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2 Oglasi  

V jesenskem času vsi vrtičkarji pridno pospravljamo pridelane poljščine in vrtnine. Ob tem nam 
nastane tudi večja količina zelenih odpadkov, ki jih običajno ne zaužijemo.

Komunala Škofja Loka, d. o. o.
Kidričeva cesta 43a,  4220 Škofja Loka
E-pošta: info@komunalaskofjaloka.si 
Telefon: 04 50 23 500

z računom Komunale Škofja Loka, v tiskani ali elektronski obliki na
mobilnem telefonu (v primeru, da prejemate e-račun Komunale Škofja
Loka),
ali z osebnim dokumentom, na katerem je razviden naslov bivanja.

Vsi uporabniki iz gospodinjstev občine Škofja Loka, ki boste želeli oddati
odpadke v Zbirnem centru Draga, boste morali na vhodu izkazati svoje
prebivališče:

V primeru, da za odvoz odpadkov v Zbirni center Draga pooblaščate pravno
osebo, mora ta na vhodu to dokazati z vašim zadnjim tiskanim ali elektronskim
računom Komunale Škofja Loka.

Če v odvoz odpadkov niste vključeni, v prihodnje ne boste
več mogli oddajati odpadkov v Zbirnem centru Draga.

Komunala Škofja Loka vas obvešča, da smo začeli z vhodno kontrolo uporabnikov v Zbirnem centru Draga. 
Vhodno kontrolo vzpostavljamo zaradi nedovoljene oddaje odpadkov uporabnikov, ki storitev zbiranja odpadkov 
ne plačujejo ali pa prihajajo iz drugih občin.

Začeli smo z vhodno kontrolo v Zbirnem centru Draga

Pravna podlaga, ki dopušča vpogled v osebni dokument, je
navedena na spletni strani Komunale Škofja Loka.

Pisatelj Ivan Sivec 
na prikupen in 
razumljiv način 
opisuje življenje in 
delo enega največjih 
slovenskih pisateljev 
Ivana Tavčarja. 
»Visoški gospod« s 
podnaslovom »Vse 
ljubezni pisatelja 
Ivana Tavčarja« je prvi 
biografski roman o 
ustvarjalcu Cvetja 
v jeseni in Visoške 
kronike, izšel je 
lani ob 170-letnici 
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je 
vsem v pogubo, je 
zapisal Ivan Tavčar. 
Knjiga za vse čase, 
za mlade in stare, za 
šolarje in starše.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite  
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava  
po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani 

                        + poštnina

25
EUR
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Redna cena knjige je 25 €. Če knjigo 
naročite na Gorenjskem glasu je cena le 22,50

EUR

Nosilka osrednjega 
lika je socialna 
delavka Kristina. Pri 
svojem delu se nenehno 
sooča z ljudmi, ki jim 
pomaga v stiski. Ko jo 
sredi vročega poletja 
najdejo mrtvo na nekem 
parkirišču v Šentvidu, 
nihče niti ne sluti, kdo 
bi lahko bil kriv za njeno 
smrt. Je njena smrt 
povezana z izginotjem 
dečka pred petdesetimi 
leti, morda z izginotjem 
deklice Pije?
Psihološki triler izpod 
peresa žirovske 
pisateljice Milene 
Miklavčič vas bo 
navdušil, prebrali ga 
boste na mah!

NOVO



NapovedNik 3 

LOČANKA, ISSN 1580-285X: Izdajatelj Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Odgovorna urednica: Marija Volčjak / Urednica: Mateja 
Rant / Komercialist: Robert Aleksić, T: 040 508 891 / Oblikovanje: Matjaž Švab / Priprava za tisk: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj 
/ Tehnični urednik: Grega Flajnik / Tisk: Tiskarsko središče, d. o. o. / Raznos:  Pošta Slovenije / Uredništvo, naročnine,  oglasno 
trženje: Nazorjeva ulica 1,  4000 Kranj, T: 04/201 42 00, e-pošta: info@g-glas.si / Mali oglasi:  T: 04/201 42 47  / Ločanka je 
priloga 3. številke Gorenjskega glasa, 10. januarja 2023, izšla je v nakladi 25.000 izvodov, prejela so jo vsa gospodinjstva v 
občini Škofja Loka, priložena je Gorenjskemu glasu.

Bojana Bergant Recelj
Foto: Tina Dokl
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Ko skupaj zapojejo, se zgodi nekaj čarobnega

Bojana Bergant Recelj / Foto: Tina Dokl
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ͰͰ Zakaj ste želeli postati pevka?
Vsi v družini so pevci in pojejo v 

več zborih. Ati in mami sta v MPZ 
Lubnik pela več kot 40 let. Tudi tete 
in strici so pevci, v cerkvenem zboru 
v Stari Loki je kar velik delež pevcev 
Bergantov. Da sta me starša že v vrt-
cu vpisala k otroškemu pevskemu 
zborčku, torej ni bilo posebno prese-
nečenje.

ͰͰ Kako vam je uspelo priti v tako 
imenitno glasbeno skupino, kot je 
Perpetuum Jazzile?

Pela sem v več zborih in v Glas-
beni šoli Škofja Loka pri prof. Mlejnik 
končala solo petje. Večkrat sem šla 
na koncert Perpetuum Jazzile, a ni-
koli nisem imela dovolj poguma, da 
bi se prijavila na avdicijo. Po enem 
koncertu v Kranju pa je želja le prev-
ladala nad strahom in prijavila sem 
se na avdicijo, na katero se nas je 
prijavilo več kot tristo. Opravilo nas 
jo je le sedem in tako bo 3. februarja 
letos že trinajst let, odkar sem bila na 
prvi vaji.

ͰͰ Kako potekajo te avdicije?
Avdicije so kar zahtevne. Najprej 

kandidati pošljejo posnetek z zapeto 
pesmijo po lastni izbiri, kjer preve-
rimo, ali imajo posluh ali ne, potem 
pa izbrane kandidate povabimo na 
avdicije v živo. Te avdicije imajo več 
krogov, v vsakem krogu pa preverja-
mo ritem, zmožnost večglasnega pe-

tja, zmožnost hkratnega petja, plesa 
in ploskanja, barvanje glasu ... Na av-
dicije se velikokrat prijavi kar nekaj 
pevcev, ki sicer zelo dobro pojejo, ne 
zmorejo pa na primer večglasnega 
petja, zato jih žal ne sprejmemo.

ͰͰ V skupini ste v vseh letih sodelo-
vanja zagotovo doživeli veliko lepih 
trenutkov. Katerih se še posebno 
radi spominjate?

Da, teh trenutkov je res ogromno! 
To je tudi glavni razlog, da smo vsi 
v skupini tako dolgo. Večkrat se na-
smejimo do solz, tudi na odru. Zelo 
sem hvaležna, da sem s skupino 
Perpetuum Jazzile prepotovala kar 
dobršen del sveta. Dvakrat smo bili 
skoraj en mesec na turneji po ZDA, 
bili smo na Kitajskem, v Hongkongu, 
Rusiji in v skoraj vseh državah po 
Evropi. Nastopali smo na kar nekaj 

zelo prestižnih dogodkih, od nasto-
pa za Disney v Parizu, nastopa za 
znani Pirellijev koledar v Milanu, 
na katerem nas je napovedala Halle 
Berry, do nastopa pred mesecem dni 
v Vatikanu, ko smo bili edina točka 
na dobrodelnem dogodku Fundacije 
Galileo, ustanovljene pod okriljem 
papeža. Dogodka se je udeležil tudi 

eden najbogatejših ljudi – Jeff Bezos. 
Ti dogodki so res veličastni in zelo 
sem vesela, da sem lahko del njih.

ͰͰ Nastopali ste na veliko dogodkih. 
Na katerih do sedaj še niste, a si želite?

Osebno si želim, da bi priredili 
skladbo skupine U2 in nastopili sku-
paj z njimi. (smeh)

ͰͰ Leta 2011 je vaša skupina dobila 
glasbenega mentorja iz Švedske. Kaj 
se je z njegovim prihodom spreme-
nilo?

