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04
Če bi Petra Strnad lahko izbrala, v katerem 
obdobju bi najraje preživela najstniška leta, 
potem bi bila to zagotovo leta rockabillyja.

08
S prihodom miklavža in s prižigom okrašenih 
drevesc v starem mestnem jedru se je v Škofji 
Loki začel Beli december.

Naročnina na Gorenjski 
glas je lepo darilo!

Pokličite na  04 201 42 41
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Oglas

PETEK, 12. 12., Mestni trg pred Knjižnico Medvode
PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČI – POŠTA ŽELJA
16.30 Ustvarjalne delavnice za otroke:

Pošta za Dedka Mraza
18.00 Prižig prazničnih luči
18.15 Koncert božičnih pesmi – medvoški pevski zbori
19.30 Glasbena skupina JAMM

PETEK, 19. 12., Mestni trg pred Knjižnico Medvode
PRAVLJIČNE MEDVODE – PRIHOD DEDKA MRAZA
17.00 Predstava za otroke: Izgubljena ovčica in dobri pastir
18.00 Prihod Dedka Mraza s spremstvom in obdaritev otrok
19.00 Glasbeni nastop: Sergej Škofljanec in Andreja Sonc

Rezervacije silvestrskega aranžmaja (mize in silvestrske večerje)
so možne v Turistično-informacijskem centru Medvode, Cesta ob Sori 3 A, 
Medvode, do ponedeljka, 29. 12. 2014

Delovni čas TIC Medvode:
od ponedeljka do petka: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
sobota: 8.00 - 12.00, Informacije:  T: 01 / 361 43 46
G: 041 378 050, E: turizem@medvode.info 
W: www.zstmedvode.si

SOB., 20. 12., Mestni trg pred Knjižnico Medvode
PRAZNIČNO VESELJE V MEDVODAH
18.00 1. Tekmovanje v pripravi kuhanega vina in domačega  
 čaja (vabljeni na pokušino ter ocenjevanje kuhanega  
 vina in domačega čaja - brezplačno)
19.00 Ansambel Tak Tik in Ansambel Marcela IN

NEDELJA, 21. 12., Športna dvorana Medvode
GLASBENI VEČER
19.30 Novoletni koncert Godbe Medvode z gosti
 Vstop prost. Informacije: 041 984 429

več na: www.zstmedvode.si

Čarobni program za vse generacije, kjer se boste lahko pogreli ob kuhanem vinu in čaju. Pestra ponudba 
prazničnih stojnic, polnih okusnih dobrot in različnih izdelkov, ki bo v tem lepem prazničnem obdobju, 

pričarala nasmeh na vaše obraze in prižgala srečo v vaših srcih.

SREDA, 31. december 2014, ob 20.00, Športna dvorana Medvode
Za glasbo in dobro razpoloženje bo skrbela GLASBENA SKUPINA ŠPICA.

Za hrano in pijačo poskrbljeno. Vstop prost.
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Uvodnik

Naslovnica: Matej Kolaković

 
LOČANKA, ISSN 1580-285X, izhaja kot priloga poltednika Gorenjski glas v nakladi 30.000 izvodov. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, 
d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Odgovorna urednica: Marija Volčjak. Urednica Ločanke: Suzana P. Kovačič. Uredništvo: 
Gorenjski glas, vodja oglasnega trženja Mateja Žvižaj. Oblikovanje: Matjaž Švab. Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj. Tisk: Delo, 
d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor. Uredništvo, naročnine, oglasno trženje: Blei weisova cesta 4, Kranj, 
telefon: 04/201-42-00, telefaks: 04/201-42-13. E-pošta: info@g-glas.si, mali oglasi: telefon 04/201-42-47. Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek 
in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. LOČANKA, številka 4, december 2014, je priloga 98. 
številke Gorenjskega glasa, ki je izšla 9. decembra 2014.
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04
Če bi Petra Strnad lahko izbrala, v katerem 
obdobju bi najraje preživela najstniška leta, 
potem bi bila to zagotovo leta rockabillyja.

08
S prihodom miklavža in s prižigom okrašenih 
drevesc v starem mestnem jedru se je v Škofji 
Loki začel Beli december.

Naročnina na Gorenjski 
glas je lepo darilo!

Pokličite na  04 201 42 41
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Suzana  
P. Kovačič
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P red leti sem gledala ameriški film, naslov sem že pozabila, spom-
nim se samo, da je igrala Sandra Bullock, in spomnim se prizora, 
ko se je poljubila z nekom, v katerega se je (verjetno) zaljubila. 
Nič posebnega, poljub pač, ampak poljubila sta se preko zaščitne 

obleke, ki me je še najbolj spominjala na skafander. Pravega dotika z ustni-
cami si nista dovolila, zato, ker to ni več običajno za futurističnega človeka, 
ki ne izkazuje rad čustev na bližino in raje komunicira na daleč, zato, ker 
je to bolj varno, udobno in še kak izraz za to bi lahko našla. Kako trapasto, 
sem si tedaj mislila. 

Nismo še tako daleč v prihodnosti kot v tem ameriškem filmu, za 
katerega še imena več ne vem (očitno mi niti ni bil preveč všeč), in tudi 
sodobni tehnološki pripomočki, s katerimi lahko komuniciramo službeno 
ali pa npr. s prijatelji, ki smo jih spoznali na potepanjih po svetu, so mi 
čisto všeč, so priročni. Družabna komunikacijska omrežja pa so precej 
nadomestila, pustila vnemar medsebojno druženje, to mi pa ni več preveč 
všeč. Sem pač med tistimi »starodobniki«, ki menimo, da pristnega stika s 
prijatelji, s tistimi, ki jih imaš rad, ne more nadomestiti noben stroj. Prav 
vesela sem bila, ko sem spoznala zdravnico, Škofjeločanko Petro Strnad, 
ki prihaja iz mlajše generacije in se zelo rada druži. Intervju z njo boste 
brali na naslednjih straneh. Blizu so ji petdeseta leta prejšnjega stoletja, v 
katerem so veliko plesali rock'n'roll in se družili na zabavah. »Pristnost se 
danes žal izgublja,« ugotavlja tudi mlada zdravnica.

Za (ne)druženje danes je pogosto slišan stavek: »Nimam časa.« Priz-
najmo si, da je to pogosto tudi priročen izgovor, ker se nam preprosto ne 
da družiti. Je že udobneje klikati po tipkovnici. Morda pa vas vendarle 
zdramimo in povabimo med prijatelje v Škofjo Loko, kjer v prazničnem 
decembru potekajo številne prireditve za vse generacije, o katerih prav 
tako pišemo na naslednjih straneh. 

Da ne bo pomote. Nič nimam proti doživetjem na klik, samo da so zra-
ven tudi doživetja na bližino, na dotik. Zadnje čase sem opazila, da smo si, 
sicer počasi, malce sramežljivo, spet več začeli deliti objeme. Veliko toplih 
in iskrenih objemov v letu 2015 vam želim. :)

DOživeTje NA DOTiK



Ločanke in Ločani, zahvaljujemo se vam  
za zaupanje in številne besede podpore,  
ki ste nam jih namenili v iztekajočem se letu. 
Želimo vam lepe praznike, prijetne zgodbe  
v našem lepem mestu in srečno novo leto! 

Miha Ješe in prijatelji Loke

Suzana P. Kovačič

Kako to, da so vam tako zelo pri srcu petdeseta 
leta prejšnjega stoletja?

»Stil tega obdobja mi je izredno všeč, čeprav vem, da 
so k popularnosti petdesetih nekaj naredili tudi filmi, 
kot je Umazani ples (Dirty dancing). Ja, filma, kot sta 
Briljantina in Umazani ples, tu sem doma (smeh). Kljub 
temu se mi zdi, da so bili ljudje tedaj bolj povezani, ni 
bilo toliko komunikacijskih sredstev in so se dejansko 
morali družiti. Veliko so plesali rock'n'roll in se družili 
na zabavah, to mi še najbolj pretehta v tem obdobju. 
Pristnost se danes žal izgublja.«

Še plešete?
»Zelo rada plešem, nisem bila pa nikdar profesional-

na plesalka. Plesati sem začela šele na Fakulteti in šport, 
najprej breakdance. Med študijem smo ustanovili plesno 

Zgodba z naslovnice

Briljantina, tu Sem doma

Če bi Petra Strnad lahko izbrala, v katerem obdobju bi najraje preživela svoja najstniška leta, 
potem bi bila to zagotovo leta rockabillyja, čas plesa in druženja. Petra je plesala, zraven pa 
še diplomirala na Fakulteti za šport in Medicinski fakulteti v Ljubljani. »Učiti se tisto, kar te 
zanima, ni težko,« je prepričana zanimiva sogovornica, Škofjeločanka, ki si je za trideseti rojstni 
dan podarila slikanje v rockabilly stilu in krasi naslovnico decembrske Ločanke. 

Petra Strnad  / Foto: Tina Dokl
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Pogovor

Petra Strnad / Foto: Matej Kolaković

skupino Latina, poučevala nas je Tina 
Jarc Šifrar in enkrat smo nastopili v 
razvedrilni televizijski oddaji pri Mariu. 
Kasneje sem plesala latinskoameriške 
plese, nekaj je bilo tudi hip-hopa, zdaj 
pa plešem le še za dušo in zabavo. Na 
Fakulteti za šport sem diplomirala iz 
brakedanca, ker sem imela občutek, da 
materiala iz tega plesnega področja ni. 
Z diplomskim delom sem šla v zgodo-
vino brakedanca, a je obenem to tudi 
neke vrste priročnik za učitelje break-
danca, ki ponuja sistematični način 
učenja začetnikov tega plesnega stila.«

Če se še malo povrnem na rocka-
billy. Tudi fotografirali ste se v tem 
stilu?

»V življenju imam rada neobičajne 
stvari in sem si rekla, da si bom za 
trideseti rojstni dan podarila fotografi-
ranje. Fotografiral me je prijatelj Matej 
Kolaković, pričesko oblikovala Danica 
Štajer in moram reči, da sem prav uži-
vala. Dobrodošla nova izkušnja, ni kaj.«

Tudi ni najbolj običajno oz. pogo-
sto, da se kdo prepiše iz ene fakultete 
na drugo, ker mu je bilo na tisti prvi 
dolgčas ...

»Še ko sem bila dijakinja Škofijske 
gimnazije v Ljubljani, sem razmišljala o 
tem, da se bom v prihodnosti ukvarjala 
z »evropskimi« zadevami. Videla sem se 
v mednarodnih odnosih in sem želela 
po končani Ekonomski fakulteti vpi-
sati podiplomski študij Mednarodnih 
odnosov in potem nadaljevati v smeri, 
da bi delala nekje v okviru Evropske 
unije. Že v prvem letniku Ekonomske 
fakultete pa sem ugotovila, da mi ostaja 
preveč časa, in sem v drugem letniku 
vzporedno vpisala Fakulteto za šport. 
Potem sem še spoznala, da nisem tip 
človeka, ki bi lahko dolgoročno delal 
v ekonomiji, in ker me je na Fakulteti 
za šport tako zelo navdušila anatomi-
ja, človek kot tak, sem se prepisala iz 
ekonomije na medicino. Hkrati sem 
študirala medicino in šport, sicer sem 
morala na začetku malce nadoknaditi 
kakšne zaostanke, ampak če si znaš čas 
dobro razporediti, organizirati, potem 
to sploh ni problem.«

Za vas torej velja, več je bolje?
»Ja ... sicer mi hitro postane dol-

gčas (smeh). Kot mlajša sem trenirala 
atletiko, tek na srednje dolge proge, in 
sem bila v kategoriji starejših pionirk 
in mladink v reprezentanci. Šport me 
je zmeraj spremljal. Tudi z dve in štiri 
leta starima sinovoma se vsega lotimo; 
glasbe, plesa, pravljic, kreativnih iger, 

BI RADI IZMERILI  VAŠE IMETJE?
Zelo ugodnow           Vpis stavbe v kataster stavbw 

Geodetski2biro2Ema2Huth2d.o.o.

www.geodetskestoritve.net

-2geodetski2načrt
-2evidentiranje2stavb
-2ureditev2meje
-2izravnava2meje2
-2parcelacija

2

Zbiljska2cesta24,212152Medvode
22222222222222info@nepremicnina.eu
222222222222222www.nepremicnina.eu

»Plesati sem začela šele 
na Fakulteti in šport, 
najprej breakdance. 
Med študijem smo 
ustanovili plesno 
skupino Latina. 
Kasneje sem plesala 
latinskoameriške 
plese, nekaj je bilo tudi 
hip-hopa, zdaj pa plešem 
le še za dušo in zabavo.« 



Poštar Pavli se že veseli gore vaših pisem, ki jih bo prenesel Božičku, zato mu ne pozabite pisati do 19. decembra 2014. 

Božiček bo z veseljem prebral vaša pisma in s Pavlijevo pomočjo odgovoril nanje. Sodelujete lahko posamezniki in 
skupine iz vrtcev in šol. Božiček bo zagotovo tudi letos za vse sodelujoče pripravil kakšno presenečenje, zato ne pozabite 
pripisati svojega naslova in naziva vaše skupine ali razreda ter števila otrok. 

Božičkova pošta  
je ponovno odprta!
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Dragi otroci! 
Ponovno je tukaj čas, ko lahko svoje želje in 
lepe misli zapišete v pismo ali narišete risbico, 
ki prikazuje božično-novoletno vzdušje, ter 
pismo pošljete na naslov: 

 
BOŽIČEK 
Za pravljičnimi vrati Poštarja Pavlija 7 
2002 Maribor

veliko smo zunaj, kolesarimo, planinarimo. Res pa 
je tudi, da mi z varstvom veliko pomagata starša, saj 
tudi moj partner dela v Beljaku in pride domov le ob 
torkih in za vikend.«

Se tudi vi spogledujete s tujino?
»Partner je doktor fizike in v Beljaku dela na 

raziskovalnem inštitutu. Saj je iskal delo v Sloveniji, 
pa ni bilo prave priložnosti. Seveda obstaja realna 
možnost selitve čez mejo, čeprav si jaz še vedno želim 
delati v Sloveniji. Zelo dobro delovno okolje se mi 
zdi v bolnišnici na Jesenicah, kjer sem že delala nekaj 
časa.« 

Poklica v smeri športa niste iskali, medicina je 
torej prevladala.Z družino / Foto: osebni arhiv

»Šport mi daje srečo, veselje, veliko 
energije, da jo lahko drugim predajam 
naprej. Pri športu si zbistrim misli, 
odženem težave. Medicina pa ostaja  
moja poklicna pot.
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Super ideja za darilo!

Naročnino lahko podarite v vrednosti, 
ki jo sami določite. Če se boste odločili za celoletno 
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti. 
Za več informacij nas, prosimo, 
pokličite, nam pišite ali se pri nas 
oglasite osebno! 

Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas, 
ki za vas izhaja vsak torek in petek.
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Lokalna novica je kraljica

SkofjaÊLoka,Êwww.koman.si

Poročni prstaniPraznična darila

»Šport mi daje srečo, veselje, veli-
ko energije, da jo lahko drugim pre-
dajam naprej. Pri športu si zbistrim 
misli, odženem težave. Medicina pa 
ostaja moja poklicna pot. Naredila 
sem pripravništvo in strokovni izpit 
in čakam, da bo ministrstvo za zdra-
vje objavilo razpis za specializacijo 
v urgentni medicini, v kateri želim 
delati. Z decembrom sem se zapo-
slila v Zdravstvenem domu Škofja 
Loka, tudi tu je kolektiv super in 
imam občutek, da se bom ogromno 
naučila. Na delo prav zares hodim z 
veseljem.«

Poleg vsega obiskujete tudi 
alpinistično šolo.

»Res je, ravno danes zjutraj sem 
že plezala na umetni steni pri Sv. 
Duhu. Enkrat na teden imam v 
okviru alpinistične šole teorijo ali 
prakso, toliko da se naučimo pred-
vsem varnosti, tehnike ... Nekoč bi 
to znanje rada povezala z medicino, 
kot pomoč Gorski reševalni službi. 
Plezanje mi je čedalje bolj všeč, tudi 
za lastno rekreacijo. Turno smu-
čanje prav tako. Bi rekla, da je to 
lepo povezano z malo adrenalina in 
dobro družbo. Koristno s prijetnim.«
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Prireditve

Danica Zavrl Žlebir

Škofjo Loko decembra 
že tretje leto krasijo z 
rastočimi smrečicami, ki 
jih postavijo pred vhode 

hiš na Mestnem trgu, letos pa je s 
smrekami okrašen tudi obnovljeni 
Cankarjev trg. Občina je v eni od 
slovenskih drevesnic letos najela 
150 smrečic in jih okrasila z luč-
kami, ki so zasijale na miklavževo. 
»Na Spodnji trg se vrača osvetlitev 
nad ulico, kot smo ga v preteklosti 
že imeli, poleg tega bosta k praz-

ničnemu razpoloženju prispevala 
tudi s svetlobo v barvi ciklame 
osvetljena Kamniti most in Loški 
grad. Praznični pozdrav na poti v 
mesto bo okrašena in osvetljena 
smreka pri Petrolu, znotraj starega 
dela mesta pa bo osvetljen tudi del 
proti Nunskemu vrtu,« je o letošnji 
okrasitvi povedala Mateja Hafner 
Dolenc z oddelka za okolje Občine 
Škofja Loka. Za okrasitev bodo 
odšteli približno toliko kot lani, od 
osem do deset tisoč evrov. Pri tem 
zasledujejo tudi okoljske cilje, saj z 
rastočimi drevesci narava najlepše 
okrasi mesto. Mesto bo praznično 

Zasijal je beli December

S prihodom Miklavža in s prižigom okrašenih drevesc v starem mestnem jedru  
se je v Škofji Loki začel Beli december. Konec tedna bosta tudi prva od decembrskih 
koncertov, nato pa se bo do konca leta zvrstilo skoraj trideset dogodkov, zadnji  
koncert bo po novem letu.

Vhodi na mestnem trgu so okrašeni z rastočimi smrečicami / Foto: Andrej Tarfila

vse do 7. januarja, meščani pa 
bi radi, da ga okrasi tudi snežna 
odeja.

Različni ambienti  
za različne glasbene zvrsti 

Organizacijo dogodkov ob 
letošnjem Belem decembru pa 
je na občinskem razpisu dobi-
lo Turistično društvo Škofja 
Loka. »Beli december se je za 
nas pravzaprav začel že s sreča-
njem vinarjev in Miklavževim 
sejmom LUFT zadnjo novem-
brsko soboto,« je povedal Marko 
Pleško, strokovni sodelavec 
turističnega društva. Uradno pa 
se bo začel v petek, 12. decembra, 
s koncertom skupine Čedahuči 
na letos obnovljeni Blaževi ulici. 
V soboto, 13. decembra, bo v 
kavarni Štenge koncert Jazz je 
kul bend. »Vrstili se bodo nastopi 
različnih glasbenih žanrov, od 
roka, šansona, džeza do irske 
glasbe in hard roka, ki se dogajajo 
na različnih prizoriščih v mestu. 
Nastopa veliko lokalnih skupin, 
več znanih slovenskih izvajalcev, 
vesel pa sem tudi, da mi je uspelo 
za koncert v Sokolskem domu po 
novem letu pridobiti dva vrhun-
ska slovenska glasbenika ±  Uroša 
Perića in Primoža Grašiča,« raz-
loži Marko Pleško. 15. decem-
bra bodo v vrtcu Najdihojca v 
sodelovanju z vrtcem, občino, 
Društvom prijateljev mladine 
Škofja Loka in rokodelskim 
centrom Duo pripravili otroške 
ustvarjalne delavnice. Kot pravi 
Pleško, so pri Belem decembru 
vključeni tudi drugi organizator-
ji, pri glasbenih denimo Društvo 
prijateljev glasbe. 



