-sporočil (42 odstotkov), takoj zatem pa sledi brskanje 
po spletnih straneh (37 odstotkov).  
Goodyear v sklopu evropske platforme ThinkGoodMo-
bility raziskuje nekatera ključna področja, ki oblikujejo 
prihodnost mobilnosti z namenom, da bi izsledki poma-
gali vsem relevantnim stranem pri skupnih prizadeva-
njih za uspešno uvajanje avtonomnih vozil prihodnosti. 

Zanimiva anketa
Slovenci bi čas, ki bi nam ga 
prihranila avtonomna vozila,  
porabili predvsem za aktivnosti  
v digitalnem svetu. 
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Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82); maloprodajna cena z DDV je 13.990 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 162 EUR pri 30% pologu 
in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 30%, doba financiranja je vezana na ročnost od 60 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 12.10.2017 znaša 10,4% in se spremeni, če 
se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 8,8%; financirana vrednost 9.793 EUR; skupni znesek za plačilo 17.469 EUR; stranka v primeru Peugeot 
Financiranja prejme tudi Optiway OSNOVNI SERVIS za dobo 5 let oziroma 100.000 km (vključuje jamstvo, vzdrževanje in dvoletno pogodbeno garancijo) in avtomobilsko obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto ter paket zimskih 
pnevmatik; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Natančna specifikacija pogojev ponudbe je objavljena na spletni strani peugeot.si.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,6 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 95 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0123 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 
0,00171 g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

  RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

SUVERENO
DO VSEH CILJEV!

peugeot.si

SUV 2008

SUV 3008

SUV 5008

5 LET JAMSTVA IN VZDRŽEVANJA
OBVEZNO IN KASKO ZAVAROVANJE ZA 1 € 

KOMPLET ZIMSKIH PNEVMATIK 

MIROSLAV CVJETIČANIN

Volvo XC60 je na prestižnem varnostnem ocenjevanju Euro 
NCAP dosegel izjemen rezultat. Razglašen je za najbolj var-
nega velikega športnega terenca in skupno najbolj varnen 
avtomobil leta 2017. XC60 je prejel 98 odstotkov možnih 
točk v kategoriji varnosti odraslih potnikov. V kategori-
ji varnostnih asistenčnih sistemov je prejel 95 odstotkov 
možnih točk, kar je kar 20 odstotkov več kot naslednji naj-
boljši veliki športni terenec. Na ta način je Volvo še doda-
tno utrdil svoj sloves vodilnega avtomobilskega proizva-
jalca na področju aktivne in pasivne varnosti. "Novi XC60 
je eden izmed najbolj varnih avtomobilov, ki jih je Volvo 
kdajkoli izdelal," pravi Malin Ekholm, podpredsednica 
varnostnega centra Volvo Cars. "Avtomobil je opremljen z 
najnovejšimi varnostnimi tehnologijami in asistenčnimi 
sistemi, ki ščitijo tako potnike v avtomobilu kot tudi druge 
udeležence v prometu. Ponosni smo, da naša prizadevanja 
na področju avtomobilske varnosti opazijo in cenijo tudi 
pri tako priznani organizaciji, kot je Euro NCAP." 

Priznanje Euro NCAP za model XC60 je pravzaprav nadalje-
vanje tradicije odličnih rezultatov, ki jih avtomobili znam-
ke Volvo dosegajo na tem varnostnem preizkusu. Leta 2015 
je bil XC90 najbolj varni veliki športni terenec, poleg tega 
pa je prejel tudi največje število točk v skupni kategoriji. 
Že leta 2012 je bil za najbolj varni avtomobil razglašen tudi 
model V40.