Ko smo se razšli s Tomažem Koz-
levčarjem, smo povabili Pedra Karls-
sona, da bi prevzel vodenje skupine. 
Peder je bil član a capella skupine 
The Real Group, s katero je prejel 
dva grammyja. V skupino je vnesel 
drugačen način poučevanja in sode-
lovanja med pevci, ki se ga držimo 
še danes. Vse temelji na posamezni-

kovi odgovornosti in skupinskem 
zavedanju. Skupaj smo na primer 
peli neko skladbo, nihče ni dirigiral 
oz. kazal glasno – tiho, ampak smo 
skupaj spreminjali glasnost petja. S 
takimi in podobnimi vajami se zelo 
zaveš celotne skupine, kar nam ve-
likokrat pomaga, če pri kaki skladbi 
kdaj malo »zaplavamo«. (smeh)

Ko skupaj zapojejo, se zgodi nekaj čarobnega

Aljoša Kavčič 

Škofjeločanka Bojana Bergant Recelj je članica izjemno priljubljene glasbene 
skupine Perpetuum Jazzile, v kateri poje prvi sopran in je tudi njena 
predsednica. Ukvarja se tudi s poučevanjem. Poučuje petje, na Konservatoriju za 
glasbo in balet Ljubljana pa tudi matematiko in informatiko.

Včasih kakšna skladba kar »pade z neba« in se skupaj na 
hitro odločimo, da jo bomo priredili, spet drugič pa gre skozi 
proces, ko vsi pošljemo predloge in potem o njih glasujemo.
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ͰͰ Od zadnjega albuma skupine je 
minilo že nekaj let. Kdaj bodo vaši 
privrženci, ki jih ni malo, dobili no-
vega in ali bo ta prinesel kakšna 
presenečenja oziroma spremembe v 
primerjavi s prejšnjimi?

Smo ravno v zaključnih fazah 
snemanja novega albuma, ki ga 
bomo izdali v kratkem kot uvod v 
praznovanje naše 40-letnice, ki pa 
jo bomo praznovali letos konec okto-
bra s koncerti v Cankarjevem domu. 
Prejšnji album So najlepše pesmi že 
napisane? je vseboval nekaj najlep-
ših slovenskih skladb v naši preob-
leki, novi album pa vsebuje nekaj 
presenečenj, skladbe, za katere si ne 
bi mislili, da se jih da izvesti samo z 
glasovi.

ͰͰ Boste pa koncertno zelo aktivni 
še pred temi koncerti v Cankarje-
vem domu. Februarja nadaljujete 
balkansko turnejo.

Da, turnejo po republikah nekda-
nje Jugoslavije smo začeli s skokom 
v novo leto v Novem Sadu, februarja 
pa nadaljujemo s koncerti v Zagrebu, 
Skopju, Beogradu, Sarajevu in Zenici. 
Kasneje se nam obeta še italijanska 
turneja. Italijani nas vedno zelo lepo 
sprejmejo.

ͰͰ Kako poteka celoten proces izde-
lave albuma pri vas?

Začne se pri izbiri skladb. Mi na-
mreč izvajamo priredbe, tako da je 
že proces, da izberemo skladbo, zelo 
zanimiv. Včasih kakšna skladba kar 

»pade z neba« in se skupaj na hitro 
odločimo, da jo bomo priredili, spet 
drugič pa gre skozi proces, ko vsi 
pošljemo predloge in potem o njih 
glasujemo. Ko je skladba zrela za 
snemanje, gremo v studio in jo po-
snamemo. Skladbo snemamo ločeno 
po sekcijah, posebej posnameta še 
solo bas in beatboxer. Ko je skladba 
posneta, jo naložimo na platforme za 
pretočno predvajanje. Ob posebnih 
priložnostih pa izdamo še album.

ͰͰ Ste dobra vokalistka. Ali ste se 
kdaj spogledovali z idejo, da bi šli na 
samostojno glasbeno pot?

Zelo mi ustreza petje v skupini, 
ker se vsak trenutek kaj dogaja in ker 
sem obkrožena s toliko prijatelji. Ko 
skupaj zapojemo, se zgodi nekaj ča-
robnega. Zelo rada ob spremljavi ki-
tarista pojem na civilnih in cerkve-
nih porokah, sicer me pa samostojna 
glasbena pot trenutno ne mika.

Škofjeločanka Bojana Bergant Recelj je članica izjemno priljubljene glasbene skupine Perpetuum Jazzile, v kateri poje prvi sopran. / Foto: Tina Dokl

Novi album vsebuje nekaj 
presenečenj, skladbe, za 
katere si ne bi mislili, da se 
jih da izvesti samo z glasovi.
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ͰͰ Niste pa samo članica omenjene 
skupine. Med drugim poučujete pet-
je, na Konservatoriju za glasbo in ba-
let Ljubljana pa tudi informatiko in 
matematiko. Kako vam uspeva toli-
ko stvari stlačiti v svoj urnik?

Včasih se to tudi sama sprašu-
jem. (smeh) Sem dolgoletna članica 
upravnega odbora, s katerim skupaj 
z menedžerjem Gvidom Polancem 
sprejemamo odločitve o delovanju 
skupine Perpetuum Jazzile, od ne-
davnega pa sem tudi njena predse-
dnica. Poleg tega sem vodja Akade-
mije Perpetuum Jazzile, katere cilj 
je, da mladim in malo manj mladim 
približamo naš način izvajanja vo-
kalno-ritmične glasbe. Trenutno 
poučujemo solo petje in izvajamo 
delavnice za zbore, pripravljamo pa 
tudi zbore za osnovnošolce.

ͰͰ Kako dober je odziv ljudi na 
to vašo akademijo? Glede na to, 
kakšno težo ima vaša skupina v 
slovenskem prostoru, verjamem, da 
je odziv odličen.

Z veseljem povem, da je zelo 
dober. Na solo petje se v Ljubljano 
vozijo pevci z vseh koncev Slove-
nije, celo iz Idrije in Kopra. Sicer 
solo petje poučujemo tudi v Kranju 
in Radovljici, kmalu pa bomo pou-
čevali tudi v drugih krajih. Imamo 
res odlične učitelje petja, ki poleg 
vokalne tehnike poučujejo tudi 
mikrofonsko tehniko in nastopa-
nje. Zanimivo je, koliko otrok se že 
uči solo petja. To je super, saj smo 
Slovenci zelo zborovski narod in je 
prav, da se pravilne vokalne tehni-
ke učimo že v mladosti. Na naših 
zborovskih delavnicah pa se posve-
čamo ritmu, raziskovanju glasu in 
koreografiji. Zbori nas večkrat po-
vabijo pred njihovimi letnimi kon-
certi, da skupaj izpilimo program. 
Večkrat nas povabijo v Nemčijo, da 
vodimo dvodnevne seminarje za 
zborovske pevce, potem pa seminar 
zaključimo z večernim koncertom. 
Pripravljamo tudi zbore za osnov-
nošolce, ki bodo nekakšna mini 

verzija Perpetuum Jazzile. V teh 
zborih bomo poučevali vokalno teh-
niko in peli priredbe znanih skladb, 
predvsem takih, ki jih osnovnošolci 
zdaj poslušajo.

ͰͰ Če bi lahko ljudem, ki obiskujejo 
vašo akademijo, pa tudi drugim na-
dobudnim glasbenikom dali samo 
en glasbeni nasvet, kateri bi bil?

Glasba naj prihaja iz srca.
ͰͰ Za konec se ustaviva še pri ma-

tematiki. Kaj vas tako navdušuje pri 
njej, da ste ji in ji še vedno namenjate 
svoj čas? Marsikateremu šolarju je to 
eden manj ljubih predmetov.