Živahna sobota pred božičem 

In prav glasbenih dogodkov je 
največ. V četrtek, 18. decembra, bo 
v Jesharni koncert Jazzva, v petek, 
19. decembra, pa v Sokolskem domu 
pa večer šansonov Jacquesa Brela 
z Brankom Završanom in triom, v 
Loškem pubu Chate Noir in Arizona. 
19. decembra se začenja tudi Ostrigin 
maraton, ki bo trajal do 27. decembra. 
Sobota pred božičem bo še posebej 
živahna: dopoldne bo na Cankarjevem 
trgu božična tržnica, popoldne božični 
LUFt z grajsko gostijo (ki tokrat ne 
bo na gradu), rokodelci bodo priredili 
otroško božično delavnico, dopoldne 
bo mesto obiskal Božiček, popoldne pa 
se bodo iz mesta odpravili na pohod s 
svetilkami do Nacetove hiše, kjer bodo 
prisluhnili pripovedki o Zlatorogu. 
Krona sobotnega večera bo božični 
koncert ob 19. uri v športni dvorani na 
Trati, kjer bodo nastopili: klapa Vela 
Luka s Korčule, Tanja Zajc Zupan, 
Teja Saksida in Stiški kvartet, vetera-
ni Tamburaškega orkestra Bisernica 

in trio Quartet. V Loškem pubu pa 
napoveduje nastop X-Ray (Tribute to 
AC/DC). Nasproti avtobusne postaje 
bo postavljen šotor, v katerem bo v 
nedeljo, 21. decembra, nastop skupine 
Mambo Kings, v četrtek, 25. decembra, 
Ribič Pepe in zvečer skupina Čuki. 
26. decembra bo v Loškem pubu irski 
večer, 27. decembra bo na Mestnem 
trgu nastopila domača skupina OF 
(Over Fourty) s predskupino Prevara iz 
Železnikov. Vabijo na že peti novoletni 
ples, ki bo v soboto, 27. decembra, v 
Sokolskem domu, v nedeljo bo tam 
nastopila Nina  Pušlar. 29., 30. in 
31. decembra spet vabijo otroke na 
delavnice in počitniške aktivnosti pod 
naslovom Dobimo se ob pol desetih. 
Društvo prijateljev mladine tokrat vabi 
v Osnovno šolo Škofja Loka - Mesto. 
V torek, 30. decembra, bo popoldne v 
kinu Sora brezplačna otroška predsta-
va, ob 18. uri bo na Mestni trg prišel 
dedek Mraz, otroci pa bodo prebrali 
novoletna voščila meščanom. Ob 
21. uri bo v Loškem pubu nastopila 
skupina San Di Ego. 31. decembra pa 

organizatorji vabijo na silvestrovanje 
na Mestni trg z Ginom in skupino. 
Letošnja novost na obnovljenem 
Cankarjevem trgu bo video projekci-
ja risank, ki jih bodo lahko otroci na 
prostem gledali vsak dan od 20. do 31. 
decembra vsake pol ure med 18. in 21. 
uro. Po novem letu, 3. januarja, pa v 
Sokolski dom prihajata Uroš Perić in 
Primož Grašič.

Dogodkov je veliko, zanje je iz jav-
nega razpisa na voljo 19 tisoč evrov, še 
enkrat toliko so organizatorji pridobili s 
sponzorstvom, pove Marko Pleško in se 
sponzorjem (decembrske dogodke jih je 
podprlo šest in še dva medijska spon-
zorja) za sodelovanje lepo zahvaljuje. 

Ves december je živahno tudi v 
rokodelskem centru DUO, kjer raz-
stavlja dvajset domačih rokodelcev. Nji-
hovi kakovostni izdelki so na prodaj, v 
centru pa je mogoče kupiti tudi srečke. 
Vsaka tretja kot dobitek ponuja enega 
od rokodelskih izdelkov, druge pa 
razveselijo kupca s prijaznim zapisom. 
Podpisana sem v enem našla pripoved-
ko iz  Z upančeve z birke K amniti mo st.       

Sobota, 20.12. ob 19 h, ŠD Trata
Klapa Vela Luka Proizd (Korčula), Tanja Zajc Zupan, 
Teja Saksida, in Stiški kvartet, Tamburaški orkester 

Bisernica veterani in Trio Quartet

Božicni koncert

Predprodaja vstopnic: Turistično društvo Škofja Loka, Turizem Škofja Loka, Gorenjski glas Kranj
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Darilo

Suzana P. Kovačič

Za mladinska srečanja in darila 
najstnikom je delo Karla 
Gržana Čas prekratkih hlač. 
Avtor na duhovit način razgri-

nja dogodivščine svojih najstniških let: 
spoznavanje samega sebe, odraščanje 
in sprejemanje odgovornosti, utrje-
vanje zaupanja do staršev, odkrivanje 
življenjskih zgodb, ki so učile njegove 
najbližje, pomen odpovedi, sprejemanje 
sebe v času odraščanja, iskanje bližine, 
ljubezni, da postaneš moder in resnič-

no svoboden … Dogodki, ki so njega 
»izučili in naredili«, bodo bralca tudi 
nasmejali in morda ne bomo niti opazi-
li, kako ob njih preraščamo ± n e hlač in 
obleke, ampak predvsem tisto, kar nas 
je doslej utesnjevalo. Knjiga ni v korist 
le mladostnikom, staršem, vzgojiteljem, 
ampak z iskrivo hudomušnostjo odkri-
va sveža spoznanja tudi vsem drugim.

Pobarvanka, ki je hkrati tudi pri-
poved, ki nam odstira zgodbo prvega 
Božiča, ko je bil Jezus rojen v Betlehe-
mu. 

Slovenska pravljica Maksima 
Gasparija I. avtorja Ivana Sivca je 

povest o Gasparijevem življenju, zgod-
ba o našem najbolj pristnem slikarju. 
V njej boste našli veliko do sedaj še 
neobjavljenih dokumentov iz njegove 
zapuščine. Knjiga avtorja Ivana Sivca 
ima 166 strani velikega formata in 
številne dokumentarne fotografije. V 
Slovenski pravljici Maksima Gasparija 
II pa je več sto reprodukcij barvnih 
Gasparijevih razglednic, knjižnih ilus-
tracij in jaslic. Predstavljeni so nazorni 
strokovni pogledi na slikarjevo izjemno 
ustvarjalno delo. Knjiga ima 360 strani 
velikega formata, barvne reprodukcije 
slik, razglednic in knjižnih izdaj.

Beremo, liStamo, Barvamo

Knjiga je lahko zelo lepo osebno darilo v tem prazničnem času. Nekaj predlogov  
za več generacij smo našli v spletni knjigarni Ognjišče. 

Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si

http://knjigarna.slomsek.net

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

KRANJ, Koroška c. 19
Telefon: 04 236 89 28

Po darilo  
za vso družino

VELIKA IZBIRA 
JASLIC!
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Oglas

V iztekajočem se letu lahko v Knjižnici Ivana Tavčarja v Škofji Loki 
in v njenih krajevnih enotah poleg dobrih zgodb, ki jih ponujajo 
police, najdete tudi veliko drugih uspešnih zgodb, ki vabijo, da se 
nam pridružite.
Knjižnica in njene enote namreč ne glede na prostorske omejitve 
vse bolj postajajo stičišča ljudi in s tem prispevajo k družabnemu 
utripu kraja, kar je trend tudi drugod po svetu. Ne glede na velikost 
kraja namreč s svojim prostorom postajajo vse pomembnejši 
usmerjevalec družbenih dogajanj v okolju za vse posameznike in 
skupine, z dostopom do tehnologije in preverjenih virov informacij. 
S tem dodajajo bistven prispevek k dobremu počutju in kvaliteti 
bivanja v nekem okolju. 
Če k vsemu temu prištejemo še trud ustrezno usposobljenega 
strokovnega kadra, potem sredstva, namenjena knjižnični 
dejavnosti, niso izgubljena. 
Tudi za iztekajoče se leto ugotovimo in naštejemo nekaj uspehov in 
izstopajočih dogodkov in dejavnosti, ki so se že odvili, in nekaj, ki se 
še bodo v mesecu do konca leta. 
V Škofji Loki smo otrokom in mladini za preživljanje prostega 
časa na terasi knjižnice namenili mizo za namizni tenis, ki jo radi 
uporabljajo. Na voljo so jim še naslednje dejavnosti: sredine urice za 
najmlajše, s pravljico po svetu, film meseca, kvizi, razne predstave, 
poučno in zabavno z obiski ljudi različnih poklicev in drugih veščin, 
na uri pravljic pa nas je obiskal ambasador nasmeha, kuža Alvin. 
Na oddelku za odrasle je ponovno zaživela galerija, ki je v prvi 
vrsti namenjena še neuveljavljenim ustvarjalcem. Skupaj z založbo 
Modrijan 12. decembra ob 19. uri v Kašči pripravljamo literarni večer 
z Dragom Jančarjem ob izidu  romana Maj, november. V začetku 
aprila smo prvi po prejemu Prešernove nagrade gostili pisatelja 
Vladimirja Kavčiča.

Občina Gorenja vas je letos pristopila k reševanju prostorskih 
pogojev knjižnice v Gorenji vasi. Knjižnica naj bi po zaključku del 
nove prostore dobila v povsem obnovljeni mansardi Sokolskega 
doma. 
V Železnikih poleg že utečenih dejavnosti za otroke in mladino 
vsak mesec pripravimo vsaj eno prireditev za odrasle. V tem okviru 
gostimo avtorje knjig in pripravljamo potopisna predavanja. Prav 
tako pa je za razstave na voljo knjižnična galerija.
V tem letu je ponovno zaživelo izposojevališče Sovodenj, ki je sedaj 
vključeno v informacijski knjižnični sistem COBISS.
Tudi za knjižnico v Žireh navajamo le nekaj najbolj izstopajočih 
dobrih zgodb: sodelovanje pri izvedbi dveh Lenčkovih večerov z 
Muzejskim društvom Žiri, kjer smo gostili Vladimirja Kavčiča in dr. 
Francija Demšarja, sodelovali smo pri izvedbi Dnevov evropske 
kulturne dediščine, pripravljamo pa tudi veliko prireditev za otroke 
ter tečajev in izobraževanj za vse starostne skupine.  
Letos smo začeli vzpostavljati brezžična omrežja po vseh krajevnih 
knjižnicah. Preko portala Biblos nudimo izposojo e-knjig v 
slovenščini.
Sodelujemo tudi pri pravkar predstavljenem slovenskem portalu 
dobreknjige.si, ki ga s predlogi in vsebino dopolnjujemo slovenski 
knjižničarji in prinaša nasvete in pomoč uporabnikom pri izbiri 
gradiva.
Naj vas dobre zgodbe spremljajo tudi v naslednjem letu.

Kolektiv Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka                

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
knjižnica dobrih zgodb
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ADRENALINSKI PARK GORAJTE, VIRMAŠE PRI ŠKOFJI LOKI

Darilo za otroka prinesite s seboj. 

OD 18.12. DO 28.12. OB 15. in 17. URi  
V VSAKEM VREMENU, VSTOPNINE NI, 25.12.2014 PREDSTAV NI.

VEČ NA: WWW.PRAVLJICNADEZELA-GORAJTE.SI

Danica Zavrl Žlebir

Po šestih letih bodo v Škofji 
Loki marca in aprila pri-
hodnje leto znova uprizo-
rili Škofjeloški pasijon, ki 

ga je leta 1721 napisal loški kapucin 
Lovrenc Marušič, pater Romuald. 
Gre za najstarejšo slovensko dramo, 

katere izvirno besedilo je shranjeno 
v loškem kapucinskem samosta-
nu, hkrati pa za največjo dramsko 
uprizoritev na prostem v Sloveniji. 
Njena posebnost je, da se svetopi-
semski prizori in slike kot procesija 
na prenosnih odrih pomikajo po 
mestnih trgih in ulicah, ustavijo pa 
se na štirih prizoriščih (na Mestnem 
trgu, pod gradom, na Spodnjem 

trgu in pri Kašči). Pasijon uprizarja 
več kot šeststo igralcev, statistov 
in konjenikov. Leta 1999 so ga 
prvič ponovno uprizorili, takrat 
pod vodstvom režiserja Marjana 
Kokalja, nato so ga vnovič prikazali 
leta 2000. Zadnja uprizoritev je bila 
leta 2009, ko je pasijonsko zgod-
bo režiral Borut Gartner. Pasijon 
2015 bo režiral Milan Golob, ki se 

PrihoDnje leto  
škofjeloški Pasijon

Prihodnje leto v postno-velikonočnem času bodo v Škofji Loki ponovno uprizorili 
Škofjeloški pasijon. Od 21. marca do 12. aprila bo na ulicah in trgih osem predstav s 
prizori iz še danes aktualne svetopisemske zgodbe.
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tiha sobota
21. marec
ob 20.00

tiha
nedelja
22. marec
ob 16.00

cvetna
sobota
28. marec
ob 20.00

cvetna
nedelja
29. marec
ob 16.00

velikonočni
ponedeljek
6. april
ob 16.00

bela sobota
11. april
ob 20.00

bela
nedelja
12. april 
ob 16.00

2015
©kofja Loka

VeË informacij na: www.pasijon.si

V postnem in velikonočnem
času 2015 bo v Škofji Loki,
mestu pasijona, mogoče
ponovno doživeti veličastno
predstavo, ki prinaša duh
nekega drugega časa in čar
davnih dni.
Vstopnica za Škofjeloški
pasijon je lahko lepo
praznično darilo.
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Prizor iz Škofjeloškega pasijona 2009 / Foto: Tina Dokl

Srečali so se igralci za Škofjeloški pasijon 2015 

je novembra prvič sestal s skupino igralcev. Posebnost 
Škofjeloškega pasijona so tudi sodelujoči: v njem nasto-
pajo izključno prostovoljni igralci iz Škofje Loke in širše 
okolice oziroma z območja celotnega nekdanjega loškega 
gospostva, pravzaprav je to obsežno prostovoljsko gibanje. 

Kot pove projektni vodja Škofjeloškega pasijona 
2015 Matej Mohorič Peternelj, priprave na uprizoritev 
marca prihodnje leto dobro potekajo. Med sodelujočimi 
je zanimanja veliko, enako tudi med gledalci, vsaj sodeč 
po dosedanjih rezervacijah in naročilih vstopnic. Te 
ponujajo tako doma kot v tujini, tako denimo v mestih, s 
katerimi je pobratena Občina Škofja Loka. Nedavno so 
se predstavili v nemškem Freisingu. Sporočilo o Škofje-
loškem pasijonu nosijo ljudem tudi romarji, ki v obdobju 
pred predstavami nosijo sporočilo od ust do ust, tako kot 
so to počeli v času starih uprizoritev. Pasijon pa napove-
dujejo tudi nekateri drugi dogodki, tako za 16. december 
v Sokolskem domu napovedujejo duhovno okroglo mizo 
Škofjeloški pasijon, večno povabilo od Romualda do 
danes. 
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Samo Lesjak

Koncert, ki ga je organiziral 
Lions Klub Škofja Loka 
z namenom pomagati 
prizadetim v nedavnih 

hudih poplavah na Škofjeloškem, je 
zopet privabil več kot 1500 obisko-
valcev, ki so lahko uživali v vokalnih 
perfekcijah članic in članov zbora a 
cappela svetovnega slovesa Perpetu-
um Jazzile.

Zbor, ki vokalno interpretira 
skladbe, ki žanrsko zajemajo vse 
od popa, funka, džeza, bossa nove, 
klasike in gospela, je občinstvu 
tudi tokrat ponudil širok glasbe-

ni repertoar. Ta vključuje njihove 
velike uspešnice, med drugimi niso 
manjkale tudi znamenita skladba 
Africa, katere posnetek na YouTubu 
si je ogledalo že več kot 17 milijo-
nov ljudi, zimzelene pop uspešnice 
šestdesetih, sodobne pesmi ter 
skladbe iz zlate dobe slovenske 
popevke. Razgibanemu progra-
mu, ki ga je sproščeno povezovala 
Monika Tavčar, so dodali še venček 
interpretacij klasičnih Avseniko-
vih viž, z vrhuncem nepogrešljivo 
Golico, ki je v ekstazo spravila prav 
vse obiskovalce.

»Veseli nas, da je koncert uspel 
ter da so obiskovalci napolnili 
dvorano, uživali v glasbi in nare-

dili nekaj dobrega. Z donacijami 
bomo pomagali najbolj potrebnim 
pomoči v nedavnih poplavah,« je 
po koncertu dejala predsednica 
Lions Kluba Škofja Loka Polonca 
Oblak.

Celoten koncert je potekal v 
veselem in sproščenem vzdušju, 
v sodelovanju z občinstvom in 
vrhunskim vokalnim poustvarja-
njem najrazličnejših inštrumentov 
in zvokov. Zbor Perpetuum Jazille, 
ki po vsem svetu izvede več kot 
sedemdeset koncertov letno, tako 
upravičeno ostaja sinonim za 
popolno 'vokalno ekstazo': čudo-
vito ubranost harmonije, ritma in 
zvoka.

VokaLna ekStaza  
PerPetuum JazziLe

Vokalna skupina Perpetuum Jazzile je na tradicionalnem dobrodelnem koncertu v 
Športni dvorani na Trati tudi tokrat privabila množico navdušenih obiskovalcev.

zbor Perpetuum Jazzile, ki se je nedavno vrnil z velike turneje po nemčiji in Belgiji, je z vrhunskim nastopom 
ponovno navdušil polno dvorano na trati. / Foto: Matic Zorman
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Samo Lesjak

Vloga dobrodelnih organi-
zacij, med katere sodi tudi 
Lions Klub, je v sedanjem 
obdobju globalne ekonom-
ske krize še pomembnejša 
kot sicer ... 

»Ponosni smo, da smo del 
največje in najtransparentnej-
še humanitarne in servisne 
organizacije na svetu ±  Lions 
Clubs International (LCI), ki 
združuje okoli milijon in pol 
članov v 209 državah sveta in 
ki letno zbere ter razdeli več sto 
milijonov evrov pomoči. Prvi 
LK v Sloveniji letos praznuje 
že 25 let obstoja; politika naše 
organizacije je, da strogo ločimo 
sredstva, ki jih potrebujemo 
za svoje delovanje, in sredstva 
namenjena dobrodelnosti. Svoje 
delovanje financiramo izključno 
s članarino, vsa sredstva, zbrana 
za namen dobrodelnosti, pa 
gredo v roke tistih, ki potrebu-
jejo pomoč. Pri dajanju pomoči 
je vsak LK povsem avtonomen 
in donira povsem po lastni pre-
soji. Pri večjih dobrodelnih pro-
jektih, ki so v skladu s kriteriji, 
lahko kandidiramo za pomoč 
tudi pri LCIF, fundaciji, ki jo 
je LCI ustanovil v ta namen. 
Naše geslo je Pomagamo ±  We 
Serve ... Čeprav je bila prvotno 
temeljna usmeritev LCI poma-
gati slepim in slabovidnim, se 
zadnje čase zaradi zaostrenih 
socialnih razmer in naravnih 
nesreč trudimo pomagati vsem, 
ki so kakorkoli prizadeti ±  
zaradi revščine, naravnih nesreč, 
bolezni ali drugačnih stisk, 
iz katerih si sami ne morejo 
pomagati.«

Pomoči Potrebnih je Vedno Več

Lions Klub Škofja Loka je eden izmed 55 Lions Klubov (LK) v Sloveniji. Že od ustanovitve 
leta 2002 se v njem združujejo dobromisleči ljudje iz loške regije, ki želijo pomagati 
ljudem v stiski. O dejavnostih kluba smo se pogovarjali s predsednico Polonco Oblak.