Najvarnejši avtomobil leta 2017
Dobra novica bo razveselila vse ljubitelje švedskega Volva.
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16. 1.   • ŠENT, dnevni center Škofja Loka, Mestni trg 38,  
Škofja Loka (2. nadstropje)

SVET KRISTALOV IN MINERALOV – ALJAŽ ŽBOGAR

Informacije: Špela Podobnik, 04 518 37 30

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

URA PRAVLJIC, ZA OTROKE OD 4. LETA DALJE: POSLUŠAJ  
PRAVLJICO IN SPOZNAJ INŠTRUMENT 

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

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

BEREMO Z NASMEHOM S KUŽKOM KNUTOM, ZA OTROKE  
OD 6. DO 10. LETA (OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE)

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

17. 1.  • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00–19.00 

ŠAHOVSKE URICE 

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

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

RAZGIBAJMO MOŽGANČKE: REŠEVANJE KVIZA, ZA OSNOVNOŠOLCE

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

18. 1.  • Krajevna knjižnica Trata, 17.00 

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE NAJ SNEŽI! 

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

18. 1.  • Kino Sora, 18.00

PREMIERA ANIMIRANEGA FILMA POTOVANJE NA LADJI BEAGLE – 
LJUBEZEN GALAPAŠKE ŽELVE

Informacije: Maja Zupanc, 040 257 922, maja@invida.tv

18. 1.  • Galerija Franceta Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu, Škofja 
Loka, 19.00

KLEPET S FOTOGRAFOM JANOM PIRNATOM

Informacije: Valentina Zupan, rc.loka@gmail.com

19. 1.  • Starološki trg, pred Marijino kapelico, 14.00–17.00

STAROLOŠKA TRŽNICA 

Informacije: Nika Mohorič, 041 515 950, lonka@staraloka.si,  
www.staraloka.si

19. 1.  • Loški oder Škofja Loka, 19.30

MATJAŽ ZUPANČIČ: GOLI PIANIST ALI MALA NOČNA MUZIKA,  
ZA IZVEN

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

20. 1.  • Loški oder Škofja Loka, 10.00

ZDENKO MATOZ: KOLIKO JE URA?, REŽIJA: GAŠPER MURN,  
ZA ABONMA ZAMORČEK IN IZVEN

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

22. 1. • Krajevna knjižnica Trata, 14.00–15.00 

KNJIŽNICA MENE BRIGA 

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

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

BABICA PRIPOVEDUJE, URA PRAVLJIC, OD 4. LETA DALJE

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

23. 1. • Krajevna knjižnica Trata, 19.00 

BRALNI KROŽEK KNJIGOSNEDKE 

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

23. 1.  • Kašča na Spodnjem trgu, Škofja Loka, 19.00

PREDSTAVITEV KNJIGE: KAR TRESLA SE JE OD LEPOTE, FOLKLORNE 
PRIPOVEDI IZ SELŠKE DOLINE

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

24. 1.  • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
11.00–12.00 

IGRARIJE S KNJIGO, ZA OTROKE OD 1. DO 6. LETA STAROSTI 

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

24. 1.  • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00–19.00 

ŠAHOVSKE URICE 

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

25. 1.  • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
13.00–14.00

REŠEVANJE KVIZA S POMOČJO RAČUNALNIKA, ZA OSNOVNOŠOLCE

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

25. 1.  • Računalniška učilnica OŠ Škofja Loka Mesto, 16.00

TEČAJ WORDA ZA STARŠE UČENCEV OŠ ŠKOFJA LOKA MESTO IN 
OSTALE OBČANE

Računalniško opismenjevanje – Erasmus+KA2 (I’m collaborating with ICT)

Informacije: Helena Markuta, 04 506 00 11,  
helena.markuta@guest.arnes.si

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

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE NAJ SNEŽI!, ZA OTROKE  
OD 4. LETA DALJE

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
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26. 1. (do 14. 2.)  • Galerija v Sokolskem domu

PETER JOVANOVIČ  »KRONIST SANJSKEGA SVETA«

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

26. 1.  • Loški oder Škofja Loka, 19.30

MATEI VISNIEC: STARI KLOVNI, REŽIJA: JAŠA JAMNIK, GOSTUJE SNG 
NOVA GORICA, ZA ABONMA MODRI

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

27. 1.  • Kapela Puštalskega gradu, 10.00–17.00

PEVSKI SEMINAR S SOPRANISTKO THERESO PLUT

Informacije: Saška Kolarič, 040 170 898,  
gl-sola.sk-loka@guest.arnes.si, www.gsskofjaloka.si