Po končani škofjeloški gimnaziji 
sem se vpisala na Fakulteto za mate-
matiko in fiziko, kjer sem po starem 
univerzitetnem sistemu diplomirala 
iz matematike, smer računalništvo. 
Tako poleg poučevanja na gimnaziji 
popoldne tudi inštruiram matema-
tiko. Sicer pa upam, da mi uspeva, 
da dijaki čutijo, da matematika ni 
»sitna«, ampak predvsem lepa in 
uporabna veda. Mogoče se z dijaki 
tudi zato dobro razumemo, ker pou-
čujem na srednji glasbeni šoli in jih 
razumem, kako je, ko svoje življenje 
posvečajo glasbi.

»Zelo mi ustreza petje v skupini, ker se vsak trenutek kaj dogaja in ker sem obkrožena s toliko 
prijatelji,« pravi Bojana Bergant Recelj. / Foto: Tina Dokl

Ko smo se razšli s Tomažem 
Kozlevčarjem, smo povabili 
Pedra Karlssona, da bi 
prevzel vodenje skupine. 
Peder je bil član a capella 
skupine The Real Group, 
s katero je prejel dva 
grammyja. V skupino je 
vnesel drugačen način 
poučevanja in sodelovanja 
med pevci, ki se ga držimo 
še danes. Vse temelji na 
posameznikovi odgovornosti 
in skupinskem zavedanju.
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Paleolitik na Loškem

Tudi na Loškem imamo najdišče iz obdobja paleolitika ali starejše kamene dobe. 
Odkrito je bilo pri arheoloških raziskavah v Suhem Dolu nad Lučinami.

Pogled na izkopno polje na vrhu prelaza v Suhem Dolu nad Lučinami / Foto: Jože Štukl

Paleolitik ali starejša kamena 
doba je bilo prvo in najdaljše 
obdobje v zgodovini človeštva. 

V geološki zgodovini Zemlje sovpada 
z obdobjem ledene dobe ali pleistoce-
na. Za lažje razumevanje povejmo, da 
novi zemeljski vek – kenozoik delimo 
na terciar in kvartar. Kvartar delimo 
dalje na pleistocen in holocen. Ple-
istocen se je začel pred 2,6 milijona 
let, končal pa pred 11.500 leti z nasto-
pom holocena – geološke sedanjosti. 
V pleistocenu se je zvrstilo več dolgih 
hladnih obdobij – poledenitev. V tem 
času je celinski led prekril obsežne 

dele zemeljskega površja. Poledenitve 
so prekinjala krajša toplejša obdobja, 
imenovana medledene dobe. Trenu-
tno živimo v medledeni dobi, ki ji bo 
kljub napovedim okoljevarstvenikov 
in politikov o globalnem segrevanju 
sledil popolnoma drugačen scenarij 
– ohlajanje in ponovna poledenitev.

Starejša kamena doba se je zače-
la, ko je človek izdelal prvo kamnito 
orodje. In prav na podlagi oblike in 
tehnologije izdelave kamnitih orodij 
ter glede na stopnjo biološkega in du-
hovnega razvoja človeške vrste pale-
olitik delimo na starejše, srednje in 
mlajše obdobje. Začetek starejšega 
paleolitika sodi v čas pred 2,5 mili-
jona let, ko so prvi predstavniki rodu 
homo v vzhodni Afriki začeli izdelo-

vati in uporabljati preprosta kamnita 
orodja – prodnjake. Srednji paleolitik 
se je začel nekako pred 200.000 leti 
in mlajši pred približno 40.000 leti. 
Človeška vrsta se je v tisočletjih raz-
vijala in se postopno razširila iz Afri-
ke v Azijo in Evropo ter na vse druge 
celine sveta. 

V starejši kameni dobi ljudje niso 
bili stalno naseljeni, bili so nomadi, 
kar pomeni, da so se stalno selili. Tak 
način življenja jim je ne nazadnje 
narekovala glavna gospodarska pa-
noga, s katero so se preživljali – lov 
na divje živali. Te pa, kot vemo, ne ži-
vijo na istem mestu. Tako so se tudi 
ljudje selili za njihovimi čredami. Na 
lovskih pohodih so iskali zavetje in 
prebivali v jamah, spodmolih in pod 

Jože Štukl
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previsi. Kadar naravno zavetje ni 
bilo na voljo, so si postavili bivališča 
na prostem. Iz rogovja velikih živali, 
mamutovih kosti in oklov ter lesa so 
zgradili šotore, ki so jih prekrili z ve-
jevjem in kožami. Orožje in orodje so 
izdelovali predvsem iz kamna, lahko 
pa tudi iz kosti, rogovja in lesa. Obla-
čili so se v kože uplenjenih živali. Z 
lovom, ki je zahteval veliko moči in 
spretnosti, so se ukvarjali predvsem 
moški, ženske in otroci pa so v bliž-
nji okolici nabirali plodove in tako z 
nabiralniško dejavnostjo prispevali 
k preživetju skupnosti. Vso hrano, 
tudi meso, so sprva uživali surovo, 
kasneje pa so spoznali in se naučili 
uporabljati ogenj. Z njim so se sreče-
vali v naravi, kjer ga je najpogosteje 
zanetila strela. Sprva so se ga bali, 
nato pa so ga postopoma »udomači-
li« in se ga naučili zanetiti. Sčasoma 
je postal njihov najpomembnejši za-
veznik in pomočnik pri vsakdanjih 
opravilih, od priprave hrane do zago-
tavljanja svetlobe in toplote v mrzlih 
dneh in nočeh, pri lovu, odganjanju 
divjih zveri itd.

Na svojih lovskih pohodih so se 
paleolitski lovci utaborili tudi na Lo-
škem, in sicer na vrhu prelaza v Su-
hem Dolu nad Lučinami, natančneje 

na Ledini v Griču, kjer smo leta 2005 
v sodelovanju med Loškim muzejem 
in ZRC SAZU raziskali paleolitsko 
najdišče na prostem. Izkopali smo 
sedem arheoloških sond v skupnem 
obsegu 16 kvadratnih metrov. Našli 
smo 56 kamnitih artefaktov, izde-
lanih iz roženca in tufa. Orodij, to je 

retuširanih artefaktov in artefaktov 
z uporabno retušo, je bilo skupaj 12. 
Med njimi srečamo praskala, vba-
dala, strgala in kline. Odkrita so bila 
tudi tri kamnita jedra. Preostalo so 
različni odbitki, ki nastanejo kot od-
pad pri izdelavi kamnitih orodij. Na 
podlagi tipologije kamnitih orodij 
lahko najdišče v Griču pripišemo 
srednjemu in/ali mlajšemu paleoli-
tiku, saj se srednje- in mlajšepaleo-
litski elementi med seboj prepletajo. 
Na dve časovni obdobji kaže tudi 
sekundarna uporaba kamnitih ar-
tefaktov. Večja količina odpadkov in 
jedra pričajo o tem, da so bila orodja 
izdelana na najdišču samem v času 
pred od 80.000 do 30.000 leti.

Izbor odkritih kamnitih orodij / Foto: Jože Štukl

Dr. Ivan Turk in Jože Štukl pri delu v izkopnem polju / Foto: matija turk

V Suhem Dolu nad Lučinami 
je bilo odkrito arheološko 
najdišče iz starejše kamene 
dobe ali paleolitika.
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V zdravstvenem domu optimistično v novo leto

Katarina Trdin je vodja nove ambulante družinske medicine. V družinskih 
ambulantah je odslej možno tudi elektronsko naročanje storitev z aplikacijo 
doZdravnika.si.

V Zdravstvenem domu Škofja 
Loka so odprli novo ambu-
lanto družinske medicine, 

ki jo vodi zdravnica Katarina Trdin. 
K vpisu še posebno vabijo mladostni-
ke, ki so bili do zdaj pacienti Marije 
Krstič in Mateje Jeranko. Ambulan-
ta bo odprta ob ponedeljkih in torkih 
popoldan, ob sredah in četrtkih do-
poldan, ob petkih pa izmenično.