Kako ste vstopili v svet dobro-
delnosti? Katerim projektom in 
aktivnostim še posebej posve-
čate pozornost kot predsednica 
Lions Kluba?

»Z lionizmom sem se srečala 
že leta 1996, ko je moj soprog, ki 
je bil ustanovni član prvega LK 
v Sloveniji, postal prvi guverner 
Lions Distrikta 129 Slovenija. 
Gre za regionalna združenja LK v 
državi oz. njenih posameznih regij. 
Hkrati z njimi smo se izobraževale 
o temah s področja dobrodelnosti 
tudi me, soproge in partnerke Dis-
trikt guvernerjev. Nato sem se tudi 
sama aktivno vključila v lionistično 
gibanje, in to v LK Bled leta 1998. 
Po prenehanju poklicnega udejstvo-
vanja na Bledu sva skupaj s sopro-
gom prestopila v LK Škofja Loka, 
saj izhajam iz stare loške družine. V 
tem času je soprog postal koordina-

tor lionističnega gibanja v vzho-
dni in južni Evropi in v letu 2010 
tudi mednarodni direktor v zboru 
direktorjev na svetovnem nivoju. Ta 
mandat je trajal dve leti. Soproge 
smo bile v delovanje LCI na tem 
nivoju zelo močno vpete. Tako sem 
spoznala načine delovanja našega 
gibanja na vseh nivojih na prav vseh 
celinah sveta. Pristopi se razlikujejo, 
vsem pa je skupna želja, da poma-
gamo. Imela sem tudi čast preda-
vati na svetovni konvenciji v LCI v 
Busanu v Južni Koreji leta 2012 o 
pomenu in vlogi soprog pri delova-
nju distrikt guvernerjev. Lepo je bilo 
posredovati svoje izkušnje lionistom 
iz vsega sveta. V letošnjem predsed-
niškem letu ± eno  izmed pravil LCI 
je, da predsedniška funkcija traja 
eno leto ± v L K Škofja Loka želim 
nadaljevati žlahtno tradicijo svojih 
predhodnikov in hkrati prinesti 

»največja nagrada za vse delo je iskrica v očeh ljudi, ki jim lahko 
pomagamo.« – predsednica Lions Kluba Škofja Loka Polonca oblak 
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Člani Lions Kluba Škofja Loka: bivši mednarodni direktor Lions Clubs International Janez Bohorič, tajnica LK Škofja 
Loka Silva Košnjek, predsednica LK Škofja Loka Polonca Oblak, član komisije za izvedbo koncerta Perpetuum Jazzile na 
Trati Janez Poljanec / Foto: Matic Zorman

tudi malo ženske topline in pozornosti 
v delovanje kluba. Pomembno je, da 
združujemo dobrodelnost in medseboj-
no prijateljstvo. Mislim, da ob pravilni 
uravnanosti teh naravnanosti lahko 
naredimo mnogo več, kot smo doslej.«

Kateri so glavni letošnji projekti 
Kluba Lions? Komu vse ste že pri-
skočili na pomoč?

»Če želimo donirati sredstva pomoči 
potrebnim, jih moramo zbrati. V našem 
okolju se je kot uspešen način zbiranja 
sredstev za pomoči potrebne pokaza-
la sedaj že tradicionalna vsakoletna 
organizacija dobrodelnega koncerta. 
Letos smo tako že tretjič v Škofji Loki 
organizirali koncert popularne skupi-
ne Perpetuum Jazzile. Z organizacijo 
letošnjega koncerta smo želeli zbrati 
čim več sredstev, ki jih bomo podelili 
najbolj prizadetim in najbolj potre-
bnim družinam v letošnjih poplavah 
v Poljanski dolini in v Škofji Loki. Z 
udeležbo smo bili res zadovoljni, saj je 
bila Športna dvorana na Trati pov-
sem polna. Želimo pomagati čim več 
ljudem v stiski, ki so jo letos še dodatno 
zaostrile poplave. Komisija za donacije 
že preverja stanje na tem področju, da 
bomo lahko donirali sredstva res naj-
bolj potrebnim družinam. Vse tovrstne 

pobude sprejemamo po temeljitem pre-
misleku na srečanjih kluba, ki so vsakih 
štirinajst dni. V letošnjem lionističnem 
letu smo sicer že priskočili na pomoč 
slepemu dečku iz Poljanske doline, 
Medobčinskemu združenju slepih in 
slabovidnih iz Kranja in talentiranemu 
študentu glasbe iz Virmaš pri nabavi 
instrumenta.«

Katere aktivnosti oz. projekte 
načrtujete v Lions Klubu v bližnji 
prihodnosti?

»Prav danes, 9. decembra, odpira-
mo v Sokolskem domu v Škofji Loki 
ob 18. uri razstavo akcije LCI Plakat 
miru. Otroci v starosti od 11 do 13 let 
s celega sveta že 27 let ustvarjajo slike 
na temo miru. Letošnje geslo nate-
čaja je Mir, ljubezen in razumevanje. 
Z območja našega kluba sodelujejo 
Osnovne šole Ivana Groharja, Jela 
Janežiča in Osnovna šola Železniki. 
Eden izmed finalistov tekmovanja za 
področje Slovenija je Marcel Pogačnik 
iz Osnovne šole Ivana Groharja. Med 
vsem finalisti bo strokovna žirija izbra-
la slovenskega predstavnika na svetov-
nem tekmovanju. Svetovni zmagovalec 
prejme denarno nagrado, še pomem-
bnejša nagrada pa je možnost obiskati 
in nastopiti na vsakoletni mednarodni 

konvenciji LCI, ki bo naslednje leto na 
Havajih.

Naša naslednja tradicionalna dejav-
nost je izmenjava mladih, kjer mladi 
od 15. do 21. leta starosti spoznava-
jo življenje v drugih delih sveta. Za 
razliko od nekaterih drugih programov 
lionistični program mednarodne izme-
njave ne vključuje turističnih obiskov, 
študija ali zaposlitve, temveč mladim 
udeležencem nudi priložnost, da sode-
lujejo pri vsakdanjem življenju v drugi 
kulturi, bivajo pri gostiteljski družini, se 
udeležijo lokalnih običajev ter pred-
stavljajo ambasadorje mednarodnega 
razumevanja. Predvidevamo, da bomo 
letos s svojega območja na izmenjavo 
poslali vsaj eno mladenko, imamo pa 
tudi že kandidate za gostiteljske druži-
ne, kjer bodo prebivali otroci iz drugih 
delov sveta.«

Kako vam uspeva usklajevati delo 
pri Klubu Lions z ostalimi dejav-
nostmi?

»Že stara modrost pravi, da če nekaj 
želiš, si za to vzameš tudi čas. Priz-
nam, da sem si po naši največji akciji 
± k oncertu ± p ošteno oddahnila. A že 
prihajajo novi izzivi in največja nagrada 
za vse delo je iskrica v očeh ljudi, ki jim 
lahko pomagamo.«
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ROJAKA V KAMNITEM MESTU
Sredi novembra je bil v Sokolskem domu v Škofji 
Loki odmeven dogodek: slikar Miro Kačar iz Sorice 
je uprizoril zgodbo o Kamnitem mestu. Ob razstavi 
njegovih slik so zgodbo pripovedovala še ljubezen
ska pisma med Eleno in Mateom in kratek film. Z 
glasbo so dogodek popestrili harmonikar Nejc Jemc, 
tolkalist Jaka Strajnar in tenorist Janez Lotrič, ki ga 
je pri klavirju spremljala hči Katarina. Janez Lotrič 
in Miro Kačar, rojaka iz Selške doline, vsak s svojo 
umetnostjo odpirata pot do človeških src. D. Z. Ž. 

Rojaka Miro Kačar in Janez Lotrič / Foto: Tina Dokl

Klavdija Škrbo Karabegović s člani folklorne skupine Jelčki, ki 
jim je namenjen izkupiček od prodanih slik. / Foto: Tina Dokl

Andreja Kecman 

V družini Osovnikar je več zobozdravnikov. / Foto: Gorazd Kavčič

IZKUPIČEK BO ZA OBLEKE 
FOLKLORISTOV
Marku Mohoriču, predsedniku društva Sožitje, in Klavdiji Škrbo 
Karabegović, sicer novinarki, ki z možem Nedžadom vodi restav
racijo Kompliment na Trati, se je porodila zamisel, da bi razstavili 
in prodajali slike, ki so jih društvu poklonili dobrotniki. Prodajna 
razstava slik bo v restavraciji Kompliment odprta do božičnih 
praznikov, ko jih je še vedno mogoče kupiti in s tem prispevati za 
dejavnost društva za pomoč ljudem z motnjami v duševnem razvo
ju. Marko Mohorič je povedal, da bo izkupiček namenjen nakupu 
oblek za folklorno skupino Jelčki, ki deluje pri društvu Sožitje. 
Nekaj slik so doslej že prodali, pravi Klavdija, nekateri obiskoval
ci pa so tudi brez nakupa donirali društvu. D. Z. Ž. 

PRAZNOVALA JUBILEJ
Andreja Kecman, ki jo Škofjeločani in 
okoličani dobro poznamo, saj že vrsto 
let skrbi za popravilo čevljev, usnjene 
galanterije in izdelavo ključev v domači 
delavnici Švedra, je pred kratkim pra
znovala spoštljivih šestdeset let. Da se 
na leta ne ozira, je bilo dokaz veselo pra
znovanje, ki ga je pripravila za prijatelje, 
sosede in sorodnike, zabava v priznani 
restavraciji Sarajevo '84 v Kopru pa je 
seveda trajala pozno v noč. V. S.

NOV ZOBOZDRAVSTVENI CENTER
V družini Osovnikar so kar trije zobozdravniki: Nada, Matic in Neža, tudi 
pomoč očeta Ljuba, sicer ekonomista, pa je prišla še kako prav, ko so se 
pred leti odločili, da iz nekdanje trgovine Merkur ob škofjeloški avtobusni 
postaji naredijo sodoben zobozdravstveni center. Odprli so ga prejšnji teden, 
prve paciente pa bodo začeli v njem sprejemati januarja. V. S.
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Alenka Brun

B rezglutenske dobrote so 
namenjene ljudem, ki 
ne smejo uživati glutena 
oziroma ne smejo uživati 

pšenice, ječmena, ovsa, kamuta, pire 
in rži. 

Bolezni, pri kateri ljudje ne sme-
jo uživati glutena, se strokovno reče 

celiakija. To je kronična sistemska 
bolezen, ki nastane pri genetsko 
dovzetnih osebah zaradi imunske 
reakcije ob uživanju glutena v žitih. 
Pri tem je škodljiva že minimalna 
količina glutena. 

Tokrat so se prisotne na tečaju 
spoznale z dvema vrstama čokola-
dnih tort, sadno torto, fižolovo in 
orehovo rulado. Končen rezultat je 
bil, če bi rekli po domače: za prste 

oblizniti. Tečajnice svojega navduše-
nja nad novim znanjem in izmenja-
vo izkušenj niso skrivale.

In ker se pri nekaterih obolelih 
za celiakijo pojavijo še druge težave, 
kot je sladkorna bolezen, ali pa 
imajo prepoved uživanja mleka ozi-
roma laktoze, pojavijo se lahko tudi 
alergije na oreščke, meso in podo-
bno, je Marija Kališnik med svojim 
pripovedovanjem in prikazom peke 

Brezglutenske doBrote

Novembra je uršulinski samostan pri Sv. Duhu pri Škofji Loki gostil zanimiv kulinarični 
tečaj v sklopu SDC, podružnice za Gorenjsko: o peki brezglutenskih tort, tem pa so 
družbo delale tudi rulade. Tečaja se je udeležilo trinajst žensk in deklet, ki so z velikim 
zanimanjem spremljale, kaj vse jim je tokrat pripravila vodja delavnice Marija Kališnik.
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Tečajnice so bile navdušene nad vsemi novimi in osveženimi informacijami, ob 
zaključku pa so se tudi posladkale. / Foto: AB

večkrat poudarila, da se recepti seveda 
lahko prilagodijo.

»Recepti, ki jih preizkušamo na naših 
tečajih, so načeloma samo za brezgluten-
sko dieto. Če pa ima katera od tečajnic še 
kakšno drugo dieto in željo, jo poslušam 
in poskušam recepte prilagoditi oziroma 
svetujem, kaj naj recimo uporabi name-
sto mleka, če recimo tega ne sme. Tako 
sem na zadnji delavnici veliko govorila o 
fižolovi ruladi, ki naj bi bila tudi za die-
tetike. Ker sem pri njej uporabila navadni 
sladkor, lahko namesto tega dietetiki 
uporabijo pač kakšno drugo sladilo. Edini 
večji problem je, če takšen dietetik ne sme 
uživati jajc. To pa je za peko pri tej dieti 
najhujši 'udarec'. Saj moka nima glutena, 
ki pa je lepek moke. Če pečeš z navadno 
moko brez jajc, imaš gluten, ki bo nekako 
vse skupaj vezal. Če pa tega ni, potem pa 
…«

V bistvu takšne manjše in večje prepre-
ke Mariji pri peki dobesedno predstavlja-
jo izziv. Predvsem pri piškotih, ki jih peče 
največ. Ko bo imela malce več časa, se bo 
lotila tudi tega 'problema'.

Recepte, ki jih je predstavila tečajni-
cam, je našla v brezglutenskih kuharicah, 

večina pa je običajnih, a jih je Marija 
priredila in tudi preizkusila, tako da so 
postali uporabni za brezglutensko peko.

Marija, ki sicer prihaja iz Stražišča 
pri Kranju in je mati petih odraščajočih 
otrok, se je prvič s celiakijo srečala pri 
svojem sinu. Takrat je bil star osem let in 
svet običajnih sladic in sladkih dobrot je 
dobro poznal. Pravi, da ko je izvedela za 
njegovo diagnozo, so se ji seveda najprej 
porodila vprašanja: kaj bom sedaj otroku 
postavila na mizo, kaj sploh lahko je in 
kako bo v šoli s prehrano. Ker pa je že 
v osnovi rada pekla in ker so kupljene 
sladke dobrote za bolnike s celiakijo zelo 
drage, je začela preizkušati recepte.

»Prvi mesec mi ni nič uspelo. Doma 
je bila prava zmešnjava. Potem pa sem 
izvedela za društvo za celiakijo. Sina smo 
včlanili, dobili prve uporabne recepte in 
nasvete za uporabo nove moke. Takrat se 
je naše življenje obrnilo na bolje.«

Najprej je tudi sama obiskala nekaj 
kulinaričnih tečajev, se spoznala s članica-
mi, ki so ji pomagale pri začetnih težavah. 
»Vse pridobljene izkušnje sem potem 
na pobudo takratne predsednice društva 
Danice Flis začela deliti z drugimi. Tako 

RECEPT

Sestavine: 12 dag sladkorja, 4 jajca, 8 dag brezglutenske moke, 4 dag 
mletih orehov, pločevinka kuhanega fižola, 1 zavitek pecilnega praška, 
marelična marmelada
Postopek: Rumenjake ločimo od beljakov in iz teh naredimo trdi sneg. 
Sladkor dobro umešamo z rumenjaki. Masi primešamo pretlačen fižol, 
potem še orehe in moko s pecilnim praškom. Dodamo še trd sneg iz 
beljakov. Namaščen model za peko potresemo z moko (ali ga obložimo 
s peki papirjem) in nanj vlijemo vsebino. Biskvit pečemo 20–30 minut 
pri 180–200 stopinjah Celzija. Ko ga vzamemo iz pečice, ga zavijemo 
v mokro krpo. Ohlajenega namažemo z marmelado, okrasimo z orehi, 
lešniki, mandlji oziroma uporabimo sestavine, ki jih imamo najraje.

Fižolova rulada
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imam sedaj na leto enega do 
dva kulinarična tečaja, letos pa 
smo imeli celo štiri. Tri od njih 
sem vodila jaz. V prvem smo 
se učili osnovnih pek kruha za 
nove člane, druga dva pa sta bila 
namenjena peki tort.«

In kaj bi svetovala mamam, 
ki se doma srečujejo s celiakijo? 
»Predvsem, naj se ne ustrašijo. 
Namreč, ko umakneš moko, se 
pokaže mnogo stvari, s katerimi 
jo lahko nadomestiš: krompir, 
riž, prosena in ajdova kaša, leča, 
fižol, bob, čičerka ... Samo iznaj-
dljiv moraš biti in enostavno 
poskusiti. Tiste mame, ki imajo 
samo enega člana v družini 
oziroma otroka s to diagnozo, 
če se le da, naj ga ne prikrajšajo 
za tisto, kar imajo drugi. Pri nas 
se je od sinove diagnoze dalje 
prehrana zelo spremenila. V bis-
tvu smo vsi na boljšem. Razen 
špagetov, rezancev in palačink, 
vsi jemo brezglutenska kosila. 
Ugodnostim hitro pripravljene 
hrane se je bolje izogibati. Res 
je, da je pri sedanji pripravi 
hrane več dela, je pa zato bolj 
zdrava in vsaj veš, kaj daš v 
lonec. Pri kuhi najraje sploh ne 
uporabljam moke, pri peki pa 
se navadiš 'zakonov', ki jih ima 
brezglutenska moka. Vedno 
mora biti na suhem, v dobro 
zaprti posodi. Za to moko pora-
biš več vode. Priprava kruha je 
drugačna ... Glede peke upošte-
vajte brezglutenske recepte. Če 
pa vam uspe kaj novega, čisto 
vašega, pa dobrodošle: delite z 
nami, da se bomo vsi kaj novega 
naučili in poskusili.«
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Nudimo:  okusne jedi, pripravljene iz sestavin domačih dobaviteljev  velike porcije 

Privoščite si:   dopoldanske malice  vikend kosila za družine  slastne pice  
 hišne zrezke za lačne  skutine štruklje  idrijske žlikrofe sveže pripravljene sladice

 
Prostor za zaključene družbe do 50 oseb, možnost menija z več hodi (slow food),  

catering s hladno-toplim bifejem. 