27. 1.  • Loški oder Škofja Loka, 19.30

MATEI VISNIEC: STARI KLOVNI, REŽIJA: JAŠA JAMNIK, GOSTUJE SNG 
NOVA GORICA, ZA ABONMA RDEČI

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

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

ZLATE PRAVLJICE, URA PRAVLJIC, ZA OTROKE OD 4. LETA DALJE

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

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

BEREMO Z NASMEHOM S KUŽKOM KNUTOM,  ZA OTROKE  
OD 6. DO 10. LETA (OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE)

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

31. 1.  • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00–19.00 

ŠAHOVSKE URICE 

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

31. 1. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

KRISTALNI ABONMA | KLAVIRSKI TRIO REVERIE

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

267 strani, 190 x 135 mm, mehka vezava

V knjigi boste našli 
način pretvarjanja 
misli v fizično 
formo, saj v sebi 
nosimo glavno 
orodje. Dobili 
boste sliko, kako 
lahko z načrtnim 
delovanjem 
začnete živeti svoje 
sanje.

Avtorica 
Jana Špeh

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

www.gorenjskiglas.si

9 99
EUR

226 strani,  
212 x 267 
mm, trda 
vezava

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

www.gorenjskiglas.si
Matthias F. Mangold, svobodni no-

vinar, ki piše o prehrani, in član Food 

Editors Club, že nekaj let vodi svojo 

uspešno kuharsko šolo genusstur. Na 

tečajih skuša udeležence popeljati na 

njihovo lastno pot v kuhanje. V tej 

knjigi je odprl svojo bogato zakladnico 

nasvetov, zvijač, zamisli in receptov –  

za začetnike in naprednejše kuharje.  

Prevedla Petra Piber

Trda vezava
Format 212 x 267 mm 
226 strani
ISBN 978-961-6893-96-1

Cena: 24,99  EUR

Matthias F. Mangold 

PRINCIPI KUHANJA

NI VESELJA DO KUHANJA?  

Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga lahko  

spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako  

spražiti cesarski praženec, skuhati zelenjavni kari … 

prebereš in začneš – in končno kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI  

RECEPTI – ki so opisani tako preprosto, da se ne  

more nič zalomiti. In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko 

začneš preizkušati in spreminjati. Kajti iz gratiniranega 

krompirja, cesarskega praženca in zelenjavnega karija 

lahko nastane veliko več … drzni si!

 

 

MATTHIAS F. 
MANGOLD

PRINCIPI
KUHANJA

/// NI VESELJA DO KUHANJA? Morda ta hip res še ne – 

vendar ti ta knjiga lahko spremeni življenje!

Kako gratinirati krompir, kako spražiti cesarski praženec,  

skuhati zelenjavni kari … prebereš in začneš – in končno  

kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI RECEPTI –  

ki so opisani tako preprosto, da se ne more nič zalomiti.  

In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko začneš preizkušati  

in spreminjati. Kajti iz gratiniranega krompirja, cesarskega 

praženca in zelenjavnega karija lahko nastane veliko več … 

drzni si!  
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PRINCIPI
PREPROSTO

www.narava.si

ISBN 978-961-6893-96-1

 
 24,99 € 

KAKO SE NAUČIŠ KUHATI?
V PRINCIPU – KOT ZA ŠALO!

9 789616 893961

NOVO iz založbe Narava

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

V GLAVNI VLOGI: Vsak, ki se pogumno postavi  

za štedilnik. Torej tudi ti – sploh če je to prvič in se  

ti zdi, da ti ne bo uspela niti najpreprostejša jed.  

Dobra novica zate: Ja, zmoreš! Pokazali ti bomo, kako. 

Izpustili smo vse odvečno besedičenje in se osredotočili 

na bistvo. Samo ne obremenjuj se preveč, pa ti  

bo kmalu jasno, da kuhanje samo po sebi ni nič 

posebnega. Umetnost se začne šele, ko dobiš nekaj 

samozavesti. In ravno to bi ti radi vlili.