Je pa v družinskih ambulantah 
Zdravstvenega doma Škofja Loka 
odslej možno tudi elektronsko naro-
čanje storitev z aplikacijo doZdrav-
nika.si. Ta omogoča dostop do šte-
vilnih storitev. To je, kot poudarjajo, 
sodobna in varna spletna rešitev, ki 
ne zahteva osebnih stikov, telefon-
skih klicev ali elektronskih sporočil 
brez odgovora. Aplikacija beleži vsa-
ko posamezno aktivnost in o tem 
tudi samodejno obvešča pacienta in 
zdravnika. Dostop do storitev je va-
ren in zanesljiv. V aplikaciji lahko le 
z nekaj kliki naročite napotnice za 
preglede, recepte za zdravila, bolniš-
ko odsotnost, medicinsko-tehnične 
pripomočke, naročilnice za plenice 
ali vložke, zdravniku predate kratko 
sporočilo … Aplikacijo je moč pridobiti 
tako, da ob prvem obisku v ambulanti 
zdravnika zaprosite, naj vam pošljejo 
e-pošto s povezavo, ali pa to storite z 
zahtevo po elektronski pošti. Prejeli 
boste povezavo in opravili verifikaci-
jo, ki jo mora zaradi varnosti osebnih 
podatkov potrditi ambulanta.

V Zdravstvenem domu Škofja Loka 
še poudarjajo, da bo od 1. marca to edi-

na možna elektronska komunikaci-
ja z ambulanto, nanje pa se še vedno 
lahko obrnete po telefonu ali osebno. 
Elektronska pošta oziroma pošiljanje 
sporočil ne bosta več mogoča.

Lani praznovali sedemdeset let 
delovanja

Škofjeloški zdravstveni dom je 30. 
novembra lani zaznamoval sedem-
deset let delovanja. »Zdravstveni dom 
Škofja Loka je moderna zgradba s so-
dobno urejenimi ordinacijami, otro-
ško in materinsko posvetovalnico, 
protituberkuloznim dispanzerjem, 
zobnim ambulatorijem, diagnostič-
no postajo, oddelkom za fizioterapijo, 
raznimi laboratoriji itd.,« je o odprtju 
pred sedemdesetimi leti pisal Sloven-
ski poročevalec, ki ga je v knjigi, ki 
je nastala ob petdesetletnici loškega 
zdravstvenega doma, povzel avtor 
knjige Tone Košir, doktor medicine. 
Ob odprtju, ki je bilo na zadnji no-
vembrski dan leta 1952, je bilo v Zdra-
vstvenem domu Škofja Loka deset 
zaposlenih, od tega dva zdravnika.

Danes sicer za javno zdravje 
21.000 Ločank in Ločanov skrbi 157 

zdravstvenikov vseh profilov. de-
cembra lani so odprli novo ambu-
lanto družinske medicine, ki jo vodi 
zdravnica Jovanka Jovič. K vpisu 
so še posebno vabljeni mladostniki, 
stari nad 17 let. Deluje ob torkih do-
poldne, ob četrtkih popoldne in vsak 
drugi petek. Januarja se ji je, kot re-
čeno, pridružila še zdravnica Katari-
na Trdin, ki prav tako vodi ambulan-
to družinske medicine.

Klara Mrak

V Zdravstvenem domu Škofja Loka je januar prinesel nekaj novosti. / Foto: Gorazd kavčič

V Zdravstvenem domu 
Škofja Loka poudarjajo, da 
bo od 1. marca aplikacija 
doZdravnika.si edina možna 
elektronska komunikacija 
z ambulanto, nanje pa se 
še vedno lahko obrnete 
po telefonu ali osebno. 
Elektronska pošta oziroma 
pošiljanje sporočil ne bosta 
več mogoča.



Občinske nOvice 11 

Prostofer se je v Škofji Loki dobro prijel

Ločanke in Ločani se od oktobra 2020 lahko prevažajo z brezplačnimi prevozi na 
klic, ki so med občankami in občani zelo priljubljeni.

Brezplačni prevozi na klic v 
okviru projekta Prostofer so 
eden najbolj iskanih prevozov 

v škofjeloški občini. Starejši občan-
ke in občani z njimi varno pridejo 
do svojega cilja. Do njega pa jih pri-
peljejo prostovoljke in prostovoljci – 
voznice in vozniki s srcem. Občina 
Škofja Loka je v projekt Prostofer 
vstopila oktobra 2020 in starejšim 
od takrat zagotavlja brezplačne pre-
voze na klic. S t. i. prostoferstvom 
jim je uspelo izboljšati mobilnost 
starejših. S tem, ko manj mobilnim 
upokojencem in uporabnikom iz 
oddaljenih krajev s slabšo mrežo 
javnih prevozov ali nižjimi prihod-
ki nudijo personaliziran prevoz, bi-
stveno izboljšujejo kakovost njiho-
vega življenja in skrbijo za njihovo 
varnost v prometu, menijo na ob-
čini. Od 1. januarja do 19. decembra 
2022 so denimo opravili 467 prevo-
zov. Prevažajo jih z dvema voziloma 
znamke Renault.

Trenutno jih je enajst
V večini so v vrstah prostofer-

jev mlajši upokojenke in upokojenci, 
ki so izredno aktivni tudi na dru-
gih področjih družbenega življenja. 
Vseh enajst je prostovoljcev. Vozni-
kov z velikim srcem. Na občini se 
vsem lepo zahvaljujejo za nesebič-
no pomoč starejšim občankam in 
občanom. Vozniki, ki želijo postati 
prostoferji, naj to sporočijo na Občino 
Škofja Loka. Kontaktna oseba je Sa-
bina Gabrijel, njen elektronski naslov 
je sabina.gabrijel@skofjaloka.si, do-

bite pa jo tudi na telefonski številki 
04 51 12 330. Vsake okrepitve njiho-
vih vrst se zelo razveselijo.

Trajnostno naravnani
Kot sicer poudarja loški župan 

Tine Radinja, je pomembno, da prav 
vsi spremenimo svoje navade: go-

spodarstvo, občina, javni zavodi, 
posamezniki. »Menim, da nam leto 
2023 odpira vrata za nove projek-
te na teh področjih: najprej smo 
vzpostavili sistem Prostofer, pa nato 
Agato in Jurija, sistem eKOLOka, ki 
se je dobro prijel in ga bomo letos še 
nadgradili,« pravi župan.

Sistem prevozov na klic
»Radi bi vzpostavili sistem pre-

vozov na klic oziroma sistem javne-
ga prevoza po celi občini, na drugi 
strani pa prilagoditve naredili tudi 
pri javnem prometu, da bi bil še bolj 
prijazen uporabnicam in uporabni-
kom,« še pravi Radinja. Prevoz na 
klic bo potekal tako, da si bo mož-
no naročiti prevoz, ki sicer ne bo 
brezplačen, ampak bo cena zelo ugo-
dna. Na voljo bo tam, kjer ni na voljo 
javnega potniškega prometa. »Nado-
mestil oziroma nadgradil bo javni 
potniški promet, ne bo namenjen le 
starejšim, ampak vsem.«

Klara Mrak

V Škofji Loki je za brezplačne prevoze starejših dobro poskrbljeno. / Foto: vilma stanovnik

Vozniki, ki želijo postati 
prostoferji, naj to sporočijo 
na Občino Škofja Loka. 
Kontaktna oseba je Sabina 
Gabrijel, njen elektronski 
naslov je sabina.gabrijel@
skofjaloka.si, dobite pa jo 
tudi na telefonski številki  
04 51 12 330. Vsake okrepitve 
njihovih vrst se zelo 
razveselijo.
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Proračun prinaša veliko priložnosti

Zakorakali smo v leto 2023. Tine Radinja pa je dodobra zakorakal tudi v drugi 
županski mandat v Škofji Loki. Kot pravi, se veseli sodelovanja s staro-novo 
zasedbo občinskih svetnikov in svetnic. »Moje želje in načrti so, da na vključujoč 
način – kot do zdaj – sodelujemo, brez koalicije in opozicije, da se projekti 
realizirajo za dobro občank in občanov.«

ͰͰ S silvestrovanjem na Mestnem trgu se je sklenil fe-
stival Loka v snegu. Tokrat je žal večinoma minil brez 
snega. Kako ste sicer zadovoljni z obiskom prireditev?