Zgornje Bitnje 32, Žabnica, T: 05 994 73 74,  
odprto: od torka do sobote: od 10. do 23. ure; nedelja: od 10. do 22. ure

Priprava hrane Nace Jugovic s.p., virmaše 103, škofja Loka

Gostilna in pizzerija strahinc

Suzana P. Kovačič

V Kuhinji mame Cilke v 
Poljanah je nedolgo nazaj 
zadišalo po sveži peki. Že 
dolgo načrtovan dogodek 

je potekal v okviru medgenera-
cijskega učenja Ljudske univerze 
Škofja Loka, je povedal tamkajšnji 
vodja izobraževanja odraslih Jaka 

Šubic. In tako je snaha, tudi Cilka, 
»mlado in staro« povabila na peko 
buhteljnov. Zbralo se jih je dvanajst 
v starosti od 15 do 85 let, ki so si 
razdelili zadolžitve in prinesli moko, 
domače maslo, marelično marme-
lado …

Že ob prihodu je udeležence 
čakal sveže pečen hlebec kruha. »Da 
boste lažje počakali na buhteljne,« 
je dejala mama Cilka in dodala 

še zaseko, mož Tone pa domač 
jabolčni sok za mladino in šilce za 
starejše. Za piko na i je bil na mizi 
tudi sveži potični kolač. Potem se 
je začelo zares, je opisal Jaka Šubic: 
»Pri prvem gnetenju testa sta mami 
Cilki pomagali vnukinja Eva in 
njena prijateljica Mojca, najstarejša, 
specialistka za potice, mama Milena 
iz Žabje vasi pa je vse pozorno 
spremljala. Maja Šubic, častna 

TOKRAT BUHTELJNI,  
NASLEDNJIČ BO OCVIRKOVCA

Kako prijetno je zadišalo iz kuhinje mame Cilke po buhteljnih. Tisti, ki so jih pekli prvič, 
pa so se naučili spet nekaj novega ... 
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21/c (zraven bivše Planike)

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

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

 80 g x 4, 3,99 EUR z DDV

SLADKOR NUTRIZA, 

 1 kg, 0,69 EUR z DDV

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

OLJE SONČNIČNO  
MEDITERA 

 1 l 1,19 EUR  
z DDV

OLJE SONČNIČNO 
MEDITERA 

 1,19 EUR 
z DDV

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

SLADKOR NUTRIZA, 

1 kg, 0,69 EUR z DDV
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SIR EDAMEC ZELENE DOLINE 

 1 kg 4,89 EUR z DDV

BUTELJKA CABERNET  

SAUVIGNON SIMČIČ 
 0,75 l 3,81 EUR z DDV                

PENINA SREBRNA RADGONSKA POLSUHA 

 0,75 l 6,04 EUR z DDV
PENINA SREBRNA RADGONSKA SUHA 

 0,75 l 6,04 EUR z DDV
PENINA SREBRNA RADGONSKA ROSE SLADKO 
 0,75 l 6,04 EUR z DDV

SALAMA FURLANSKA KRAS 

 1 kg 8,26 EUR z DDV 

OLJE SONČNIČNO 

PENINA SREBRNA RADGONSKA ROSE SLADKO

PRŠUT DELIKATES BREZ KOŽE 1/2 BROZINA 

 1 kg 9,95 EUR z DDV 
Minister za zdravje opozarja:  
Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Od leve Milena Hrovat, Mojca Šubic in Cilka Krek pri pripravi testa Ilustracija Maje Šubic

podpornica projekta CMU v Škofji Loki, je skrbno zapisovala recept, druga si 
je zapisovala celoten postopek v telefon, drugi so večinoma skrbeli, da »beseda 
ni zastala«. Na vrsto so prišli pri drugem gnetenju testa, saj bi bilo buhteljnov 
z enega pekača premalo za vse.

Po dveh urah prijetnega druženja in pridobljenem novem znanju in recep-
tih so bili pečeni prvi buhteljni.« Še topli so najboljši, so vsi ugotavljali v en 
glas. Ob klepetu so že snovali novo delavnico ± p eko ocvirkovce. 
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Mag. Karmen Klobasa

Verjamem, da marsikdo sploh še ni 
odločen, ali bi si kupil novo oble-
ko ali bi morda raje skombiniral 
oblačila iz obstoječe garderobe 

in si poiskal samo kakšen nov dodatek. 
Dejstvo pa je, da želimo izgledati drugače 
kot lansko leto!

Decembrska moda je vedno nekoliko 
drugačna prav zaradi praznovanj, ki se 
vrstijo. To je seveda čutiti tudi na modnem 
prizorišču. Decembrska moda je predvsem 
bolj opazna, glamurozna in bleščeča. Mate-
riali so žlahtni; svila, saten, žamet, čipke, 
prosojne tkanine ... »Nadluksuz« se zrcali 
v posameznih oblačilnih kosih ali modnih 
dodatkih. Barve so plemenite, umirjene, a 
nikakor ne dolgočasne. Črna ostaja kraljica 
večerov. V njej ste vedno videti tako krhko 
elegantni, da vam ne morejo nikoli očitati, 
da si z modo niste v sorodu. Letos so zelo 
pomembni tudi zlati odtenki. Veliko je 
rdeče. Zaradi zlatega blišča ponovno odkri-
vamo barvo šampanjca. Skratka, da boste in, 
priporočam, da si privoščite vsaj nekaj leska, 
ali na površini tkanin ali v oblačilnih detaj-
lih, modnih dodatkih, čevljih. Ne izogibajte 
se tudi krznenih detajlov, sploh na ovratni-
kih plaščev in jaken. 

Boste v hlačah ali krilu? Decembrski 
modi je še vedno všeč kombinacija kla-
sičnega črnega krila ali črnih hlač in bele 
svilene bluze, ki jo lahko z malce domišljije 
naredite drugačno. Spogledujte se s svileno 
bluzo. Svila ima nedvomno veliko vlogo v 
bolj svečanem oblačenju. Izvirna rešitev je 
vezenina, ki je nameščena na najbolj vidnih 
mestih bluze. Ovratnik, sprednji del, zape-
stniki. Za popoln videz bo odlična majhna 
torbica, posuta s kristali, elegantni salonarji 
in bogat krznen ovratnik, lahko iz sintetič-
nega krzna, ki ga ogrnete čez ramena. Če 
vam krznen ovratnik ni dobra zamisel, naj 
bo dekorativni pas nosilec modne zgodbe. 

DeceMbrsKi blišč

V mrzličnem iskanju daril pogledujemo tudi po oblekah za druženja in zabave, ki se 
jih bomo udeležili v decembru. Morda bo letos imela posebno mesto prav obleka za 
najdaljšo noč v letu. Izbrala sem nekaj najlepših modnih namigov za različne okuse in 
priložnosti. Bodite nadvse ustvarjalni in si pomagajte z odlično modno zgodbo.
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Ekstravaganca se zrcali v zlatih odtenkih. Pravo 
razkoš je je zlata obleka, morda blazer z nenavadno tek-
sturo, ki ne potrebuje čisto nič drugega kot samo še črn 
komplet spodaj. Zapoved je kompaktno, svetleče zgoraj, 
lahkotno, nesvetleče spodaj. Zraven sodi še ekstrava-
gantna torbica in salonarji z vrtoglavo visoko peto, po 
možnosti v enaki barvi kot hlače ali obleka. Zlate odtenke 
lahko ulovite tudi v modnih dodatkih, kot sta šal in pas. 
Domena zadržanosti in modnosti.

Mala (črna) obleka je zaščitni znak za uro koktajlov 
in nepogrešljiv del ženske garderobe. Jo imate? Če še ne, 
si kupite novo. Naj bo letos v barvi šampanjca ali pleme-
nito rdečega burgundca. In okrašena! Najhitrejša rešitev 
za novo podobo male (črne) obleke je njena okrasitev z 
izbranim nakitom. Zapestnica naj se sklada z ogrlico in 
uhani. Zanimive broške pa pripnite na drugačna mesta, 
kot jih pripenjate običajno. Broška na pasu ± iz virno. 
Bodite pripravljeni tudi na to, da boste za zraven kupili 
nove nogavice in morda čevlje. Mala (črna) obleka zahte-
va popolnost v stilu. Primerna je za 30+, kar pomeni, da 
njen ritem lahko ujamete tudi pri 40+ in 50+.

Unikatni topi so modni hit. Naj bodo izvirno drugačni 
in bleščeči. Če imate brezhibno postavo, bo prosojen top 
z bleščicami najboljša izbira. Prosojnost mami domišljijo. 
Dame so običajno bolj galantne, zato bodo izbrale top s 
cvetličnim motivom. Ekstravaganca pa je zapisana zani-
mivim teksturam, ki jih dosežemo s krojno zahtevnimi 
zloženkami iz svilenega tafta ali satena. In kaj boste oble-
kli za zraven? Preprosto krilo ali odlično krojene hlače iz 
svile ali tanke volne bodo najboljše. Nakit ni potreben, ker 
bi stilska podoba hitro postala kičasta. Morda dominan-
tnost bleščic uravnotežite z rdeče obarvanimi ustnicami. 
Pričeska pa gor ali dol, vseeno je. 

Če ste se odločili, da nove obleke ne boste kupovali, 
naj vas iz oblačilne zagate reši broška. V modi so nena-
vadne broške, posebnih oblik, iz posebnih materialov 

Decembrski modi je še vedno všeč 
kombinacija klasičnega črnega krila ali črnih 
hlač in bele svilene bluze, ki jo lahko z malce 
domišljije naredite drugačno. Spogledujte se 
s svileno bluzo. Svila ima nedvomno veliko 
vlogo v bolj svečanem oblačenju.

OKULISTIČNI  
PREGLEDI 

Naročila po tel. št. 04/512 67 51

Pestra izbira 
 DIOPTRIČNIH OČAL  KONTAKTNIH LEČ 

 PRIBORA ZA VZDRŽEVANJE 
 SONČNIH OČAL

Opti ka Krmelj, Si mon Kr melj, s. p., 
šolska ulica 2, škofja loka

telefon: 04/512 67 51, www.optika-krmelj.com
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Če ste se odločili, da nove obleke ne boste kupovali, 
naj vas iz oblačilne zagate reši broška. V modi so 
nenavadne broške, posebnih oblik, iz posebnih 
materialov in malo odštekane. Izberite veliko 
broško, kar pomeni v premeru od šest do deset 
centimetrov. Privlačnejša bo razgibana oblika 
v čipkastih strukturah, ki ne bo preveč otežila 
podlage. Ker broška zaradi svoje kontrastnosti 
usmeri pogled nase, jo zelo priporočam tudi 
ženskam z močnejšo postavo.

in malo odštekane. Izberite veliko broško, kar pomeni v premeru 
od šest do deset centimetrov. Privlačnejša bo razgibana oblika v 
čipkastih strukturah, ki ne bo preveč otežila podlage. Brezčasnost 
poiščite v plemenitih kovinah; v zlatu, srebru, nič manj aktualen ni 
baker. Ker broška zelo lepo barvno in oblikovno popestri še tako 
preprost kos oblačila in pritegne pozornost, jo pripnite na posebno 
mesto na oblačilu. Morda jo pripnete na pasni del, umaknjeno 
malce na levo. Če ima obleka rokava ali če boste imele rokavice, si 
jo pripnite na zapestni del. Tako bo delovala kot zapestnica, kot 
ura. Broška lahko zaključi vratni izrez, spredaj ali zadaj. Odlična 
dopolnitev bo tudi na kakšnem detajlu. Svetujem vam, da kar mal-
ce eksperimentirate pred ogledalom in boste našle pravo pozicijo 
zanjo. Ker broška zaradi svoje kontrastnosti usmeri pogled nase, jo 
zelo priporočam tudi ženskam z močnejšo postavo.

Pri snovanju oblačilnih podob bodite pozorni predvsem na svo-
jo postavo in izbiro primernega kroja ter stil, ki je samo vaš. Kajti 
le tako boste lahko vizualno izboljšali svoj izgled, kar je tudi vaš 
namen. S kreativnimi elementi v oblačenju boste dosegli korekcijo 
telesnih anomalij in se lažje približali novim modnim podobam. 
Drži, da je v bistvu zelo težko dobiti oblačila, ki bi ustrezala vsem 
telesnim značilnostim. A, ker konfekcija velikokrat ne ustreza 
posebnim telesnim oblikam in se ne prilega telesu tako, kot bi 
želeli, pomislite tudi na oblačila, izdelana po meri. 

Tako, imate novo oblačilno podobo. Ko boste osvajali praznična 
prizorišča, ne pozabite, da ste dama, s svojo elegantno držo, dosto-
janstvom in najlepšim nasmehom. Bodite svoje, bodite ženstvene, 
v posnemanju klasike in trendov. Pravljično leto 2015 vam želim.
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Damjana Šmid Za pridih čarobnega ne 
potrebujemo veliko. Tudi 
alkohola ne, niti kakšnih 
drugih snovi, ki naj bi nas 

popeljale v drug svet. Najboljše 
stvari, tudi najboljše zabave ostajajo 
preproste. Zadosti je dobra družba. 
Še nikdar me ni prepričala bogato 
obložena miza, za njo pa dolgočasni 
obrazi, ki se pogovarjajo puhlice. 
Vedno me navdušijo zabave, kjer 
je smisel praznovanja v druženju, 
ustvarjalnosti, smehu, v igri. Ne vem, 
kakšne so zabave mladih. Ne hodim 
nanje … kljub temu pa vam lahko v 
imenu mladosti ponudim nekaj idej, 
ki vam bodo navdih za preživetje 
najbolj svetlečega meseca v letu. 
Družba. Prvo ključno vprašanje, na 
katerega morate odgovoriti, se glasi: 
S kom bi radi preživeli praznični 
december? Ne preostane vam dru-
gega, da povabite, preverite, vpra-
šate … in se dogovorite. Mogoče 
boste izbrali za posamezne dogodke 
različno družbo, kar bo popestrilo 
vaše življenje. Ko imate družbo, 
potrebujete načrt. Kje, kdaj in kako 
boste praznovali, izdelovali, darova-
li? Že same priprave na zabavo so 
lahko odlično druženje, tako rekoč 
ogrevanje za pravo stvar. Možnosti 
se ponuja veliko. Prostor. Skupno 
iskanje prostora, ki ga boste potre-
bovali, vam bo vzelo kar nekaj časa. 
Potrebno bo prepričati starše in jim 
obljubiti, da ne boste zažgali hiše, 
pobili vseh kristalnih kozarcev in 
bruhali po preprogah. Slednjemu se 
najhitreje izognete tako, da nimate v 
kozarcih alkohola. Pa še do prosto-
ra za zabavo boste hitreje prišli, če 
bodo odrasli vedeli, da vam lahko 
zaupajo glede tega. S prostorom 
ste mladi na tesnem. Zato vzemite 
karkoli se vam ponuja, saj lahko 
vsak prostor spremenite za prijetno 
druženje. Garaža, klet, podstreha ... 
ne bodite izbirčni, kavčev ne potre-
bujete ... tako in tako boste spali v 
spalnih vrečah. Malce pustolovskega 
duha tudi za praznike ne škodi. Celo 
zabava na prostem je odlična izbira 

(če vas ne opijejo na prvi stojnici). 
Vsebina. Težko verjamem, da bi 
mladim manjkalo idej, kaj bi počeli 
na zabavah. Pa vendarle dodajte kaj 
novega, drugačnega. Če boste izbrali 
tematsko zabavo, se vam ponuja 
veliko možnosti ± z abava v čudnih 
kapah, v starih čevljih, s krili, z jele-
novim rogovjem (iz papirja, da ne 
boste sneli dedkove trofeje iz stene) 
ali v črnem kot dimnikarji, za srečo 
… Sama tematika vedno prinese več 
ustvarjalnosti, smeha in uvodnega 
ogrevanja, zato se vam splača razmi-
sliti o tem. Vključite jo v vabila, v 
darila, srečelov, v okrasitev prostora 
... Igre. Ne glede na to, koliko ste 
stari, niste nikoli prestari za igranje. 
Družabne igre so tiste, ki vabijo in 
delajo vzdušje na zabavah. Poskrbite 
samo, da bo število igralcev pravo za 
izbrano igro, ali pa si izmislite svoje 
igre. Lahko naredite svojo zbirko 
kart za igro Resnica ali izziv. Napi-
šite vprašanja in izzive na prazne 
kartončke, igralci pa jih vlečejo. To 
je igra, pri kateri vam zagotovo ne 
bo dolgčas, zanjo pa morate imeti 
zelo razvito empatijo ter smisel za 
humor. Ne mučite ljudi s težkimi 
vprašanji ... Igre, ki so primerne za 
vašo starost, poiščite z gospodom 
Googlom, veliko zakladnico upora-
bnih boste našli na spletnih straneh 
skavtov. Sicer pa ne boste zgrešili 
s talenti (Božiček ima talent), s 
pantomimo ali z impro gledali-
ško igro. Če nimate idej, si oglejte 
posnetke na spletu in se primerno 
opremite. Mikrofon za karaoke je 
vedno dobrodošel. Posamezne ekipe 
pripravite naloge za nasprotnike, naj 
odigrajo Rdečo kapico ali zapoje-
jo venček domačih ob spremljavi 
loncev, pokrovk in vsega, kar imate 
na razpolago. Hrana in pijača. Pri 
tem ne potrebujete nasvetov. Mladi 
kuharji znate več, kot pokažete za 
domačim štedilnikom. Vsak naj pri-
nese nekaj ... Brezalkoholni koktejli 
so bolj zabavni od tistih z vodko. Po 
njih vas ne boli glava ... Naredite si 
lepe praznične dni. 

Veseli december Za mlade

Prihaja čas, ko se bo naša 
deželica za nekaj časa 
spremenila v pravljično. Lučke, 
glasba, stojnice, prireditve 
in veselo razpoloženje bo 
pregnalo sivino. Vsak na svoj 
način bomo preživeli ta čas. 
Kako bomo to storili, je odvisno 
od naše starosti (mladosti), 
od dosedanjih navad, družbe, 
zmogljivosti (psihofizične in 
finančne) in vrednosti, ki jo 
pripisujemo praznikom. Ves 
mesec imamo čas, da sebi in 
drugim izpolnimo želje, da 
naredimo bilanco preteklega 
leta ali razmislimo o ciljih za 
prihodnje leto. 
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Danica Zavrl Žlebir

V Škofji Loki ni bilo takih 
sejmov, kot kreativki pa 
sva sejme obiskovali v 
Ljubljani in se tam nav-

dušili, da bi tak dogodek pripeljali 
tudi v Loko,« o zamislih za Loški 
umetniški festival pravi ena od 
idejnih mater Mateja Štruc. 

V vsakem kotičku  
Cankarjevega trga

»Sedaj smo jih pripravili že pet-
najst, sedem lani, osem letos, pred 
koncem leta bo še božični LUFt, 
seveda pa bomo s sejmi nadaljevali 
tudi prihodnje leto. Zadnji, Miklav-
žev, je bil v več pogledih rekor-
den. Nanj se je prijavilo blizu stro 

razstavljavcev, kar je še enkrat več 
kot običajno, tako da smo morali 
narediti izbor. Navsezadnje smo 
postavili 54 stojnic, na katerih se je 
z unikatnimi izdelki predstavljalo 
75 ustvarjalcev. Prihajajo iz vse Slo-
venije, največ jih je iz Ljubljane, kjer 
so sejmi kreativcev že tradicionalni, 
pa seveda ponudniki z Gorenjske, 
sicer pa so dobro zastopane vse regi-

Kjer se poKaŽejo Kreativci

Loški umetniški festival LUFt, ki sta si ga zamislili Tina Vidovič in Mateja Štruc, je 
v poldrugem letu polno zaživel. Na prvem junija lani se je predstavil na dvajsetih 
stojnicah, na letošnjem Miklavževem jih je bilo štiriinpetdeset, ustvarjalcev, ki so želeli 
prodajati svoje izdelke, pa je bilo še enkrat več kot običajno.  