6 77

Poglej me

 KRATKI KUHARSKI POSNETKI 
10 ZVIJAČ SAMO ZATE+

www.zalozbanarava.si/video

POIZKUSITE!
GENOVSKI PESTO

O avtorju 

19                               90
EUR

Ni veselja do kuhanja? Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga 
lahko spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako spražiti cesarski 
praženec, skuhati zelenjavni kari... prebereš in začneš – in končno  
kuhaš samostojno!

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si
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Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Vaše razpoloženje se bo iz trenutka v tre-
nutek spreminjalo in že sami sebi boste 
šli pošteno na živce. Ko boste šli dva ko-
raka naprej, bo narejen tudi korak nazaj, 
ne da bi se tega zavedali. Dogodek dneva 
je vedno jutro, poskrbite, da dan začnete 
z najlepšo mislijo, kar jih poznate. Vse je 
odvisno od naših misli.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Težave v službi ali pa v družinskem kro-
gu boste uspešno reševali v največji meri 
svoje dobre volje in optimizma. Čeprav 
se vam bo zdelo, da je v odnosih med 
prijatelji vse v redu, bodite previdni. S 
projektom, ki vas čaka, boste več kot za-
dovoljni. Najpomembnejše pri cilju je, da 
ga imate.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Težave boste skušali odpraviti z nasme-
škom in veliko mero dobre volje. S takimi 
in podobnimi izzivi se boste spoprijema-
li brez omahovanja. V ljubezni bo pozi-
tivni preobrat in na osebnem področju 
vas čakajo zelo velike spremembe. Vse 
je težavno, preden postane lahko. Tega 
se zelo dobro zavedate.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Prijateljstvo vam ne bo nadomestilo lju-
bezni, čeprav je iskreno in vam predsta-
vlja žarek upanja. Toda življenje vedno 
odpre nova vrata, ko ena zapre. Občutek 
osamljenosti bo samo trenuten, le toliko, 
da se zaveste, kaj si želite. Da bi uspeli, 
morate predvsem zaupati, da boste. Vse 
bo, kot mora biti.

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Zaradi stvari, na katere nimate prav no-
benega vpliva, se boste končno nehali 
obremenjevati. Čas boste posvetili sebi 
pomembnim stvarem, kot je ljubezen 
in kako se ljubljeni osebi približati brez 
zadržkov. Domišljija je bojno polje naših 
misli, zato si morate narediti in vzeti vse, 
kar je dobro za vašo dušo.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

Če bi se končno naučili malo potrpežlji-
vosti, bi spoznali, da se vsaka vrata en-
krat odprejo, vsako srce omehča in da 
je mogoče prav vse, le če smo vztrajni in 
pustimo času čas. S prijatelji boste za-
kopali bojno sekiro. Seme je najmanjše 
skladišče tistega, kar iz semena nasta-
ne. Bodite vztrajni in odločni.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

V tem mesecu boste razne, a kar po-
membne stvari postavili na stranski tir in 
ne boste se ukvarjali z mislijo na možne 
posledice. Pomembna vam bo samo lju-
bezen in vse, kar je z njo povezano. Čaka 
vas lepo presenečenje. In ne smete poza-
biti, da imeti pogum pomeni, da naredite 
tisto, česar vas je strah.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

Odpirale se vam bodo velike priložnosti 
za dober zaslužek. S tem se vam lahko 
kasneje nudijo možnosti za izpolnitev 
vaših starih ciljev. V ljubezni boste brez 
meja in samozavestni. Dopust boste zna-
li izkoristiti. Ne podcenjuj tistega, kar je 
blizu, četudi so cilji usmerjeni v daljavo. 
Vse ima vedno svoj namen.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Ljudi v svojem bližnjem okolju boste 
imeli preveč pod nadzorom, zato se vam 
zna zgoditi, da se vam nekdo upre in 
dokončno postavi po robu. Presenečeni 
boste tam, kjer to najmanj pričakujete. 
V ljubezni seveda. Zmaga ne pride sama 
od sebe, priti ji morate naproti. Ne čakaj-
te več, pojdite v akcijo in naredite vse.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Tja, kjer imate največ možnosti za uspeh, 
boste usmerili pozitivno energijo in 
samo od sebe se bo zgodilo, da pridete 
v ospredje, kjer vas opazijo tudi tisti, ki 
vas do sedaj niso. Premišljevali boste o 
naraščaju. Ker ni bližnjic do tja, kamor je 
vredno priti, se morate resnično potruditi 
in narediti čisto vse.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