Loka v snegu je bila res super. Sneg je padal na enem 
od prvih dogodkov, potem ga žal ni bilo, vseeno pa je orga-
nizatorjem uspelo pričarati pravo vzdušje – na drsališču 
na Trgu pod gradom, Mestnem trgu, drugih prizoriščih. 
Ustvarili so dobro ravnotežje med prireditvami za otroke 
in za odrasle, ki so bile žanrsko raznolike. Veliko ljudi je 
bilo na vseh glavnih koncertih, razprodani so bili koncer-
ti v Sokolskem domu in tudi silvestrovanje na Mestnem 
trgu je ponovno privabilo množico. Za prihodnja leta si že-
lim še več hišk s še več ponudniki. Hiške smo letos posta-
vili prvič in bile so super popestritev. Usmeritev za naprej 
je, da se družimo in praznujemo v Loki.

ͰͰ Za vami je prva redna seja novega občinskega sveta. 
Kakšni so občutki, verjamete, da se bo dalo dobro delati s 
staro-novo zasedbo svetnikov?

Občutki so dobri. Zdi se mi, da bomo kljub dejstvu, da 
je kar veliko svetnic in svetnikov novih, dobro nadalje-
vali v prejšnjem mandatu začeto delo. Tudi pri tej sestavi 
veje iskrena želja po sodelovanju. Moje želje in načrti so, 
da na vključujoč način – kot do zdaj – sodelujemo, brez 
koalicije in opozicije, da se projekti realizirajo za dobro 
občank in občanov. V oporo in pomoč mi bosta podžu-
pana, in sicer Tina Teržan in Robert Strah. Z nastopom 
moje županske funkcije se je sprostilo eno svetniško 
mesto, zato bomo na januarski seji občinskega sveta 
predvidoma potrdili Sašo Košenina z liste Prijatelji Loke 
za 28. svetnico.

ͰͰ Na decembrski seji sta bila sprejeta predloga proraču-
nov za leti 2023 in 2024, ki sta šla v nadaljnjo obravnavo. 
V prvem tednu januarja je potekala tudi javna razgrnitev. 
Koliko sredstev predvidevata, kako jih nameravate raz-
porediti?

Skupno potrjevanje predlogov proračunov ima veliko 
prednosti. Ključna je, da so projekti, ki so razdeljeni na 
dve leti, že lahko upravičeni do evropskega sofinancira-
nja. Omogočene so prijave na mnoge razpise, ki zahte-
vajo, da je finančna struktura ob prijavi zaprta. To pome-
ni, da mora biti v proračunih prikazan načrt razvojnega 
projekta in tudi to, kako bo Občina zagotavljala tisti del 
sredstev, ki jih mora prispevati sama. Izredno dobro se 
mi zdi, da so zavoljo skupnega potrjevanja proračunov 
lahko razpisi za vse organizacije, ki delujejo v občini, 
dvoletni. S tem se zmanjša negotovost na strani organi-
zacij, pa tudi pritisk na birokracijo in papirje, ki jih nihče 
nima rad.

ͰͰ Pa številke?
Proračun za 2023 predvideva prihodke v višini slabih 

31,5 milijona evrov, odhodki znašajo nekaj več kot 34,1 
milijona evrov. Predvideni prihodki za leto 2024 so slabih 
28 milijonov evrov, odhodki pa 28,6. Prihajajo seveda še 
rebalansi proračunov, ko se predvideni prilivi in odhod-
ki posodobijo. Predvidevamo vsaj dva rebalansa obeh 

Klara Mrak

Tine Radinja / Foto: Gorazd kavčič
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proračunov. Sicer prinašata številne 
projekte, zato je tudi obseg kar visok. 
Pripravljamo se na prenovo Mestne-
ga trga, knjižnice, na številne rekon-
strukcije in obnovo infrastrukture 
po občini, zato seveda potrebujemo 
ustrezna sredstva. Če bomo uspešni 
pri črpanju, tako kot smo bili do zdaj, 
jih bomo z dobrimi projekti spet lah-
ko pridobili.

ͰͰ Kam bo šlo največ denarja?
Največ denarja, kot vsako leto, iz 

sklopa rednih odhodkov namenimo 
za predšolsko vzgojo, v vrtce, ki so 
primarna skrb občine; zdaj se pribli-
žujemo štirim milijonom letno, tudi 
sicer gre ogromno denarja za osnov-
ne šole, šolarje, šolarke, pa za starej-
še in socialne transferje. Na področju 
investicij nadaljujemo rekonstruk-
cijo Kidričeve ceste, obnove cest na 
podeželju. V krajevnih skupnostih je 
odprtih ogromno projektov, ki jih že-
limo zaključiti letos. V času decem-
brskih praznikov se je nadaljevala 
obnova gradu, a le na tistih delih, 
kjer so odstranjevali še stare nanose 
ometa in opravljali konservatorska 
dela. Izdelava nove fasade bo poča-
kala na pomladne mesece, tako da 
bo severna stran gradu v gradbenih 
odrih še vsaj od tri do štiri mesece. 
Do konca januarja bo objavljen raz-
pis za izvajalca obnove Mestnega 
trga. Veselim se začetka. Upam, da 
bomo z razpisom takoj uspešni in ga 
ne bo treba ponavljati. Vsi si želimo, 
da bi lahko čim prej začeli »kopati«.

ͰͰ Pa prenove na obrobju mesta ozi-
roma na podeželju?

Na podeželju je treba prenoviti še 
kar nekaj cest, sanirati je treba nekaj 
plazov in usadov. Upam, da se bomo 
lahko lotili kanalizacije v Ševljah, to 
je precej odvisno tudi od državnega 
razpisa. Dokončali bomo relativno 
velik projekt na območju Knap in 
Bukovščice. Vsako leto se trudimo 
prenoviti komunalno infrastrukturo 
delov Podlubnika, Hafnerjevega in 
Frankovega naselja. Večja investi-
cija nas konec tega oziroma začetek 

prihodnjega leta čaka pri Svetem 
Duhu. Prenovili bomo celotno in-
frastrukturo, kanalizacijo, vodovod, 
cesto skozi Virmaše in Sveti Duh.

ͰͰ Kot so na zadnji seji poudarili 
nekateri občinski svetniki, se kaže 
velika potreba po novih vrtcih v Re-
tečah in na Trati …

Vodstvo vrtca je analiziralo pot-
rebe in ugotavljajo, kje je prostor-
ska stiska največja. Trenutno je to 
v Frankovem naselju. Iščemo loka-
cijo, kjer bi še lahko postavili manj-
ši vrtec, ali v bližini obstoječega ali 
pa na neki drugi lokaciji, ki bi bila 
prometno ustrezna. Ob tem mora 
zagotavljati dovolj zelenih površin 
in narave oziroma vsega, kar vrtec 

potrebuje za kakovostno delovanje. 
Prav tako želimo širiti šolo in vrtec 
v Retečah. Ta projekt pa je zelo po-
gojen z uspešnostjo pri pridobivanju 
zemljišč.

ͰͰ Ena od svetnic je omenila tudi 
problem zastarelega nakupovalne-
ga centra v Podlubniku v luči tega, 
da starejša populacija težko pride do 
večjih centrov …

Se strinjam, celotni center v 
Podlubniku najeda zob časa. Je pa 
Občina le eden od solastnikov stav-
be, največji delež je v lasti Mercator-
ja. Zelo si želim, da bi oni zagrizli v 
projekt in postavili sodoben center. 
O tem smo se že večkrat pogovarjali, 
a na njihovi strani odločitev o pre-
novi še ni bila sprejeta. Mi jih zelo 
spodbujamo in motiviramo, saj bi to 
prineslo številne pozitivne učinke, 
med njimi manj vožnje po občini in 
posledično manjšo prometno obre-
menjenost. Vse skupaj bi omogočalo 
razvoj celotne lokacije in prispevalo 
k večjemu zadovoljstvu krajank in 
krajanov Podlubnika.