Z LUFt-ove modne revije tie me up: pričeske in make up sta manekenkam oblikovali eva vidic in sanda Kordež, 
oblačila so delo oblikovalke ane vidic. v enem hodu so se manekenke sprehodile s kužki, ki jih je uredila  
Meta Zakrajšek. / Foto: Polona Bartol
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Letos se je Loški umetniški festival v starem delu Škofje Loke 
družil z vinarji / Foto: Andrej Tarfila

Loški LUFt se je udomačil na obnovljenem Cankarjevem trgu.  
/ Foto: Andrej Tarfila

Za vsakogar nekaj ... tudi za otroke / Foto: Andrej Tarfila

je. Če se spomnimo prvega sejma junija lani, ko smo 
postavili dvajset stojnic, je to seveda veliko povečanje. 
Zapolnili smo vse kotičke Cankarjevega trga in se 
tokrat razširili tudi na Mestni trg, kjer so nam družbo 
delali vinarji. Rekorden je bil tudi obisk, saj je bila vse 
dopoldne gneča med stojnicami in dogodki res dobro 
obiskani.«

Na Miklavževem LUFTu, ki je tokrat potekal 
med 9. in 13. uro, se je res veliko dogajalo. Na tržnici 
unikatnih izdelkov so ustvarjalci ponujali izdelke, 
ki so v tem času primerni tudi za darila. Sestri Ana 
in Eva Vidic sta priredili modno revijo Tie me up 
z unikatnimi kosi oblačil, izdelanimi iz recikliranih 
materialov, Sanda Kordeš je sodelovala z make-upom 
in frizuro. Otroci so ustvarjali na ustvarjalnih delav-
nicah z Ateljejem Clobb. »Štrikeraj cafe« je ponujal 
možnost pletenja ob kavi ali pa zgolj kavo in klepet. 

V družbi z vinarji
Loški umetniški festival, ki se je dobro udomačil 

na letos obnovljenem Cankarjevem trgu in se naselil 
tudi v kotičke, ki prej tega niso omogočali, je imel 
soboto pred Miklavžem v mestu družbo. Turistič-
no društvo Škofja Loka je namreč na sosednjem 
Mestnem trgu gostilo srečanje vinarjev, tradicio-
nalni dogodek, ki je bil že sedemnajstič po vrsti. »S 
prireditelji LUFta smo se tokrat povezali v skupno 
ponudbo,« je dejal Marko Pleško, strokovni delavec 
v turističnem društvu. »Dogodek, povezan z vinarji, 
se je začel že večer prej, ko smo v Sokolskem domu 
pripravili kulturni dogodek Od trte do vina. Goriška 
brda so se predstavila v besedi in sliki, odprli smo 
namreč fotografsko razstavo, na kateri je poleg doma-
čega Foto kluba Anton Ažbe sodeloval briški fotograf 
Andrej Colja, pela sta nonet Brda in domači kvintet 
Patina. Poskusili smo penine iz vinske kleti Goriška 
Brda. Na vinskem sejmu pa se je predstavilo deset 
vinarjev, prišli so iz Goriških brd, Vipavske doline, 
Bele krajine in Štajerske, vseh ponudnikov pa je bilo 
več kot devetdeset. Poleg našega župana Miha Ješeta 
je obiskovalce pozdravil tudi metliški Darko Zevnik, 
na odru je igrala mlada metliška skupina Jack Pot. 
Obisk prireditve je bil zelo dober, zadovoljni smo!«

Še božični LUFt
Vinarji in Miklavžev LUFt so napovedali bližnje 

decembrsko dogajanje, o katerem sicer v Ločanki 
pišemo v posebnem prispevku. Napovemo naj le še 
decembrski božični LUFt, zadnji v tem letu. »Dogajal 
se bo v soboto, 20. decembra, ponovno na Cankarje-
vem trgu. Da bo vzdušje bolj praznično, pa bo tokrat 
potekal od 17. do 22. ure,« napoveduje Mateja. Kaj se 
bo dogajalo? »Na tržnici unikatnih izdelkov se bodo 
še zadnjič v tem letu predstavili ustvarjalci s svojimi 
unikatnimi izdelki. Nakupujete lahko od 17. do 22. 
ure. Ponovno bo Grajska gostija, praznično obarvano 
vzdušje s kulinaričnimi dobrotami, tokrat skupaj z 
LUFtom na Cankarjevem trgu. Kulinarični mojstri 
vas pričakujejo med 17. in 22. uro. Ob 18. uri nas bo 
obiskal Božiček, ob 20. uri bo glasbena popestritev z 
Anzhetom. Mogoče se zgodi tudi kakšno nepričako-
vano praznično presenečenje.«  
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Miroslav Cvjetičanin

G orenjci se še 
vedno največ 
ogrevamo 
z drvmi. Po 

letošnjem žledolomu je 
les dodatno izgubljal ceno 
in vsakdo, ki se je odločal 
svojo staro peč na drva 

zamenjati na primer z 
oljnim kotlom, je raje še 
malo počakal. Vsekakor 
pravilna odločitev. Narava 
in trg sta naredila svoje, 
zdaj moramo pa še mi, 
da si ne bomo naredili 
stroškov tam, kjer si jih do 
zdaj nismo. Pri tem misli-
mo na škodo, ki se zgodi, 

če nepravilno kurimo les, 
namenjen za ogrevanje. 
Z ministrstva za okolje in 
prostor je prišla brošura, 
katere avtor je Jože Kaplar 
in nosi naslov Pravilno 
kurjenje z drvmi v lokal-
nih kurilnih napravah. 
Brošura je poučna in nam 
osveži spomin na pravilno 
sekanje drv, shranjevanje 
in kurjenje ter ± k ar je 
tudi zelo pomembno, a 
vedno znova pozabljamo 
± k ako ravnati s kurilno 
napravo po končanem 
kurjenju, da bi ne naredili 
škode našim pečem in 
dimniku. 

Zakaj je les zahteven 
za kurjenje?

Pri kurjenju lesa je 
ključnega pomena, da je 
večina gorljivih sestavin 
hlapnih, praviloma nad 60 
odstotkov. Če les izposta-
vimo temperaturam zgo-
revanja, te hlapne sestavi-
ne izhlapijo, zato je treba 
zagotoviti, da tudi zgorijo. 
Zgorevanje hlapnih sesta-
vin je vidno kot plamen. 
Če te hlapne sestavine ne 
zgorijo, gredo z dimni-
mi plini skozi dimnik 
v okolico, kar pomeni 
zniževanje izkoristka pri 
energetski izrabi lesa in 
tudi škodljive emisije tudi 
delcev, manjših od desetih 
mikronov. Osnovno pravi-
lo pravilnega kurjenja drv 
je, da se v kurišču doda 
le toliko polen, kot jih je 
potrebno za pokrivanje 
trenutne toplotne moči 
kurilne naprave. S tem 

se zagotovi, tako kot v 
primeru kurilnih naprav 
na pelete in sekance, da 
zgorijo tudi hlapne gorlji-
ve sestavine lesa.

Priprava kurišča za 
kuritev

Iz kurišča in pepelišča, 
če ga kurilna naprava ima, 
je treba pred ponovno 
zakuritvijo odstraniti 
pepel in morebitne druge 
ostanke zgorevanja. Še 
posebej je pomembno, da 
se očisti rešetka in reže za 
dovod zgorevalnega zraka. 
Pred zakuritvijo se odpre 
loputa za dovod zgore-
valnega zraka, praviloma 
na maksimum. Preveri 
se tudi, ali je zagotovljen 
dovod zgorevalnega zraka 
in odvod dimnih plinov. 

Zakuritev na  
naloženih drveh – 
zgornje  
odgorevanje

V primeru lokalnih 
kurilnih naprav, kot so 
peči, kamini ipd., če proiz-
vajalec ne določi drugače, 
v kurišče ali na rešetko 
kurišča najprej naloži-
te zračno suha polena. 
Naloži se od dva do štiri 
polena, več le v primeru, 
če to priporoča proiz-
vajalec kurilne naprave. 
Polena naj bodo naložena 
križno, posebno v pri-
meru, če gre za kurišče 
brez rešetke in to kurišče 
omogoča. Če proizvajalec 
kurilne naprave priporoča 
vzporedno naložitev polen 

Ali znAMo kuriti?

Za kakšno umetnost gre? Vržeš poleno v peč, zakuriš, in to je to. In vendar ni tako lahko, 
kot se zdi.

• izdelana iz posebnega večslojnega poliestrskega blaga, ki omogoča dihanje las, ohranja notranjo 
klimo in preprečuje vdor zunanjih vonjav v lasišče.

• ščiti lasišče pred zunanjimi vonjavami, vetrom in dežjem

• na voljo v dveh različnih izvedbah. Kot rutasta kapa z zavezovalnimi trakovi, podobno kot 
naglavna ruta, in pa kot tesno nalegajoča se kapa z elastiko

• kapa je enostavna za vzdrževanje in se lahko pere v pralnem stroju pri temperaturi 40 C brez 
mehčalca.

Sp. Senica 9;   1215 Medvode
WWW.PROFARM.SI

INNOVATIVE STABLE-CLOTHING. MADE IN GERMANY.

Vonj po hlevu v laseh?
Ne, hvala!

ča dihanje las, ohranja notranjo ča dihanje las, ohranja notranjo ča dihanje las, ohranja notranjo ča dihanje las, ohranja notranjo ča dihanje las, ohranja notranjo ča dihanje las, ohranja notranjo 

31,-



ali tudi večjega števila polen, je to v pri-
meru kurišča z delitvijo zgorevalnega 
zraka na primarni in sekundarni del ali 
večje kurilne naprave, npr. krušna peč. 
Na ta polena se križno doda najmanj 
štiri drobna polena dimenzij približno 
3 cm x 3 cm in dolžine približno 20 cm 
ter lesno volno za podžig teh drobnih 
polen. Tako naložena drva se zakuri 
s prižigom lesne volne z vžigalico ali 
plinskim vžigalnikom. Tako zakuritev 
imenujemo zgornje odgorevanje ali 
vžig na vrhu naloženih drv.

Zgorevanje je primerno, če je pla-
men svetle barve, v nobenem primeru 
naj ne bo temno rdeče ali celo temno 
rdeče z odtenki črne barve niti v posa-
meznih delih plamena. Če je plamen 
neprimerne barve ali ga celo ni, je treba 
odpraviti razloge za slabo zgorevanje. 
Če nam to ne uspe, se je treba posveto-
vati s strokovnjakom.

Zapiranje dovoda zgorevalnega 
zraka se opravi le v primeru, če je 

nujno potrebno omejiti toplotno moč 
oziroma temperaturo kurilne napra-
ve. V primeru avtomatskega dovoda 
zgorevalnega zraka to opravi regulator 
zgorevalnega zraka.

Zakuritev pod drvmi – spodnje 
odgorevanje

Drugi način zakuritve, ki je v praksi 
bistveno bolj uveljavljen, je, da se na 
rešetko oziroma kurišče najprej pripravi 
drobna drva za zakuritev in lesno volno 
za podžig in naloži polena za kurjenje. 
Število polen za kurjenje naj bo čim 
manjše, vsekakor pa ne polno kurišče, 
če gre za večje kurišče.

V tem primeru so po zakuritvi pla-
men in dimni plini vodeni skozi nalo-
žena drva, zato se v zelo kratkem času 
vžge vsa naložena količina drv. Če je 
količina drv večja, praviloma zmanjka 
zgorevalnega zraka za zgorevanje tudi 
hlapnih snovi, kar pomeni, da hlapne 
gorljive snovi izhajajo iz kurišča skozi 
dimnik v okolico, ne da bi zgorele. 
V tem primeru gre ob slabem ener-
getskem izkoristku tudi za povečano 
vsebnost CO, delcev itd. 

Edina prednost takega načina kur-
jenja je, da se naložena drva zelo hitro 
vžgejo in se s tem doseže ogrevanje v 
najkrajšem možnem času, zaradi tega 
je tudi višja povprečna toplotna moč 
kurilne naprave. Za izboljšanje takega 
načina kurjenja je priporočljivo, da se v 
kurišče nalaga le ena vrsta polen oziro-
ma eno ali dve poleni, več le v primeru 
večjih kurilnih naprav.

Koliko drv in kako ponovno  
naložiti v kurišče

Ponovna naložitev drv po pogoreli 
naložitvi v takih kuriščih, ne glede na 
način odgorevanja predhodne nalo-
žitve, je praktično sprejemljiva le na 
žerjavico, ki je že v kurišču, kar pomeni, 
da naslednja naložitev odgoreva po 
principu pregorevanja. Ker je tak način 
tako z energetskega, okoljskega pa tudi 
finančnega razloga najmanj sprejem-
ljiv, naj se za izboljšanje takega načina 
zgorevanja naloži v kurišče le toliko 
polen, kot je to potrebno za pokriva-
nje trenutne toplotne moči kurilne 
naprave, tudi v tem primeru eno ali 
dve poleni, oziroma največ eno vrsto 
polen, če gre za večje kurišče. Zapiranje 
dovoda zraka se izvede le v primeru, če 
je treba znižati ali omejiti toplotno moč 
kurilne naprave, sicer je priporočljivo, 
da se toplotna moč regulira s količino 
dodanega goriva.

Dodatne informacije o kurjenju

Dodatne informacije o kurjenju 
lesa, kurjenju v drugih vrstah kurilnih 
naprav, predpisih o dovoljenih emisijah 
iz kurilnih naprav, omejitvah uporabe 
trdnih goriv, izvajanju storitev javne 
dimnikarske službe itd. so dostopne na 
spletnih straneh ministrstva za okolje in 
prostor w.ww.mop.gov.si/ Informacije 
o pravilnem kurjenju so dostopne, tako 
tekstualno kot tudi z video posnetki, na 
spletnih straneh posameznih proizvajal-
cev kurilnih naprav in domačih ter tujih 
združenjih s tega področja.

Temnejši ali temen gost dim na vrhu dimnika je znak zelo 
slabega zgorevanja.

Svetel – neviden dim, razen pare, je rezultat dobrega 
zgorevanja, za strokovno presojo so sicer potrebne 
meritve emisiji.
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Pri kurjenju lesa je ključnega 
pomena, da je večina gorljivih 
sestavin hlapnih, praviloma 
nad 60 odstotkov. Če les 
izpostavimo temperaturam 
zgorevanja, te hlapne sestavine 
izhlapijo, zato je treba 
zagotoviti, da tudi zgorijo. 
Zgorevanje hlapnih sestavin je 
vidno kot plamen. 
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SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTAŽA IN SERVIS

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

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

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

www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

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

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

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

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

www.asteriks.net

Miroslav Cvjetičanin

Ko kupimo rolete, najraz-
ličnejše žaluzije, praktične 
tende, romantične mar-
kize, »screene« ali roloje 

iz najboljših, najnovejših in najna-
prednejših materialov najboljših 
proizvajalcev, smo venomer prepri-
čani, da je to to in da bo potreba po 
vzdrževanju povsem minimalna.

Vendar ni povsem tako, tudi naj-
boljši materiali morajo biti skrbno 
vzdrževani, pravi Peter Rozman iz 
zdaj že »ponarodelega« tržiškega 
podjetja Senčila Asteriks. »Drži, da 

so najboljši materiali najodpornejši 
in najuporabnejši, vendar vedno rad 
ponovim, da je pozimi za vse rolete 
treba primerno poskrbeti,« dodaja 
Rozman. 

Njegovi nasveti so dobrodošli 
in se jih še kako velja zapomniti. 
Rolete so skoraj na vsakem gorenj-
skem oknu. Vemo, da rolete lahko 
pozimi tudi zmrznejo. Da. Zmrz-
nejo! Tega ne smemo pozabiti, 
zato moramo v takem primeru z 
njimi previdno ravnati. Nikar jih ne 
poskušajte na silo odpreti, dvigo-
vati ali spuščati. Potrpite, da se 
odtalijo. Ne škropite jih z raznimi 
»odmrzovalniki« ali sredstvi proti 

zmrzovanju, kot jih uporabljamo za 
avtomobilska stekla, na primer, ker 
boste s tem naredili več škode kot 
pa dobrega. Priznati pa mora-
mo, da do take zmrzali poredko 
pride, vendar ob takih vremenskih 
spremembah, ki se dogajajo zadnja 
leta, nikoli ne vemo. V času letoš-
njega žledoloma so imeli vsi, ki se 
ukvarjajo s senčili, ogromno dela. 
Zunanje rolete so bile zamrznje-
ne skoraj tako močno, kot so bila 
drevesa. Ljudje so na silo ali nevede 
odpirali rolete in tako naredili 
ogromno škode. Niti z vročo vodo 
jih ne polivajte! Najbolje je, da se 
odtajajo same od sebe!

Asteriks svetuje 

Rolete tudi zmrznejo!
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Miroslav Cvjetičanin

V Pohištvu Žakelj pravijo, 
da se za izdelavo sedežne 
garniture po meri stranke 
odločajo, kadar želijo svoj 

prostor optimalno izkoristiti. Pri sodo-
bnih novogradnjah so lahko bivalni 
prostori oblikovani nadstandardno 
oziroma lahko vključujejo neprave 
kote, polkrožne stene, različne nivoje 
tal, za kar je treba sedežno garnitu-
ro popolnoma prilagoditi prostoru. 
Lahko pa so tudi banalne ovire, kot 
so nerodno postavljeni radiatorji ali 
prenizko postavljena in vzidana okna. 

Po lastni Meri in okusu

Sedežne garniture ne menjamo pogosto, zato je pravilna odločitev  
še toliko bolj pomembna.

Žakljeva life lux sedežna garnitura
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Miroslav Cvjetičanin

Zahvaljujoč bogati ponudbi izvedb, mate-
rialov, barv in velikemu izboru raznih vrst 
panelov so lahko vrata izdelana elegantno 
in v popolni harmoniji z vsakim objek-

tom. Sekcijska garažna vrata so zadnja leta že sko-
raj povsem običajna izbira. Tokrat vam predstavlja-
mo sekcijska vrata z vodoravnim oblikovanjem in z 
gladkim oblikovanjem brez sredinskega utora.

Sekcijska garažna vrata z vodoravnim obli-
kovanjem. Zaradi svoje konstrukcije zagotavljajo 
visoko toplotno in zvočno izolacijo. Tesnjenje vrat 
je zagotovljeno z robnim tesnjenjem.  

ElEgantna garažna vrata

Garažna vrata so enako pomembna kot vhodna hišna in tvorijo pomemben arhitekturni 
element našega domovanja.

Sekcijska garažna vrata lepo polepšajo dom.

Salon Prevc Kranj, Dorfarje 17, Žabnica, tel.: (04) 502 19 00, e-pošta: info@prevc.si
Alples studio Ljubljana BTC, BTC hala 10, tel.: (01) 541 18 20, e-pošta: alples.studio@prevc.si

Ali lahko pokukamo v vašo garderobno omaro?
Dom ni samo prostor, kjer se prehranjujemo in počivamo. Doma radi preživljamo proste urice z najbližjimi. Tu nam 
je udobno in primerno času, ki ga imamo na razpolago, za dom tudi skrbimo. Želimo, da je dom čist in urejen in da 
imamo prostor za vse stvari, ki jih potrebujemo, zato vam toplo priporočamo vgradne omare po meri. 
Vgradne omare vam pomagajo vzdrževati red v omari. Notranjost izberete po svojih željah – sami določite, kje in 
koliko boste imeli polic, izvlečnih polic in košar, predalov in predalnikov.  V tovrstne omare lahko pospravite zelo 
veliko stvari, ker jih odlikuje ogromno odlagalnega prostora. Vanje shranite ženska, moška in otroška oblačila, perilo 
in modne dodatke, posteljnino, pregrinjala, vzglavnike, igrače … Pa mogoče še kaj.
Skrito – odkrito – vsa oblačila so praktično na dosegu roke. Notranjost omare je osvetljena. Brez težav lahko najdete, 
kar iščete, ker je notranjost pregledna in svetla.