Za določene stvari, ki si jih želite v tem 
trenutku, še ni pravi čas. Ne samo da 
okoliščine niso prave, tudi vi v resnici še 
niste pripravljeni. Ko pa boste tik pred 
tem, vas nobena sila ne ustavi. Sporom 
in čudnim situacijam se nikar preveč ne 
izpostavljajte. Prava moč se poraja iz že-
lje, držite se tega in bo vse v redu.

RIBI
20. 2.–20. 3.

Takoj se morate znebiti notranjih strahov. 
Strah vam vsako težavo naredi še hujšo 
in večjo. Oseba nasprotnega spola vas 
bo povabila na daljšo pot, nikar ne od-
lašajte. Pri financah tokrat ne boste var-
čevali. Edina ovira jutrišnjim uspehom so 
današnji dvomi. Ravno zaradi tega si ne 
smete dovoliti nobenih ovir.



Medijski pokrovitelji:

  
Športna dvorana 

TRATA Škofja Loka 
petek, 2. februar 2018,

ob 19. uri

Nakup vstopnic:
ŠKOFJA LOKA:  
TIC Turizem Škofja Loka in 
Turistično društvo Škofja Loka
KRANJ:  Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta 
Vstopnina: 15 €

OMAR NABER

KVATROPIRCI  MANCA ŠPIK  
ob spremljavi 
ORKESTRA
SLOVENSKE VOJSKE
voditelj 
BOŠTJAN ROMIH

dobrodelni
koncert
pomagajmo 

skupaj

organizator
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           + poštnina

11 90
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

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

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

                        + poštnina

19EUR

Slastne domače jedi 
so tokrat pripravljene 
v sodobnejši podobi – 
ponujene so v skledi 
ali skledici, da jih lahko 
jemo le z žlico ali 
vilicami. Avtorica, znana 
po blagovni znamki 
Jagababa, je mojstrica 
domače kuhe, njena 
najpomembnejša 
vodila pa so: sveže, 
lokalno, sezonsko. 
V knjigi so zbrani 
raznovrstni recepti: 
bogate solate, 
enolončnice, 
krepke juhe, golaž s 
prilogami, testeninske 
sestavljenke, jedi s 
polento, ješprenjem, 
pa tudi nekaj sladic. 

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

www.gorenjskiglas.si

88 strani, 170 x 235 mm, trda vezava

Nagrade:  3-krat DARILNI BON v vrednosti 15 EUR v Monokel optiki 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v 
ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 2. februarja 2018, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik  
Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.



Les 3 plus d.o.o.
Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER
T: 040 418 251, 04 204 27 14
E: les3plus@gmail.com

www.les3plus.si   www.masivni-podi.si   www.razrezipomeri.si 
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak
na tej strani napačno navedeni. 

Uredite vaš dom z nami 
VSE NA ENEM MESTU -  LES 3 PLUS

SVETOVANJE, IZRIS IN PRENOVA VAŠEGA DOMA

VSE NA ENEM MESTU

Zakaj ?   Mi uredimo vse !
Ker vam bomo svetovali, uredili 3D izris kopalnice, kuhinje, dnevne sobe, predsobe, spalnice,...
Izbrali bomo materiale - parket, laminat, vinil, ploščice,.. materiale za pohištvo - iveral, masiva, mediapan,...
organizirali ekipo mojstrov, ki bo dela izvedla - parketar, mizar, električar, vodovodar, slikopleskar, 
keramičar,...
Vam kupljeno blago dostavili in vgradili.
Se vidimo  !



JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Windows   Word   Excel   Power Point

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

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

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

5. februarja 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Portugalščina

Ruščina   Japonščina   Kitajščina
Poljščina   Hrvaščina   Slovenščina

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