ͰͰ Vaše novoletne želje občankam 
in občanom Škofje Loke pa so …

Vsem skupaj želim predvsem 
zdravja ter uspehov, zadovoljstva in 
osebnih zmag na vseh področjih. Naj 
bo leto mirno in karseda zdravo, da 
nam bo uspelo v našem skupnem 
dobrem sodelovanju doseči čim več 
ciljev.

Nakupovalni center v Podlubniku zob časa že dobro načenja. / Foto: Gorazd kavčič

Proračuna prinašata številne 
projekte. Pripravljamo 
se na prenovo Mestnega 
trga, knjižnice, na številne 
rekonstrukcije in obnovo 
infrastrukture po občini, 
zato seveda potrebujemo 
ustrezna sredstva. Če bomo 
uspešni pri črpanju, tako kot 
smo bili do zdaj, jih bomo z 
dobrimi projekti spet lahko 
pridobili.
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Podžupanja Občine Škofja Loka Tina Teržan

Po duši je tabornica, pravi, sicer pa tudi ljubiteljska gledališka igralka in 
nekdanja odbojkarica. Mama in ekonomistka, v zadnjem času je reševala projekt 
prostorske problematike v ženskem zaporu na Igu. V vmesnem času je poleg 
izpostavljenih nalog na področju investicij zamenjala kar nekaj mest: bila je 
generalna sekretarka, namestnica direktorja, državna sekretarka.

Županu Tinetu Radinji bo kot nepoklicna podžupa-
nja v tem županskem mandatu občino pomaga-
la voditi Tina Teržan. Univerzitetna diplomirana 

ekonomistka je mama dveh fantov, eden je star 24, dru-
gi 16 let. Svojo kariero je začela v nekdanjem Alpetourju, 
zdaj pa se že več kot dvajset let vozi v Ljubljano in dela 
v državni upravi. Iz gospodarstva je odšla na povabilo k 
izvajanju pomembnega projekta za Slovenijo: izgradnja 
mejnih prehodov na schengenski meji, v zadnjih letih 
pa je vodila projekt reševanja prostorske problematike 
edinega ženskega zapora v Sloveniji na Igu. V vmesnem 
času je poleg izpostavljenih nalog na področju investicij 
zamenjala kar nekaj mest: bila je generalna sekretarka, 
namestnica direktorja, državna sekretarka. Zadnje leto 
je zaposlena na Ministrstvu za pravosodje na delovnem 
mestu namestnice generalnega sekretarja, gre za pomoč 
pri vodenju sekretariata, ki nudi vso podporo za delovanje 
ministrstva, vodi investicijske projekte za potrebe pravo-
sodnih organov in koordinira vse projekte, ki so v pravo-
sodju financirani iz sredstev EU, predvsem kohezije.

V politiki ni novinka
Po desetih letih premora se je odločila, pravi, da ji je 

to področje udejstvovanja blizu, in ker ji je mar za ljudi 
v Škofji Loki, se je z veseljem odzvala na povabilo Pri-
jateljev Loke in že v preteklem mandatu sodelovala kot 
članica v dveh odborih, letos na volitvah pa je bila na nji-
hovi listi izvoljena v občinski svet. Sodelovanja z novim 
starim županom Tinetom Radinjo se veseli, saj je prepri-
čana, da je vodja, ki je pripravljen na dialog in spoštuje 
stroko. Samo sebe opisuje kot človeka z veliko mero opti-
mizma, ki se ne boji novih izzivov in znanj, rada ima ljudi 
in jim je vedno znova pripravljena priskočiti na pomoč.

Med prioritetami, ki jim bo kot podžupanja name-
nila največ časa, sta v dogovoru z županom izluščila 
predvsem področje okolja, prostor in urbanizem, iskanje 

rešitev za prostorsko stisko v zdravstvenem domu, za 
družbeno infrastrukturo in kulturo s poudarkom na ak-
tivnostih za novo knjižnico.

Želi pomagati pri uresničevanju več ciljev
Tina Teržan si želi, da bi v Škofji Loki poskrbeli za pri-

jazne pogoje za bivanje in delo v vseh življenjskih obdob-
jih. Tako v bistvu v enem stavku povzema programski 
dokument liste Prijateljev Loke in župana Tineta Radinje, 
med programskimi cilji pa posebej poudarja:

– skrb za čisto okolje in trajnostni razvoj, kar zajema 
tako večji nadzor nad onesnaževalci kot tudi vlaganje v 
parke, otroška igrišča, v večjo samooskrbo;

– vsakomur dostopno zdravstvo in socialne storitve 
– predvsem s podporo javnemu zdravstvu, tudi z zagota-
vljanjem ustreznih prostorov;

– podporo razvoju gospodarstva, obrti in turizma – 
spodbujanje kakovostnih delovnih mest v dejavnostih 
z visoko stopnjo varnosti, dodano vrednostjo in nizkim 
vplivom na okolje, kamor zanesljivo sodi tudi turizem;

– zagotavljanje pogojev za pestro preživljanje pro-
stega časa – ustrezno prostorsko umestitev bazena in 
priprave na gradnjo atletskega stadiona ter nadaljevanje 
izgradnje nove knjižnice.

Klara Mrak

Podžupanja Tina Teržan / Foto: Gorazd kavčič
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Podžupan Občine Škofja Loka Robert Strah

Mag. Robert Strah bo kot nepoklicni podžupan opravljal posamezne naloge 
v okviru pristojnosti župana, predvsem s področij infrastrukture, prometa in 
prometne varnosti, projekta nadgradnje kolesarskega omrežja, gospodarstva in 
razvoja gospodarskih in obrtnih območij, gospodarskih javnih služb, njihovega 
razvoja ter protipoplavne zaščite.

Kot pravi, je njegova vizija razvoja občine vedno 
temeljila na povezovanju, preudarnem vodenju 
in zastopanju javnega interesa. Obenem skrbi, da 

so razvojne spodbude in projekti skladno razporejeni po 
celotnem teritoriju občine in da razvoj podeželja sledi ra-
zvoju mesta.

Tri mandate je kot nepoklicni podžupan soustvarjal 
razvoj občine. Pri tem so bili uspešni in dobili priznanja 
ter spodbude tudi od zunanjih opazovalcev. Področja, ki 
jih je pokrival in koordiniral, imajo dobre rezultate. Veseli 
se, pravi, nadaljnjega dobrega sodelovanja z županom in 
vsemi svetniki občinskega sveta. Za učinkovito vodenje 
občine je namreč potrebno usklajeno delovanje, obenem 
pa je treba prisluhniti pobudam krajevnih skupnosti in 
občanov. Spodbudni rezultati preteklega dela, 15 let pro-
fesionalnega udejstvovanja na področju prometne infra-
strukture in varnosti, večletne vodstvene izkušnje tako 
v javnem kot tudi v zasebnem sektorju ter perspektivno 
lokalno okolje in podpora družine ga utrjujejo v prepri-
čanju, da bo lahko še naprej pomagal lokalni skupnosti 
in županu pri zagotavljanju ustreznega standarda, ka-
kovosti bivanja vseh občank in občanov. Še naprej se bo 
zavzemal za transparentno, učinkovito in gospodarno 
vodenje občine, ki bo temeljilo na zastopanju interesov in 
vrednot lokalnega prebivalstva.

Čakajo jih smeli projekti
Lotili se bodo številnih razvojnih projektov: zagotovi-

tev dodatnih prostorov za zdravstvo in priprava vse pot-
rebne dokumentacije za gradnjo novega zdravstvenega 
doma, vlaganje v cestno in komunalno infrastrukturo s 
poudarkom na razvoju podeželja, izgradnja sodobne knji-
žnice, prenova Mestnega trga in izvedba protipoplavne 
zaščite, dvajset dodatnih občinskih stanovanj, prenova 
Starološkega gradu za namen glasbene šole, uprizoritev 
Škofjeloškega pasijona v letu 2025 ter priprava ključnih 

investicij za razvoj gospodarstva in za razbremenitev 
okolja. V sodelovanju z lokalnimi podjetji in pristojnimi 
državnimi institucijami bodo krepili nadzor nad onesna-
ževalci okolja. Loško območje je prepoznano po uspešnem 
podjetništvu in gospodarstvu, zato bodo slednje negovali 
s spodbujanjem dobrih praks na področju izobraževanja 
(primer je Šolski center Škofja Loka), promocijo uspešnih 
lokalnih podjetnikov, spodbujanjem trajnostnega gospo-
darskega razvoja in zagotavljanjem prostorskih možnosti, 
nujne prometne ter komunalne infrastrukture.