Brez skrbi, v vašo garderobno omaro lahko pogledajo tudi drugi. 
Pokličite v salon pohištva Prevc v Dorfarjah ali Alples studio Ljubljana BTC za osebno svetovanje na domu in 
brezplačen izris vgradne omare. Do konca meseca prejmete še 20% novoletni popust in izberete novoletno darilo.

Več informacij na 
www.prevc.si
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Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka, E: info@hausmart.si
www.hausmart.si

vrhunska okna, vrata, senčila, protivlomna in alu vhodna vrata

• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKAVRATA SENČILA-

Enkratna ponudba!

OKNA

Izkoristite popust in izberite super okna 
za najboljšo ceno. Popust velja na dan 15.12.2014

Sekcijska garažna vrata so udobna in 
moderna rešitev, saj omogočajo poln 
izkoristek celotne osvetlitve odprtine 
in ne zavzemajo prostora pred garažo. 
Prednosti sodobnih sekcijskih garaž-
nih vrat so stabilnost, trpežnost in 
enostavnost upravljanja.

Vrata je glede na njihov vodoravni 
dizajn možno uporabiti tudi za odpr-
tine nestandardnih oblik. Posamezne 
sekcije vrat so izolirane s kakovostnim 
poliuretanskim polnilom. Prehodi med 
posameznimi sekcijami so pred pripr-
tjem prstov pri odpiranju in zapiranju 
vrat, skladno z veljavnimi varnostnimi 
predpisi EU, zavarovani s posebnim 
oblikovanjem. Površinska obdelava 
izvrstno imitira površino lesa in je 
praktična tudi iz razloga, da na tej 
površini voda ob deževnem vremenu 
ne pušča sledi.

 Sekcijska garažna vrata z gladkim 
oblikovanjem, brez sredinskega utora 
in z enim sredinskim utorom

Ta razkošna izvedba vrat s sodo-
bnim in elegantnim izgledom brez 
vdolbin ustreza vsem stilom ter je v 
zadnjem času vedno bolj priljubljena 
med kupci. Zaradi njihove konstruk-
cije je zagotovljena tako toplotna kot 

zvočna tesnost, in to po celotnem robu 
vrat. Posamezne sekcije vrat so izo-
lirane s kakovostnim poliuretanskim 
polnilom. Prehodi med posameznimi 
sekcijami so pred priprtjem prstov pri 
odpiranju in zapiranju vrat, skladno z 
veljavnimi varnostnimi predpisi EU, 
zavarovani s posebnim oblikovanjem. 
Površinska obdelava izvrstno imitira 
površino lesa in je praktična tudi iz 
razloga, da na tej površini voda ob 
deževnem vremenu ne pušča sledi.

Namestitev sekcijskih vrat

Sekcijska garažna vrata se name-
ščajo z notranje strani neposredno 
na odprtino. Načini namestitve se 
razlikujejo v odvisnosti od višine 
dostopne preklade v garaži. V prime-
ru preklade višine 350 milimetrov in 
več so nameščena vrata s standardni-
mi vodili. Posamezni elementi vodil 
so izdelani iz pocinkanega jekla. 
Mehanizem s torzijskimi vzmetmi 
je nameščen na preklado spredaj. 
Sekcijska garažna vrata je mogoče 
na željo stranke opremiti z zastekli-
tvijo ter tako doseči večjo osvetlitev 
garaže. Število zasteklitev je odvisno 

od širine vrat (največ 1 zasteklitev 
na 1 m širine vrat). Zasteklitve so 
dimenzije 600 krat 300 milimetrov. 
Število zasteklitev je tudi v tem pri-
meru odvisno od skupne širine vrat 
(največje število zasteklitev je enako 
številu kasetnih vdolbin). Varnostna 
zavora, nameščena v spodnji sekciji 
vrat, ustavi padajoče krilo vrat, če 
pride do pretrganja vrvi. Brez te 
naprave bi sledil nenadzorovan pad, 
ki bi lahko povzročil poškodbo oseb 
ali premoženja. 

V primeru, da v garažo ni drugega 
dostopa, je vrata mogoče opremiti 
z zunanjim zasilnim odpiranjem, 
ki omogoča odprtje vrat z zunanje 
strani v primeru izpada električnega 
toka.

Avtomatika garažnih vrat bistveno 
poveča udobje pri njihovi uporabi. 
Avtomatsko upravljanje vrat omogo-
ča vgrajena krmilna enota motorja. 
Sekcijska garažna vrata z motornim 
upravljanjem se dobavljajo z dvema 
kosoma daljinskih upravljalcev. Ob 
vsaki uporabi vrat se samodejno 
prižge svetilo, integrirano v krmilni 
enoti pogona, ki se nato po približno 
treh do štirih minutah ugasne.
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Miroslav Cvjetičanin

P
odjetje za vzdrževanje zgradb 
in adaptacijo stanovanj ter 
poslovnih prostorov je bilo 
ustanovljeno januarja 1965. 

V začetku poslovanja je imelo podjetje 
vpisanih 14 dejavnosti s področja zak-
ljučnih del v gradbeništvu in servisnih 
dejavnosti. Poleg tega se je ukvarjalo 
še s prodajo gradbenega materiala 
na debelo in drobno, stanovanjsko 
dejavnostjo, prometom z nepremični-
nami, projektiranjem, inženiringom ter 
tehničnim svetovanjem. Danes podjetje 
Obrtnik domuje v Blaževi ulici v Škofji 

Loki, zaposluje 12 redno zaposlenih 
kvalificiranih delavcev in sodeluje še s 
približno 30 do 40 pogodbeno zapo-
slenimi delavci ±  kooperanti. Stranke 
se zaradi pomanjkanja časa vedno bolj 
odločajo za izvedbo projektov na ključ, 
s tem pa je vedno več dela tudi na 
področju inženiringa (vse od načrta do 
realizacije projekta oz. gradnje na ključ). 
Podjetje se ukvarja tudi s trgovino, 
specializirano za potrebe na področju 
materiala in pripomočkov za opravlja-
nje zaključnih del v gradbeništvu. V njej 
je možno izbirati med vsemi vrstami 
talnih in stenskih oblog: topli podi, 
tapisoni, parketi, laminati … Poleg tega 

vam v njihovem bogato založenem 
prodajnem salonu nudijo veliko izbiro 
keramike, sanitarne keramike, kopal-
niško opremo in vodovodne armature, 
barve, lake, lepila ter stavbno pohištvo 
tudi po naročilu. V celoti poskrbijo za 
obnovo vaših stanovanjskih in poslov-
nih prostorov. Vse mojstre za obnovo 
vašega doma boste v Obrtniku kvali-
tetno in ugodno dobili na enem mestu, 
zato lahko pozabite na dolgotrajno 
iskanje različnih in kvalitetnih izvajal-
cev, njihovo usklajevanje ter izgubljanje 
svojega dragocenega časa. Znanje in 
dolgoletne izkušnje, ki zagotavljajo vaše 
zadovoljstvo, je njihovo osnovno vodilo.

Polstoletni obrtnik

Podjetje je specializirano za zaključna dela v gradbeništvu, trgovino in inženiring. 

www.obrtnik.siwww.obrtnik.si

podjetje za gradbeno obrtne storitve, 
trgovino in inženiring
Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04 518 45 00 • Gsm: 031 681 275
e-pošta: info@obrtnik.si

Škofja Loka

Vse za obnovo vašega doma na enem mestu.

TALNE OBLOGE POLOŽENE NA ŽE PRIPRAVLJENO PODLAGO
Parketi gotovi s polaganjem že od 35 €/m2  • Keramične ploščice vključno s polaganjem že od 19,90 €/m2

• Laminati vključno s polaganjem že od 18 €/m2 • Topli podi vključno s polaganjem že od 19 €/m2

Tradicija in kvaliteta si podajata roko

Delovni čas trgovine:
od ponedeljka do petka od 6h do 16h, sobota od 8h do 12h

Popusti na keramiko, sanitarno  
opremo in talne obloge

Opuščeni programi

Novoletni popust na storitve

 adaptacija stanovanjskih in poslovnih prostorov
 hitra in kvalitetna adaptacija kopalnic
 finalizacija novih objektov
 urejanje okolice in tlakovanje dvorišč

 parketi, PVC podi in keramika   
 kopalniška oprema
 gradbeni material in orodje

 projektiranje
 ideje
 načrti

do 30%
do 50%

že 49 let

do 10%







Želimo vam  
vesel Božič in srečno  

Novo leto 2015!

e-pošta: info@obrtnik.si   
  StoritVe

  izdelki   SVetoVanje

  StoritVe

  izdelki   SVetoVanje

  StoritVe

  izdelki   SVetoVanje
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Narejeno doma, v Sloveniji, na Gorenjskem, v Begunjah …, narejeno z 
ljubeznijo. Poslujemo od leta 1992, s tem da smo prevzeli del proizvod
nje bivšega podjetja Sukno Zapuže, kjer tradicija predelave volne sega 
v leto 1825. Od leta 1995 nas poznate pod blagovno znamko Slovenska 
postelja®.
Ukvarjamo se s proizvodnjo žimnic in vzmetnic ter postelj nine, dodatno 
pa izvajamo tapetniške storitve. Izdelki so rezultat lastnega razvoja in 
tehnologij. Prodajamo jih v lastni prodajni mreži in pod lastno blagov
no znamko po načinu svetovanja in načelu »prodaja po meri kupca«. 

Patentiran, neæen dotik na vsak koøœek telesa,
pravilna opora in poveœano udobje, dodatna
masaæa za sproøœujoœ in blagodejen uœinek na psi-
hofiziœno stanje, idealna mikroklima, naravno!

A A

www.postelja.com

ALI SLABO SPITE?!
VAS ZJUTRAJ BOLI HRBTENICA?!

LASTNA PROIZVODNJA 
Z VEŒ KOT 150 LETNO TRADICIJO!

æimnice, o katerih sanjate podnevi

NAJDRAÆJE LEÆIØŒE NI NUJNO NAJBOLJØE!
Najdraæji materiali niso primerni za vsakogar, zato se nakup leæiøœa brez kvalitetnega
strokovnega svetovanja lahko spremeni v pravo noœno moro. Leæiøœa razliœnih ponud-
nikov so si po opisu zelo podobna; 100% latex, hladno pihana, spominska pena, TFK æep-
kasto, klasiœno vzmetenje,… tako da se lahko hitro zgodi, da namesto leæiøœa, ki nam bo
odpravilo teæave, kupimo leæiøœe, ki nam jih lahko povzroœi. 

ZAKAJ JE SLOVENSKA POSTELJA NAJBOLJØA IZBIRA?
Vsak œlovek je edinstven ter ima svoje potrebe in æelje, zato je pri pravilni izbiri leæiøœa in-
dividualno svetovanje kljuœnega pomena. Najprej vam bomo prisluhnili, nato pa strokov -
no svetovali pri izbiri leæiøœa, posteljnega okvira, letvenega dna, odej in vzglavnikov.
NAØA BOGATA PONUDBA, Z NAJVEŒJO IZBIRO LEÆIØŒ IN ZAGARANTIRANIMI NAJNIÆJIMI
CENAMI ZA ENAKO KVALITETO, VSEBUJE ØE NEKAJ VEŒ: 100% bio naravna leæiøœa, ek-
skluzivna masaæna leæiøœa, ki so nastala v sodelovanju z medicinsko stroko, leæiøœa iz
stoodstotne naravne volne, obdelane po bio postopku (oglejte si
film na naøi spletni strani: www.postelja.com ), antialergijska
leæiøœa, leæiøœa iz spominskega lateksa, unikatno izdelavo, ne-
standarne dimenzije, servisiranje tudi po desetlet-
nem obdobju garancije,… 
NAØA LEÆIØŒA NISO SAMO KVALITATIVNO CER-
TIFICIRANA, AMPAK TUDI NAGRAJENA! Ker se
zavedamo, da iverni izdelki pogosto vsebujejo
zdravju økodljive snovi, so Slovenske postelje izde-
lane iz 100% masivnega, skrbno obdelanega nar-
avnega lesa, izkljuœno slovenskega porekla in s pozitivno, naravno energijo.

NUDIMO VAM���  BREZPLAŒEN ODVOZ 
IN ”DEPONIRANJE” VAØE STA ����E�� .

Obiøœite naøe salone spalnih 
sistemov z najveœjo izbiro 
in strokovnim svetovanjem!

BEGUNJE
Zapuæe 10 B
(Bivøa tovarna Sukno)
Tel.: (04) 532 57 75

KRANJ

(Stara po
Tel.: (04) 231 67 61

DOMÆALE
Ljubljanska cesta 81
Tel.: (01) 722 00 28

LJUBLJANA BEÆIGRAD
Periœeva ulica 21
(Beæigrajski dvor)
Tel.: (01) 280 67 90
Pokliœite za parking!

LJUBLJANA ØENTVID
Pruønikova 95
(Bivøi Galant - v stavbi NLB Banke)
Tel.: (01) 513 37 40

LEÆIØŒE POMEMBNO VPLIVA NA ZDRAVJE!
Med spanjem se telo psihofiziœno regenerira in krepi imunski
sistem. Ker tretjino æivljenja prespimo, je pravilna izbira leæiøœa
zelo pomembna. Pomanjkanje kvalitetnega spanja namreœ
vpliva na porast tveganja k visokemu krvnemu tlaku,
nevarnosti srœnih bolezni,… poslabøanje zdrav stve nega stanja.
Zato skrbno izberite svoje leæiøœe, ki mora telesu omogoœati
œim bolj ergonomsko lego in vsebuje certificirane ter pravilno
obdelane materiale, ki niso økodljivi zdravju. 

Najveœja moæna vsebnost naravnega kavœuka za
veœjo prilagodljivost in zraœnost kot jo dobite

sicer v lateksovih leæiøœih; poveœana elastiœnost je
identiœna spominski peni. 100% naravno!

NOVO!

SPOMINSKI LATEKS

����R VZMETNICE 

øta)
�����  ���oro  øK  �����  ���ka cesta 2

Obiščite nas in se posvetujte z našimi strokovnjaki.

Kakovost: 
garancija na vse izdelke, zagotovljen servis, 
vrhunski materiali, certifikati

Prava odločitev: 
svetovanje na domu, 
celovita ponudba, možnost nakupa na obroke

Naše izdelke odlikujejo naravni materiali:
100odstotno naravna volna, kokosova vlakna, 
ajda, pira, bio bombaž.

Postelja, d. o. o., Zapuže 10 B
4275 Begunje na Gorenjskem

Izberite pravo Slovensko posteljo
KVALITETA 

SPANJA
KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA KVALITETA 

SPANJASPANJASPANJASPANJASPANJASPANJASPANJASPANJASPANJASPANJA

  Ljubljana Prušnikova 
 Prušnikova 95,  01 51 33 740

  Ljubljana Peričeva 
 Peričeva 21,  01 28 06 790

  Ljubljana Celovška
 Celovška 182,  01 77 73 759

  Begunje na Gorenjskem
 Zapuže 10 B,  04 53 25 775

  Kranj
 Koroška 2,  04 23 16 761

  Koper
 Šmarska 5 B,  05 66 38 870

  Celje
 Opekarniška 15 A,  03 42 51 290

  Maribor
 Lackova 47,  02 33 35 810

  Slovenj Gradec
 Ind. cona Pameče,  031 370 678

  Novo mesto
 Ljubljanska 26,  07 39 17 700

in izkoristite ugodnosti: ob nakupu ležišča 
vam PODARIMO letveno podlogo!

Srečno 2015Srečno 2015Srečno 2015
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Vilma Stanovnik 
 

Čeprav je Nejc Brodar poleti praznoval 
šele 32. rojstni dan in je v letih, ko mnogi 
njegovi vrstniki še aktivno tekmujejo, se 
je pred petimi leti, po težavah z zdravjem 

odločil, da odloži tekmovalne tekaške smuči. Za 
razliko od mnogih naših bivših športnikov pa jih ni 
postavil v kot, ampak se je kmalu odločil, da se preiz-
kusi tudi kot trener. 

Vaša tekmovalna kariera je trajala več kot deset-
letje, zadnja leta ste postali trener. Kako to?

»Aktivno sem začel tekmovati leta 1996, kariero 
tekmovalca pa sem končal po sezoni leta 2009. Nas-
lednje tri leta sem študiral na Fakulteti za šport, vmes 
sem kot študent delal pri Mateju Sokliču v Planici, bil 
sem tudi med demonstratorji teka na smučeh. Jeseni 
leta 2001 me je Marko Gracer poklical in me prosil za 
pomoč v reprezentanci. Prvo sezono sem bil pomočnik 
v evropskem pokalu, naslednjo sezono sem bil vodja 
ekipe evropskega pokala, nato pa sem se kot pomočnik 
pridružil Marku v A reprezentanci, kjer sem od lanske 
sezone.«

Za kaj ste kot pomočnik trenerja v ekipi sedaj 
odgovoren?

»Moja funkcija v ekipi je ostala enaka kot lani, to 
pomeni, da sem pomočnik trenerja A reprezentan-
ce Marka Gracerja. Poleti sem pomagal Marku pri 
pripravi in izvedbi treningov, pozimi pa poleg tega, da 
sem pomočnik glavnemu trenerju, zaradi pomanjkanja 
serviserjev pomagam tudi pri pripravi smuči in izbiri 
maž.«

Včasih so bili vaši izzivi predvsem tekmovalni 
rezultati, sedaj je vaša vloga precej drugačna. 
Izzivov pa je najbrž še vedno veliko?

»V času, ko sem bil tekmovalec, sem imel v bis-
tvu samo eno skrb. To pomeni, da sem se skušal na 
tekmovanja kar najbolje pripraviti, nato pa nastopiti 
oziroma odteči po najboljših močeh. Sedaj res lahko 
svoje izkušnje prenašam iz tekmovalne v trenersko 

Ob VeSnInI KOlajnI SmO  
SKaKalI In jOKalI

Škofjeločan Nejc Brodar je pred petimi leti zaključil tekmovalno kariero, med smučarje 
tekače pa se je kmalu vrnil kot trener in minulo zimo v olimpijskem Sočiju z ekipo in 
kolajno Vesne Fabjan doživel prvi vrhunec trenerske kariere.

nejc brodar, nekoč tekmovalec, sedaj trener  
/ Foto: Gorazd Kavčič 

»Povzel bom besede janeza Šmitka, ki ga 
izredno spoštujem. Ta pa pravi, da mora 
biti dober trener najprej tekmovalec, 
imeti mora potrebno izobrazbo, nato pa se 
mora kot trener kaliti od nižjih kategorij 
naprej.«
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Del olimpijske kolajne Vesne Fabjan je pripadel vsakemu članu naše 
reprezentance v smučarskih tekih, tudi Nejcu. / Foto: Tina Dokl

kariero oziroma tekmovalce in 
tekmovalke opozarjam pred more-
bitnimi napakami, ki sem jih počel 
sam. Vendar je vse ostalo praktično 
obrnjeno na glavo. Treba je namreč 
skrbeti za normalen potek treningov, 
kar pomeni, da je treba poskrbeti za 
vso podporo tekmovalcem, od načr-
tovanja do izvedbe treningov. Prav 
tako je treba sodelovati z dobavitelji 
opreme. Treba je skrbeti za naroča-
nje čevljev, smuči, maž ... Sem tudi 
šofer, skrbim za kuharje, maserje 
in vso ostalo pomoč tekmovalkam 
in tekmovalcem. Ves dan sem v 
pogonu. Včasih sem pač treniral in 
tekmoval, sedaj pomagam tako med 
treningi kot na tekmi, pri analizah, 
pri materialu, skratka dela nikoli ne 
zmanjka.«

Kakšen je torej za vas dober 
trener?