Pospeševanje prostorskih načrtovanj
Občina je v preteklih letih tako prostorsko kot ureditve-

no privabila dodatne privatne investicije za gradnjo stano-
vanj (tudi varovanih) in doma starejših občanov. »Obvezno 
moramo pospešiti prostorska načrtovanja in slediti potre-
bam občanov, investitorjev, gospodarstva,« pravi Robert 
Strah. Severna obvoznica, cestna navezava Meja–Vodice 
na AC, protipoplavni ukrepi, rekonstrukcija železniške pro-
ge s postajo, izgradnja kolesarskih povezav z obema doli-
nama so ključni projekti, kjer ima odločilno vlogo država 
in kjer bo treba napeti vse moči, tudi s pomočjo škofjelo-
ških poslancev, za realizacijo naštetih projektov.

Klara Mrak

Podžupan mag. Robert Strah / Foto: Gorazd kavčič
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Priporočajo uporabo aplikacije EasyPark

Na plačljivih parkiriščih v Škofji Loki je možno plačevanje parkirnine tudi 
s pomočjo aplikacije EasyPark. V primeru nedelovanja parkomata je njena 
uporaba nujna.

V Škofji Loki je evidentiranih 
2621 javnih parkirnih mest 
na nekaj manj kot sedmih 

hektarih površine, od tega je 429 
plačljivih. Na Občini Škofja Loka na 
vseh spodbujajo uporabo mobilne 
aplikacije EasyPark, ki je v primeru 
nedelovanja parkomata nujna. Upo-
raba aplikacije je zelo preprosta.

Določena plačljiva parkirišča 
imajo sicer začetno brezplačno par-
kiranje od 30 minut do dveh ur z 
možnostjo plačila parkirnine za 
daljši čas parkiranja: Pepetov kla-
nec, Tehnik, Zdravstveni dom, Novi 
svet – plato in Štemarje, medtem 
ko začetno brezplačno parkiranje ni 
možno na parkirišču Šolski center. 
Razen na parkiriščih Pepetov klanec 
in Zdravstveni dom je možno prido-
biti tudi letne dovolilnice za parki-
ranje upravičencev (stanovalcev in 
poslovnih subjektov).

Na plačljivih parkiriščih je mož-
no plačevanje parkirnine tudi s po-
močjo mobilne aplikacije EasyPark. 
EasyPark je namreč vodilni globalni 

ponudnik na področju mobilnega 
plačevanja parkirnine. Z intuitivno 
aplikacijo milijonom in milijonom 
uporabnikov ponuja najbolj učinko-
vito rešitev v več kot 1500 mestih, v 
več kot dvajsetih državah. Številne 
nagrade te pametne storitve že od 
leta 2001 dokazujejo, da je skupina 
EasyPark vodilna v Evropi za digita-
lizacijo naših mest. Če ne uporabimo 
aplikacije, kar sicer na občini vse-
kakor spodbujajo, je treba uporabiti 
parkirni listek in slediti navodilom 
na posameznem parkomatu.

Kako deluje EasyPark
Aplikacijo najprej namestimo na 

mobilni telefon. Po namestitvi se na 
hitro registrirate in potem že lahko 
vidite prazna parkirišča in podatke o 
ceni. Nato vpišete registrsko tablico 

za svoj avto, lahko jih tudi več, do-
date plačilno kartico in zadeva je re-
šena. Najbolje je, da aplikacija sama 
opozori, ko parkiranje poteče, če se 
slučajno kje predolgo zadržite. Nato 
lahko parkiranje s pomočjo aplikaci-
je tudi enostavno podaljšate.

Klara Mrak

Parkirnino plačujte z mobilno aplikacijo EasyPark. / Foto: Gorazd kavčič

Najbolje je, da aplikacija 
EasyPark sama opozori, 
ko parkiranje poteče, če 
se slučajno kje predolgo 
zadržite. Nato lahko 
parkiranje s pomočjo 
aplikacije tudi enostavno 
podaljšate.

V Ločanki omogočamo objave 
mnenj občinskih svetnikov. Obja-
vljati jih bomo začeli v februarski 
Ločanki, v vsaki številki bosta 
dve mnenji. Svetniška mnenja si 
bodo sledila po abecednem vr-
stnem redu avtorjev.

Objave mnenj občinskih 
svetnikov
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Kreditna shema za ugoden kredit

Občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri ter Območna  
obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka so oblikovale poseben finančni sklad.

Gre za kreditno shemo za podporo delovanju mikro, 
malih in srednje velikih podjetij in dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah. Več informacij zainteresi-

rani dobijo na Razvojni agenciji Sora. Krediti se prek Go-
renjske banke dodeljujejo podjetnikom, zasebnikom, d. o. 
o.-jem, društvom, kmetijam, dopolnilnim dejavnostim na 
kmetijah, piše na straneh Občine Škofja Loka.

Krediti za obratna sredstva so namenjeni financira-
nju tekočega poslovanja, prejmete pa jih lahko po obre-
stni meri 2,60 odstotka, nominalno, z rokom vračila do 
36 mesecev. Kredite za investicije lahko prejmete po 
obrestni meri 6-mesečni euribor + 2,6 odstotka in z ro-
kom vračila od 36 do 120 mesecev.

Klara Mrak

Oblikovali so poseben finančni sklad. / Foto: Gorazd kavčič
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Igralcem Severjeve nagrade

Na Loškem odru so decembra že dvainpetdesetič podelili Severjeve nagrade za 
igralske dosežke. Prejeli so jih poklicna igralca Iva Krajnc Bagola in Jurij Zrnec, 
študenta Mina Švajger in Matevž Sluga ter ljubiteljska igralka Nives Mikulin.

V nedeljo, tokrat 18. decem-
bra, prav na 52. obletnico 
smrti Staneta Severja, so 

na Loškem odru podelili po igral-
ski legendi imenovane nagrade za 
igralske stvaritve v profesionalnem 
gledališču, ljubiteljskem gledališču 
in študentoma dramske igre. »Dra-
ge nagrajenke in nagrajenca, bodi-
te kraljice in kralji gledališča,« je v 
spominskem nagovoru prejemnike 
Severjevih nagrad pozdravil dekan 
Akademije za gledališče, radio, film 
in televizijo Tomaž Gubenšek. O iz-
boru nagrajencev je odločala stro-
kovna žirija Sklada Staneta Severja 
v sestavi Nataša Barbara Gračner 
(predsednica) in članice Silva Čušin, 
Tea Rogelj, Diana Koloini in Zala Do-
bovšek.

Nagradi Sklada Staneta Severja 
za igralske stvaritve v slovenskih 
poklicnih gledališčih sta prejela Iva 
Krajnc Bagola, članica Mestnega gle-
dališča ljubljanskega, in Jurij Zrnec, 
član igralskega ansambla SNG Dra-
ma Ljubljana.