»Povzel bom besede Janeza 
Šmitka, ki ga izredno spoštujem. Ta 
pa pravi, da mora biti dober trener 
najprej tekmovalec, imeti mora 
potrebno izobrazbo, nato pa se mora 
kot trener kaliti od nižjih kategorij 
naprej.«

Za trenerja ste vseeno še precej 
mladi?

»Ja, za trenerja sem kar mlad in se 
zavedam, da sem precej na začetku. 
Imam pa kar nekaj tekmovalnih 
izkušenj, v vseh letih sem pridobil 
precej znanja, vendar pa je proces 
učenja pri trenerju podoben kot 
pri tekmovalcu. Ko začneš, moraš 
priznati, da o trenerskem poslu ne 
veš nič, in se začeti učiti od glavnih 
trenerjev, iz praktičnih primerov, 
pa tudi iz literature. Šele nekje po 
desetih do petnajstih letih lahko 
rečeš, da kot trener res nekaj znaš in 
lahko res delaš samostojno.«

Slovenska tekaška reprezentan-
ca je trenutno, predvsem zaradi 
varčevanja, združena. Delate 
tako s fanti kot dekleti. Kakšne 
so pri tem vaše izkušnje?

»Če upoštevam značaj, potem je 
laže delati s fanti. So manj zahtevni, 
hitreje se sporazumemo. Z dekleti 
je drugače, saj so po značaju večina 
precej različne od nas in večkrat se 

»Tudi kot trener sem se že imel priložnost veseliti, vrhunec vsega 
pa je medalja Vesne Fabjan na olimpijskih igrah v Sočiju. Moram 
priznati, da sem jo doživel zelo čustveno. Pravzaprav smo jo 
čustveno doživeli prav vsi v ekipi. Nihče nam namreč ni verjel, 
da smo zmožni, da v Sočiju dobimo kolajno tudi v tekaškem 
taboru. «
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Pomen raziskovalnih dejavnosti 
za državo
»Raziskovalno-razvojne dejavnosti 
so med pomembnejšimi viri današ-
njih idej in jutrišnjih inovacij,« pravi 
dr. Marko Ropret, raziskovalec po-
slovno-raziskovalnih procesov. »Glo-
balizacija je prinesla močno medna-
rodno konkurenco in ustvarjanje ino-
vativnih proizvodov postaja nujnost. 
Časi, ko je konkurenčnost gospo-
darstev temeljila zlasti na vlaganjih 
v stroje in opremo, proizvodi pa se 
dolga leta niso spreminjali, so mini-
li. Uspešna gospodarstva temeljijo 
na raziskavah, znanju in inovativno-
sti. Slovenija na teh področjih žal s 
težavo lovi korak z ostalimi članicami 
Evropske unije.«

Kako torej znanje bolj uspešno 
prenesti v prakso?
»Začeti je potrebno pri posamezni-
ku. Eden prvih korakov je prav goto-
vo v doseganju ustrezne izobrazbe. 
Namenoma govorim o ustreznosti, 
ne pa o ravni izobrazbe. Če si ogle-
damo raven visokošolsko izobraže-
nih, namreč lahko ugotovimo, da se 
tu Slovenija lahko kosa z evropskim 
povprečjem, celo z Nemčijo. Žal pa 
visoka izobrazba še ne zagotavlja 
ustreznih gospodarskih rezultatov, po 
katerih v Sloveniji močno zaostajamo 

za EU. Pomembne so tudi praktično 
naravnane kompetence posamezni-
ka, kot so samoiniciativnost, podjet-
nost, raziskovalni duh in inovativ-
nost, ki morajo postati vrednota. Te 
sicer že postajajo del formalnega šol-
skega izobraževanja, a moramo biti 
realni in upoštevati, da se vrednote 
praviloma spreminjajo počasi.«

Najbrž je pomembna tudi finan-
čna podpora?
»Ustrezno visoka finančna vlaganja 
so sicer nujna, še bolj kot njiho-
va višina pa je potrebna ustrezna 
struktura vlaganj. Ali drugače reče-
no: pomembno je, za kaj se denar 
porabi. Nedavne analize kažejo, da 
najbolj inovativna podjetja finan-
čno ne vlagajo več od povprečnih, 
ampak večji del denarja uporabijo 
za raziskave in razvoj (ter manjše-
ga za stroje in opremo). Da bi bila 
njihova vlaganja v raziskave in raz-
voj učinkovita, se ta podjetja tudi 
v večji meri povezujejo z univerzo 
in zasebnimi raziskovalci. S tem 
prihranijo na stroških, prav tako pa 
ohranjajo stik z novimi trendi na 
področju tehnologij in proizvodov.«

Je raziskovalna dejavnost smi-
selna tudi v času sedanje eko-
nomske krize?

»Še posebej v tem času. Zavedati se 
moramo, da tako v javnem kot pos-
lovnem sektorju dostop do finančnih 
sredstev trenutno ni enostaven, zato 
je treba še posebno dobro razmisliti, 
kam vložiti denar. Po mednarodnih 
ugotovitvah so prav države z moč-
no raziskovalno in inovacijsko dejav-
nostjo manj podvržene krizi. Torej 
je smiselno spodbujati raziskovalno 
dejavnost in obenem poskrbeti, da 
se raziskovalne ugotovitve prenašajo 
neposredno v prakso – v obliki novih 
proizvodov, postopkov, kot tudi nači-
nov organizacije dela. Še posebno, 
ker je mnogo mogoče doseči brez 
izredno visokih finančnih vlaganj.«

Ključ je v prenosu raziskovalnih rezultatov v prakso

KAKOVOSTNA POMOČ PRI DIPLOMAH, MAGISTERIJIH, POSLOVNIH RAZISKAVAH

STATIS, Analize in svetovanje, 031 238 230, info@statis.si, www.statis.si

Dr. Marko Ropret

moram ustaviti in pomisliti, kako bi določeno stvar naredil 
po žensko. Treba je imeti bolj nežno roko, biti bolj preu-
daren. Vendar znotraj naše ekipe vlada izredno pozitivno 
vzdušje, tudi v strokovnem teamu se med seboj zelo dobro 
razumemo. Res je, da na treningu zahtevamo stoodstotno 
profesionalnost, ko pa se trening konča, pa se znamo tudi 
pošaliti, znamo razbiti rutino. Tako vsi delamo z veseljem. 
Če so še dobri rezultati, pa je vzdušje v ekipi sploh odlič-
no.«

Kateri rezultat je tisti, ki vam je v spominu najbolj 
ostal kot tekmovalcu in na katerega ste najbolj pono-
sni kot trener?

»Kot tekmovalec sem imel nekaj lepih rezultatov, v 
spominu pa so mi najbolj ostale prve točke, ko sem šestič 
nastopil v svetovnem pokalu ter v Dobbiacu v teku na 30 
kilometrov leta 2003 osvojil 23. mesto. Nastopil sem tudi 
na dveh svetovnih prvenstvih, na olimpijskih igrah v Torinu 
sem osvojil 31. mesto, vendar prve točke so mi res ostale v 

posebnem spominu. Tudi kot trener sem se že imel pri-
ložnost veseliti, vrhunec vsega pa je medalja Vesne Fabjan 
na olimpijskih igrah v Sočiju. Moram priznati, da sem jo 
doživel zelo čustveno. Pravzaprav smo jo čustveno doživeli 
prav vsi v ekipi. Nihče nam namreč ni verjel, da smo zmožni, 
da v Sočiju dobimo kolajno tudi v tekaškem taboru. Mi pa 
smo, kljub vsem težavam, dokazali, da smo ekipa, ki se ji lah-
ko zaupa. Tako smo ob Vesnini kolajni vsi skakali in hkrati 
jokali od veselja. Ko sem klical domov in govoril o kolajni, 
sem imel občutek, kot bi jo osvojil sam. Pa jo seveda nisem, 
čeprav sem bil vesel, kot bi jo.«

Letos imate navodila, da vsi pri Smučarski zvezi Slo-
veniji varčujete. Kako to vpliva na tekaško ekipo?

»Lahko rečem, da bomo, kljub manjšemu proračunu, 
skušali tekmovalkam in tekmovalcem zagotoviti vse, kar je 
v naših močeh. Če bo to v današnjem krutem vrhunskem 
športu dovolj, pa se bo izkazalo med sezono. Zaenkrat kaže 
dobro.«
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Miroslav Cvjetičanin 
 

Majhen navzven, velik 
navznoter, oblikovno 
izstopajoč, vsestran-
sko domiseln, vse 

to je novi Oplov avtomobil, po 
katerem bodo kupci lahko segli od 
poletja 2015 dalje. Imenoval se bo 
enostavno karl, v spomin na sina 
Adama Opla, ustanovitelja družbe. 
Ker je imel Adam pet sinov, mogoče 
lahko pričakujemo še Wilhelma, 
Heinricha, Fritza in Ludwiga? Z 
dolžino 3,86 metra, petimi vrati in 
prostorom za pet ljudi bo kupcem 
na voljo za manj kot 10.000 evrov. 

Novinca v Oplovi ponudbi bo 
mogoče opremiti s številnimi var-
nostnimi in udobnostnimi sistemi 
ter z informacijsko zabavnimi 
tehnologijami, ki si jih doslej 
ni bilo mogoče omisliti v tem 
avtomobilskem razredu. Karla bo 
poganjal trivaljni bencinski motor 
najnovejše generacije z delovno 
prostornino enega litra. Karlov 
seznam sistemov za višanje ravni 
udobja in varnosti ter obsežne 
podpore in pomoči vozniku z 
vsem tem še zdaleč ni zaključen. 
Za prijetno počutje v hladnih 
zimskih dneh poskrbita ogrevana 
sprednja sedeža in ogrevan usnjen 
volanski obroč. V poletnih dneh 

pa s seznama za doplačilo za prav-
šnje vzdušje poskrbi strešno okno. 
Posebej prepričljiv je tudi glede 
vsebine. Pod pokrovom motorja 
domuje najnovejša generacija 
Oplove pogonske tehnologije. 
Novi motor 1.0 ECOTEC z 
največjo močjo 55 kW/75 KM, z 
najsodobnejšim litrskim trivaljni-
kom izjemno tekočega delovanja 
in velike učinkovitosti je bil razvit 
posebej za karla. 

S karlom, adamom in corso bo 
imel Opel najmočnejše in najbolj 
sveže zastopstvo med majhnimi 
avtomobili od poletja 2015 dalje 
in s tem ponudbo, ki bo zmogla 
zadovoljiti vse zahteve in želje.

NajMlajši iN NajMaNjši

Imenoval se bo po ustanoviteljevem sinu.

Opel karl. Na slovenske ceste pride poleti 2015.
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PEUGEOT 5008 ACTIVE 1,6 HDI ZA 19.690 EUR.* PEUGEOT 3008 ACTIVE 1,6 HDI 19.890 EUR.*

SSSEVEDDA.
A IMAŠ AVTOMATSKO 
KLIMO?

IMA VSE, KAR POTREBUJETE.IMA VSE, KAR POTREBUJETE.IMA VSE, KAR POTREBUJETE.
www.peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,1 do 6,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 108 - 172 g/km. Emisijska stopnja: EURO 5 in 
EURO 6. Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0290–0,1645g/km. Emisije trdnih delcev 0,00002–0,00209 
g/km. Število delcev: 0,01–0,42. 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.

 Ponudba velja za model 5008 Active 1,6 HDi in 3008 1,6 HDi ob nakupu staro za novo in z modrim fi nanciranjem do 31. 12. 2014.
Primer informativnega izračuna ob menjavi staro za novo in fi nančnega leasinga Peu geot Financiranje za vozilo Peugeot 3008 (Active 1,6 HDi) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bo nusom 19.890 EUR; mesečni obrok 
je 283 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 60 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 16. 10. 2014 znaša 8,4 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun te melji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno 
letno obrestno mero 6,5 %; fi nancirana vrednost 13.923 EUR; sku pni znesek za plačilo 22.399 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 4 let (vključuje dvoletno po godbeno garancijo) oziroma 60.000 km; pri sklenitvi 
avtomobilskega zavarovanja Peuge ot Financiranje omogoča do 50 % popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

PEUGEOT 5008 & 3008

AVTO GOLEC d.o.o., Žolgarjeva 6, 2310 Sl. Bistrica, tel. 02 805 53 80AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00

Miroslav Cvjetičanin 
 

Iz Kranjskega Goodyeara prihaja novica, ki jo lahko 
poimenujemo kar revolucionarna! Začeli so preizkušati 
pnevmatike s tehnologijo AMT (Air Maintenance Tec-
hnology), ki ves čas samodejno zagotavlja ustrezen polnil-

ni tlak v pnevmatikah in tako omogoča občuten prihranek pri 
gorivu ter velik doprinos pri zmanjševanju ogljičnega odtisa. 

AMT z uporabo tehnologije peristaltičnih črpalk zago-
tavlja, da pnevmatike ves čas ohranjajo polnilni tlak na 
ravni, ki jo določijo vozni parki. Z ohranjanjem ustreznega 
polnilnega tlaka, ki je ključen za izkoristek goriva in zma-
njšanje emisij, tehnologija tako omogoča manjšo porabo 
goriva in manj izpustov ogljikovega dioksida. Obenem pa 

ustrezen tlak v pnevmatikah zagotavlja tudi daljšo življenjsko 
dobo pnevmatike, večjo trpežnost kordnega ogrodja in večjo 
varnost. Zahvaljujoč novi tehnologiji se uporabnikom ne bo 
več potrebno ukvarjati s polnjenjem pnevmatik, saj so v njih 
v celoti vgrajeni vsi sestavni deli sistema AMT, vključno z 
miniaturno tlačilko. Goodyear omenjeno tehnologijo razvija 
že vse od leta 2011, v trenutno fazo testiranja pa je vključil 
več tovornih voznih parkov s sedežem v ZDA in Kanadi. 
Slednji bodo naslednjih 18 mesecev tehnologijo AMT preiz-
kušali pri dnevnem opravljanju prevozov. Omenjeno testira-
nje Goodyear opravlja v sklopu raziskovalnega projekta, ki ga 
podpira Urad za tehnologijo vozil pri Ministrstvu za energijo 
Združenih držav. Slednji je namreč prepoznal revolucionarne 
prednosti tehnologije in za njen razvoj namenil sredstva v 
višini 1,5 milijona dolarjev. 

saMe nadzorujejo tlak

Goodyear začenja tehnologijo AMT preizkušati v praksi.
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Miroslav Cvjetičanin 
 

Svoboda, ki je na voljo na 
vseh vrstah terenov in 
pokrajinah po zaslugi 
štirih različnih nači-

nov pogona. Peugeot 508 RXH 
obljublja prožno vožnjo in pestre 
občutke tako na prostranih cestah 
kot tudi v samem mestnem jedru. 
Štirje načini vožnje, ki jih nudi, 
so idealno prilagojeni vsem vašim 
potem. Od klasičnega kombijev-

skega peugeota 508 je RXH za 50 
milimetrov višji, za 20 milimetrov 
ima večji sprednji kolotek in za 
40 milimetrov izdatnejši zadnji. 
Po zaslugi visokega položaja za 
vožnjo in štirih načinov vožnje 
vam novi 508 RXH nudi edins-
tvene izkušnje v vožnji. Preizkusite 
zmogljivosti dizelskega motorja z 
notranjim zgorevanjem 2.0 l HDi 
FAPi. S svojimi 200 konjskimi 
močmi doseže optimalno območje 
delovanja na daljših razdaljah, 
zaradi česar vas vabi na pot. 

KaMorKoli,  
vendar ne s KoMerKoli

Novi 508 RXH se je porodil iz sanj o pobegu v neznano in avanturah.

lepotec brez primere
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Križanka

Več svetlobe!
Svetila od prazgodovine do danes

Razstava na Loškem gradu 
30. september 2014 - 1.  2015

http://www.loski-muzej.si

3 maja

Muzej je odprt od torka do nedelje  
od 10. do 17. ure.

www.loski-muzej.si

Loški muzej Škofja Loka
Grajska pot 13
4220 Škofja Loka

Nagrade: 
3-krat po dve 
vstop nici za 
ogled  
gradu in  
razstave  
Več svetlobe.

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 srede, 24. decembra 2014, 
na Go renj ski glas, Ble i  we i   so va ce sta 4, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik 
Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na 
Ble i we i so vi ce sti 4.
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Oglasi

OMARE ZA PREKAJEVANJE,OMARE ZA PREKAJEVANJE,OMARE ZA PREKAJEVANJE,
SUŠENJE IN SHRANJEVANJE MESASUŠENJE IN SHRANJEVANJE MESASUŠENJE IN SHRANJEVANJE MESA

Omara OPS je namenjena za  
prekajevanje mesa,  
rib in sirov po hladnem  
postopku. Po prekajevanju nam 
služi tudi za sušenje in  
shranjevanje mesa.

Tel. ++386 4 5971 400
Faks ++386 4 5971 430
e-pošta: info@me-t.siLoka 121, 4290 TRŽIČ, SLOVENIJA

TIPI OMAR          VELIKOST v mm CENA Z DDV 
 širina   globina       višina 

OPS - 125 900       500               1600 942,00 EUR

OPS - 250 900       600               1800 1.008,00 EUR     

 

moja agencija

ZA MOJ AVTO, DOM, PODJETJE IN ŽIVLJENJE

Koroška cesta 53d, poleg AMD Kranj / Frankovo naselje 68, Škofja Loka
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POKLIČITE: 080 123 5

Prvega decembra letos smo polnoletnost delovanja na zava-
rovalniškem področju pričakali v svojih obnovljenih prosto-
rih v Frankovem naselju v Škofji Loki, za kar smo predvsem 

hvaležni svojim zvestim strankam. Natanko 18 let je minilo, odkar 
je svoje predhodno delo zavarovalnega zastopnika kot samostoj-
ni podjetnik nadaljeval Brane Čelik. S poštenim odnosom do svo-
jih strank in pogodbenih partnerjev je podjetje raslo in se v letu 
2003 preoblikovalo v d. o. o. Vizija našega dela je predvsem v široki 
ponudbi vseh vrst zavarovanj, ki jih na slovenskem zavarovalni-
škem trgu nudijo razne zavarovalnice, obenem pa stranki nuditi 
svetovanje in pomoč ob nastanku škodnega dogodka. Ravno ob 
škodnem dogodku namreč spoznamo vrednost svojega zavaro-
vanja in strokovnost zavarovalnega svetovalca. Podobno je s ceno 
zavarovanja. Poceni zavarovanje ni nujno dobro zavarovanje, so 
pa zavarovalnice pripravljene s komercialnimi prijemi in raznimi 
popusti precej znižati stroške vašega zavarovanja. Tu pa je med 
ponudbami že razlika; če je določena zavarovalnica ugodnej-

ša za starejše zavarovance, je druga za mlade družine ali mlajše 
zavarovance. In tu je naša prednost – v različni in najširši ponudbi 
zavarovanj! V Agenciji ČELIK s svojo celovito ponudbo življenjskih, 
premoženjskih in nezgodnih zavarovanj delujemo predvsem v 
smislu svetovanja in urejanja zavarovanj družinam in posamez-
nikom ter z najširšo ponudbo poslovnih zavarovanj manjšim in 
srednjim podjetjem. V zadnjem času opažamo, da so na udaru 
raznih “svetovalcev” predvsem posamezniki, sploh starejši ljudje, 
ki so do neznancev preveč zaupljivi. Z raznimi preurejanji življenj-
skih in drugih zavarovanj ter pogodb jim lahko povzročijo veliko 
škode, ko pa jih potrebujejo, največkrat niso dosegljivi. Pri nas se 
lahko pohvalimo, da vsak od nas lahko vstopi v vsako hišo, kjer 
urejamo ali pa smo urejali zavarovanje. Zavedamo se, da je naše 
delo predvsem strokovnost pri oceni rizikov, pošteno sklenjena 
zavarovalna pogodba ter svetovanje in pomoč pri reševanju ško-
dnega dogodka na eni strani, na drugi strani pa pošten odnos do 
pogodbenih partnerjev.
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Lev 
23. 7.–23. 8.

Element: ogenj 
Vodilna planeta: Sonce, Pluton 
Drevo: palma, limona, lovor, pomaranča 
Barva: vse sončne barve 
Značilna lastnost: obilnost

Poslovne zadeve vam bodo zelo pomembne, zato si boste že takoj 
v začetku leta izbrali hiter tempo in vam ga bo uspelo obdržati 
vse do konca. Ne gleda na situacije boste uspešni, čeprav se mor-
da rezultati ne bodo takoj pokazali. Glede ljubezni in na splošno 
čustev se boste veliko spraševali in iskali odgovore, saj ne boste 
prepričani v svoje odločitve. Osebna rast je odvisna od posamez-
nika in ne glede na nasvete se boste morali odločati sami. Lažje 
zdravstvene tegobe bodo samo prehodne in znali se boste z njimi 
spoprijeti na pozitiven način. Vaši najboljši dnevi bodo 5. 2., 4. 4., 
3. 9. in 22. 12. Srečne številke so 2, 6, 10, 11, 14, 17, 21.

Oven 
21. 3.–21. 4.

Element: ogenj 
Vodilni planeti: Mars, Saturn, Sonce 
Drevo: bor 
Barva: rdeča 
Značilna lastnost: pogum

Potrebnega bo veliko poguma, da boste znali sprejeti spremembe, 
ki vas čakajo v tem letu. Tudi dobrega se je težko privaditi, čeprav 
tega vsak ne verjame. Preteklost je bila tista, ki vam je onemogo-
čala dosego želenih ciljev, pa čeprav ste se še tako trudili. Manj-
ša trenja pričakujte v družinskem okolju, saj bodo nekateri imeli 
občutek, da vas izgubljajo. Radi boste razvajali sami sebe, ne več 
toliko druge, ki vam tega ne vračajo. Zdravstvene tegobe boste 
znali pregnati in na splošno se vam vse stabilizira. Vaši najboljši 
dnevi bodo 22. 3., 11. 5., 18. 8. in 5. 12. Srečne številke so 6, 9, 11 
17, 19, 20, 24.

Bik 
22. 4.–20. 5.

Element: zemlja 
Vodilni planeti: Jupiter, Sonce, venera 
Drevo: jabolko, cipresa 
Barva: rožnata, zelena 
Značilna lastnost: odvisnost

Čaka vas leto raznoraznih skušnjav. Želeli si boste stvari, ki niso 
vaše. Določene skrivnosti se vedno nosijo samo v srcu, a čaka vas 
presenečenje. Okolica bo skušala pridobiti vašo pozornost, a brez 
uspeha. Več kot preveč dela boste imeli sami s sabo in za dru-
ge bo zmanjkalo časa. Za vsako težavo se vedno najde tudi prava 
rešitev, zato se ne boste preveč obremenjevali, ko se bodo le-te 
pojavile, in uživali boste v čudovitih jesenskih dneh. Sporočilo, ki 
pride ob koncu leta, bo od vas zahtevalo takojšen odgovor, vam 
spremenilo načrtovani plan in vse postavilo na glavo. Ne bo vam 
dolgčas. Vaši najboljši dnevi bodo 7. 1., 10. 5., 17. 9. in 9. 11. Srečne 
številke so 5, 8, 10, 13, 14, 19, 30.

Devica 
24. 8.–23. 9.

Element: zemlja 
Vodilni planeti: Merkur, Saturn, Jupiter 
Drevo: leska, breskev 
Barva: zelena, temno rjava 
Značilna lastnost: natančnost

Prišli boste do spoznanja, da je vaša dobra volja odvisna samo 
od vas samih, ne pa od drugih, kot je bilo to vedno do sedaj. 
Kadar se obračate stran od sebe in se posvečate ljudem v okolici, 
zavračate sebe in svoje bistvo. Ko se boste začeli bolj ceniti in 
zavedati svojih dobrih lastnosti, vas bodo drugi težje prizadeli. 
Še posebno v poletnih mesecih, ko vse cveti in zori, boste le s 
težavo ujeli ravnovesje. Na trenutke boste hoteli pozabiti na svoje 
odgovornosti in se ujeli v zanke šarma in romantike, a vedno vam 
bo uspelo še ob pravem času najti pravo rešitev. Vaši najboljši 
dnevi bodo 13. 1., 20. 4., 30. 9. in 7. 12. Srečne številke so 6, 7, 10, 
12, 15, 20, 24.

DvOJčka 
21. 5.–21. 6.

Element: zrak 
Vodilni planet: Merkur 
Drevo: kostanj, oreh, leska 
Barva: rumena 
Značilna lastnost: odzivnost

Pomladni čas je ugoden za razna napredovanja in druge uspehe. 
Z malo truda vam bo v poletnih mesecih uspelo preložiti oziroma 
se izogniti vsem odgovornostim, saj vam bodo čisto druge misli 
zapolnile možgane, prijetne seveda. Močna čustva bodo tista, ki 
bodo prevladovala čez celo leto. Kdor še ni vezan in bi to rad bil, 
ima vse možnosti, da spozna drugo polovico oziroma ljubezen. 
Novo leto 2015 prinaša obdobje, ko se lahko zgodijo tudi čudeži. 
Čarobni prah bo dostopen vsem dvojčkom, le ena skrivnost je, v 
čudeže je treba verjeti, drugače jih ne morete pričakovati. Vaši 
najboljši dnevi bodo 20. 2., 14. 5., 17. 8. in 23. 12. Srečne številke so 
3, 12, 14, 18, 21, 27, 34.

Rak 
22. 6.–22. 7.

Element: voda 
Vodilni planet: Luna, Mesec, venera 
Drevo: kavčuk, vsa tista drevesa, ki so bogata s sokom 
Barva: siva, srebrno modra 
Značilna lastnost: zvestoba

Poslovno se vam odpirajo nove poti in znali se boste pravilno akti-
virati. Z dobrim načrtom vam uspe vse, tudi nemogoče. S tem, ko 
se boste osvobodili starih spon, zavrgli negativne miselne vzor-
ce, boste sami sebi začeli ustvarjati čudovito prihodnost. Končno. 
Mesec marec in april vam prinašata spremembe v ljubezni, ki jih 
boste zelo veseli, in ne bo vam težko, saj boste dobro vedeli, katera 
pot vas pripelje do cilja. Čakajo vas vzponi in prav tako padci, a 
zaključek leta ne bo slab. Padec ne sme vzeti poguma, ampak naj 
bo v spodbudo. Vaši najboljši dnevi bodo 15. 1., 20. 6., 13. 7. in 18. 
11. Srečne številke so 2, 3, 4, 15, 20, 22, 28.



45
Letni horoskop 2015

Strelec 
23. 11.–21. 12.

Element: ogenj 
Vodilni planet: Jupiter,  
Kamen: topaz, cirkon, ametist, safir 
Barva: vijolična, modra 
Značilna lastnost: optimizem

Ne boste se trudili delati tistega, kar od vas pričakujejo, ampak 
tisto, kar boste sami ocenili, da je najboljše v dani situaciji. Zado-
voljni boste in dobre volje. Potrebujete spremembe in naredili bos-
te korak naprej, saj je to edina možnost, da se približate svojemu 
cilju, ki vam vedno več pomeni. Že v samem začetku poletja in 
vse do konca leta si boste rezervirali dneve, namenjene samo za 
druženje z ljudmi, ki vam veliko pomenijo, in načrt vam v celoti 
uspe. Priložnost, ki jo že dolgo časa čakate, tisto pravo, za katero 
ste prepričani, da se zgodi samo enkrat v življenju, boste vsekakor 
srečali ravno v tem letu. Najboljši dnevi bodo 13. 2., 6. 5., 20. 7. in 
16. 11. Srečne številke so 1, 8, 9, 12, 14, 16, 17.

Kozorog 
22. 12.–20. 1.

Element: zemlja 
Vodilni planet: Saturn 
Drevo: bor, breza 
Barva: črna in bela 
Značilna lastnost: neomajnost

Vse se vam bo zdelo lahko rešljivo in smejali se boste težavam, ki 
so vas še ne daleč nazaj težile. Na delovnem mestu oziroma v pos-
lovnem svetu se ne boste vedno samo prilagajali in kimali z glavo, 
ne da bi vedeli, zakaj, ampak boste naredili drugače, odločno se 
boste zavzemali za svoja stališča. In bili seveda pozitivno presene-
čeni. Pot gre navzgor, proti zmagam. Ni vse zlato, kar se sveti, si 
boste rekli ob razočaranju, ki ga boste deležni s strani prijateljev, 
ki ste jim zaupali. Vsak zakaj ima svoj zato. Vedno. Kmalu po pole-
tju se vam približa ljubezen, metulji bodo poleteli in vi z njimi. Vaši 
najsrečnejši dnevi bodo 16. 1., 3. 5., 12. 9. in 2. 11. Srečne številke 
so 2, 5, 10, 13, 17, 26, 32.

tehtnica 
24. 9.–23. 10.

Element: zrak 
Vodilni planeti: Venera, Saturn, Uran 
Drevo: jesen, topol, jabolka 
Barva: različni odtenki modre 
Značilna lastnost: očarljivost

Splet okoliščin vas bo pripeljal do tega, da vas lahko samo resnica 
reši iz zagate. Molk ni vedno rešitev in ravno ob pravem času bodo 
tudi prave besede. Doživeli boste zmago na osebnem področju, 
saj vam bo uspelo nekaj, kar si že dalj časa želite, a nikoli niste 
imeli dovolj poguma za tak podvig. V ljubezni se vam odpira polno 
novih poti. V poletju pride čas za temeljit premislek, da se vpraša-
te, kaj si želite, in to končno tudi dobite. Uživali boste čisto v vsaki 
malenkosti, ki vam jo prinaša vsak dan sproti. Najlepše in trajne 
vrednote so skrite v majhnih in ne nujno na zunaj lepih paketih. 
Vaši najboljši dnevi bodo 9. 1., 4. 6., 21. 9. in 1. 12. Srečne številke 
so 4, 5, 9, 12, 13, 14, 36.

Vodnar 
21. 1.–19. 2.

Element: zrak 
Vodilni planet: Uran, Saturn, Venera  
Drevo: češnja in vsa ostala sadna drevesa 
Barva: turkizna 
Značilna lastnost: prijateljstvo

Prvo obdobje leta boste nestrpni, saj vam v pričakovanju neke 
izpolnitve ne bo dalo miru, vse dokler se to tudi ne zgodi. Presene-
čenja bodo v tem letu tako ali tako stalnica. Ker ste bili v preteklem 
letu prezaposleni z mislijo na druge ljudi in se boste tega tudi zave-
dali, boste kar veliko dni posvetili le sebi, brez slabe vesti. Kar 
malce naporni dnevi vas čakajo v jeseni, vse bo odvisno od tega, 
koliko se boste pripravljeni prilagajati in sproti pozabljati napake 
iz okolice. Nasvet prijatelja boste namerno preslišali, saj boste pre-
pričani, da v dani situaciji nima najbolj prav. Ne boste se zmotili in 
uspeli na celi črti. Vaši najboljši dnevi bodo 8. 2., 13. 5., 11. 6. in 3. 
12. Srečne številke so 1, 9, 13, 19, 21, 27, 30.

ŠKorpiJon 
24. 10.–22. 11.

Element: voda 
Vodilni planeti: pluton, Mars 
Drevo: glog, trave 
Barva: temno rdeča 
Značilna lastnost: idealizem

Že v samem začetku leta vam bo prišepetaval notranji glas. Za tis-
te, ki ga ne zaznate oziroma ga namerno preslišite, naj velja opozo-
rilo, da hitite počasi. Včasih se je treba malo odpočiti, in pomladni 
čas bo ravno pravšnji za take razvade. Prijeten klepet s prijatelji, 
v kakšnem mirnem kotu. Polni elana se boste poleti podali v nove 
zmage in bili sami nad seboj presenečeni. V krogu zanimivih ljudi 
se boste zanesli na svojo spontanost in uspeli. V mesecih avgustu 
in septembru raje ne tvegajte preveč pri finančnih podvigih, saj 
denar skopni hitreje, kot pa se zasluži. Upoštevajte nasvet prija-
telja. Vaši najboljši dnevi bodo 21. 1., 12. 5., 20. 6. in 3. 12. Srečne 
številke so 2, 3,15, 16, 18, 23, 27.

ribi 
20. 2.–20. 3.

Element: voda 
Vodilni planet: neptun, Jupiter 
Drevo: vrba, breza 
Barva: morsko zelena 
Značilna lastnost: sočutje

Še malo in kmalu se bo prebudila pomlad in vi z njo. Začutili boste 
željo po dogodivščinah in se ozirali okoli sebe, kje je vse tisto, kar 
vas privlači. Ne bo vam dolgčas. Poleti vas čaka veliko opravkov 
in drugih obveznosti, ki ste jih s pridom prelagali. A ker veste, 
da morate, ne bo tako težko. Vse pričakovane novice bodo dobre. 
Z umikom na čustvenem področju boste želeli le prikriti, da vam 
določena oseba pomeni več, kot si želite priznati. Čeprav boste 
imeli nadzor, se stresu ne bo dalo izogniti. Presenečeni boste nad 
reakcijo nekoga, ki vas je že pustil na cedilu. Vaši najboljši dnevi 
bodo 12. 2., 8. 3., 12. 7. in 13. 12. Srečne številke so 5, 11, 12, 15, 27, 
19, 33.
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Križanka

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil čenih polj in vpisano v kupon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 24. decembra 2014, na Gorenj ski glas,  
Ble i we i so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

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

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

Nagrade:
1. Bon v vrednosti 40 €
2. Bon v vrednosti 30 €
3.–4. Bon v vrednosti 20 €
5.–8. Bon v vrednosti 10 €

brezplačna tel. št.: 080 35 42
tel. št.: 04 204 30 76 
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PREHRANSKO DOPOLNILO 
BALDRIJAN

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

60 kapsul   •   18,30 €

ZELIŠČNI  
MASAŽNI GEL

tradicionalna receptura 

250 ml   •   15,00 €

maksimalna koncentracija  
aktivnih snovi 

100 ml   •   9,90 €

5 RAZLOGOV  
ZA NAKUP: 
1. priporočamo za lajšanje  

težav z mišicami in sklepi
2. pospešuje  

prekrvavitev kože
3. sprošča in daje  

občutek ugodja
4. zaradi dodanih citrusov  

odganja insekte
5. aromaterapija

Decembra 2014 vam ob nakupu dveh izdelkov  
iz linij krem, gelov in prehranskih dopolnil podarimo  

Kremo kamilica z vitaminom A (300 ml)!

NEGUJE IN HRANI OBČUTLJIVO IN 
POŠKODOVANO KOŽO

DARILO v vrednosti 10,80 €!

maksimalna koncentracija 

NEGUJE IN HRANI OBČUTLJIVO IN 

maksimalna koncentracija maksimalna koncentracija 

NEGUJE IN HRANI OBČUTLJIVO IN 

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

Zakorakali smo v praznični december ...Zakorakali smo v praznični december ...Zakorakali smo v praznični december ...
... ki je poln pričakovanja, veselja, dobrot, dobrih dejanj in lepih misli. 
V Javnem zavodu Ratitovec se trudimo preko celega leta delati dobro, 
delati za občane Železnikov in prihajajoče goste. V dolgih decembrskih 
popoldnevih in večerih vas še posebej vabimo, da obiščete bazen, ki je po 
energetski sanaciji zasijal v novi, svetlejši in toplejši podobi.
Praznični december je čas obdarovanj in primerno darilo lahko najdete v 
Turistično informacijskem centru v Muzeju Železniki. Police so obložene 
s klekljano čipko, lesenimi igračami, glinenimi izdelki, voščilnicami. 
Ponujamo vam tudi eko bakle, s katerimi se lahko podate na prvo 
prireditev v letu 2015, Baklado, kjer boste združili prijetno s koristnim, 
saj se boste na pot podali peš in na cilju ob kuhančku spremljali velik 
ognjemet. Vse mlade pa z veseljem povabimo v svoj mladinski center, kjer 
se bo v decembru zvrstilo kar nekaj dogodkov, ki so zabavne in sproščene 
narave. Več o vsem lahko spremljate na naši internetni strani www.jzr.si

Vse dobro v prihajajočem letu vam želi kolektiv Javnega zavoda 
Ratitovec. V novem letu ne pozabite nase, imejte se radi,  

spomnite pa se tudi na nas, saj smo tu za vas. Srečno!

Voda v bazenu je ob koncih tedna stopinjo in pol 
toplejša kot med tednom!

PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA
LUBNIK

Okolju in družinam prijazna koča na Blegošu (1391 m) 
je do zadnjega tedna v aprilu odprta ob petkih,  
sobotah in nedeljah, naprej, do konca oktobra, pa vse 
dni v tednu, razen ob ponedeljkih, če ni praznik.
Telefon: 051 614 587 ali 070 738 130

Planinski dom na Lubniku (1025 m) je odprt do 
konca novoletnih praznikov, v januarju in februarju 
od srede do nedelje. Od 1. marca dalje pa vsak dan, 
razen ob ponedeljkih, če ni praznik.
Telefon: 04 51 20 501 ali 031 655 556

BLEGOŠ
Vabi planince in druge občane, da obiščejo planinski dom na Lubniku in planinsko kočo na Blegošu.

Pisarna planinskega društva je odprta vsak dan od 8. do 13. ure, ob ponedeljkih in sredah pa tudi od 16. do 18. ure.
Informacije: telefon: 04 51 20 667 ali 051 332 777, spletna stran: www.pd-skofjaloka.com,  

elektronska pošta: info@pd-skofjaloka.com
Najdete nas tudi na Facebook strani pod profilom PD Škofja Loka .
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