O igralki Ivi Krajnc Bagola je ži-
rija zapisala, da je vrhunska igralka 
klasičnega in sodobnega repertoarja, 
ki suvereno obvladuje širok razpon 
igralskih izrazov in različnih gleda-
liških žanrov. V zadnjih dveh letih 
je ustvarila niz odličnih in obenem 
povsem različnih vlog: Varja v Če-
šnjevem vrtu, Nikolina v Le zaljubiti 
se ne smemo, Šracia v Zimski poroki 
in Ženska v Izrednih razmerah vsa-
ka zase predstavljajo izvirno in pre-

Igor Kavčič

Aktualni Severjevi nagrajenci so: Iva Krajnc Bagola, Jurij Zrnec (nagrado je prevzela direktorica 
SNG Drama Vesna Jurca Tadel) , Nives Mikulin, Mina Švajger in Matevž Sluga. / Foto: tina Dokl

V ljubiteljskih gledališčih prijateljstvo ne pozna meja. Nives Mikulin so ob nagradi prišli 
zaploskat tako člani Šentjakobskega gledališča kot Loškega odra: (od leve) Ludvik Kaluža 
(Loški oder), Milan Golob (Šentjakobsko gledališče Ljubljana), Blaž Vehar (LO), Nives Mikulin 
(ŠGL), Jan Bertoncelj, Irena Kožuh, Matej Čujovič (vsi LO) in Mileva Sovdat, Saša Strnad in 
Tomaž Urgl (vsi ŠGL). / Foto: tina Dokl
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pričljivo kreacijo. »Vsaka nagrada da nov zalet in hkrati 
potrditev, da na poti, po kateri stopaš, nisi sam, ampak je 
tu občinstvo, za katero igraš, žirija in moji kolegi, ki vidijo 
v mojem delu nekaj, za kar me nagrajujejo. In ja, nagrada 
igralcu lepo poboža dušo,« je med drugim povedala Iva 
Krajnc Bagola.

»Na eni strani bogate izkušnje z burlesko, na drugi 
širok spekter nadarjenosti za uprizarjanje komičnega in 

satire so brez dvoma ključni faktorji, zaradi katerih je Ju-
rij Zrnec zablestel v uprizoritvi Veliki diktator. Zrnec se 
je tako kot Charlie Chaplin v izvirnem filmu Veliki dik-
tator igralsko razcepil na dve vlogi, dva lika, ki seveda 
ne predstavljata le igralskega izziva kot takega, temveč 
zaradi svoje pomenske kontradiktornosti judovstva in 
nacizma, hkrati pa tudi priliva sarkazma učinkujeta kot 
pomenljiva in pomembna politična gesta,« je k nagradi 
zapisala žirija. Prepričal je tudi z vlogami fanatičnega 
Sturmführerja v uprizoritvi Nova Rasa in Clova v upri-
zoritvi Konec igre.

Nagrado Sklada Staneta Severja za igralsko stvaritev 
študentov dramske igre je žirija dodelila Mini Švajger in 
Matevžu Slugi za vloge v produkciji dramske igre tretjega 
letnika AGRFT, uprizorjene po motivih dram Tennessee-
ja Williamsa (Steklena menažerija, Mačka na vroči plo-
čevinasti strehi, Bambina).

Nagrado Sklada Staneta Severja za igralsko stvaritev 
v slovenskem ljubiteljskem gledališču pa je tokrat preje-
la Nives Mikulin, članica igralskega ansambla Šentja-
kobskega gledališča Ljubljana za vlogo Matere v drami 
Pelikan Augusta Strindberga. Lani je na Linhartovem 
srečanju prejela posebno priznanje za izvedbo songa v 
avtorski reciklaži Feydeaujeve komedije Strasti, laži in 
maček v žaklju v izvedbi Loškega odra.

Po podelitvi nagrad je sledila uprizoritev Medrug Po-
lanci avtorja in režiserja Andreja Šubica v izvedbi Gleda-
liške skupine KD dr. Ivan Tavčar Poljane.

Nove igralske moči – prejemnika študentskih Severjevih nagrad 
Matevž Sluga in Mina Švajger / Foto: tina Dokl

V kranjski območni enoti Zava-
rovalnice Triglav je na ogled 
razstava del slikarke Barba-

re Demšar V objemu Sonca. Škofje-
ločanka predstavlja svoje značilne 
svetle pokrajine, ki izžarevajo vedri-
no in toplino. Ali kot pravi umetno-
stna zgodovinarka Saša Bučan: »Z 
njimi nas zadnja leta vabi v objem 
travnikov, v šepet vetra in v zavetje 
tišine, kjer lahko občutimo avtorico, 
ki se s svojimi deli razgalja gledal-
cu in ga prepričuje in prepriča, da je 
vsak dan nov praznik za vsakogar, 
nov dan za ples življenja.«

V objemu sonca na Triglavu

Igor Kavčič

Barbara Demšar in Saša Bučan v objemu sonca / Foto: Igor Kavčič
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Domen Slana 
(1967–2022)

Po kratkotrajni bolezni se je le slab mesec pred svo-
jim 56. rojstnim dnem poslovil akademski slikar 
Domen Slana. Mnogo prezgodaj.

Poln ustvarjalne energije in življenjskih moči je poleti 
2021 pripovedoval o svojih slikah in skulpturah, ki jih je 
razstavljal pri slikarskem prijatelju v priljubljenem škof-
jeloškem lokalu Pr' Pepet.

Predstavil je takrat povsem sveža dela, več deset 
ekspresivnih zapisov, neke vrste potopisov iz neznanih 
krajin, v katerih se zdi, da smo vendarle že bili. Pred leti, 
preteklo poletje, nekega petkovega večera, tisti jesenski 
konec tedna, danes zjutraj …, vselej drugače, vsakič ne
kje drugje. Po Domnovo. Hkrati pa ob naslovih slik Pred 
nevihto, Nekje ob morju in pa Loka, Gora, Sora ter Upanje, 
Sanje, Biba leze, Babičin šopek, Srnjaček ali recimo Ca-
sanova na begu pomislimo na … – na vse to. V mislih se 
izmenjujejo njegove prepoznavne skulpture, največkrat 
podobe iz živalskega sveta. Mojstrsko je uporabljal od-
služene kose iz lesa, kovine, kamna, roževine …, nastali 
so ribe, ptice, ruševci, srnjački, tudi kakšen birokrat. Pred 
mnogo leti je presenečal s svojimi izvirnimi stoli, s ka-

terimi je predmete iz naše kulturne dediščine iztrgal iz 
pozabe in jih obudil v novo življenje.

Široka razgledanost, iz katere je izhajala tudi nje-
gova duhovitost, in iskriv odnos do življenja ter z njim 
do družbe in sveta, so se vedno znova zrcalili v njegovi 
umetniški kreativnosti. Morda mu je bilo široko obzorje 
domišljije dano že v zibelko kot sinu slikarjev Franceta 
Slane in Dore Plestenjak, morda ga je v besedah in glas-
bi navdihoval polbrat Jan. A vendar, Domen je bil v svoji 
ustvarjalnosti neponovljiv in edinstven. Taka so tudi nje-
gova dela, ki so tu nekje med nami. Naj pridem kaj nao
krog v njegov atelje, je dejal, ko smo tistega dne skupaj z 
njegovo Urško modrovali Pr' Pepet. Minilo je leto in pol, 
pogovor je ostal nedokončan. Domen, nadaljevala bova 
tam nekje, ko se spet srečava.

Igor Kavčič

Domen Slana poleti 2021 Pr' Pepet / Foto: Igor Kavčič

Marko Črtalič (1952–2022)

Na silvestrovo se je v 71. letu 
starosti poslovil Marko Črta-
lič, več deset let eden najpre-

poznavnejših škofjeloških kulturnih 
delavcev. Že kot gimnazijec se je 
navdušil za gledališče in z njim ostal 
povezan vse življenje, tudi kot dolgo-
letni tajnik Sklada Staneta Severja.

Kultura in umetnost sta bili njego-
vi življenjski vodnici, bil je mojster go-
vorjene besede in velik ljubitelj vseh 
literarnih zvrsti. Ustanovil in urejal je 
gorenjsko literarno glasilo Sejalec. Kot 
strokovni delavec se je zaposlil pri 

škofjeloški območni izpostavi Zve-
ze kulturnih organizacij, postal njen 
vodja, na Javnem skladu za kulturne 
dejavnosti pa je vodil folklorno, lite-
rarno in gledališko področje.

Odlikoval ga je čudovit radijski 
glas, najprej na Radiu Žiri, Radiu 
Sora, dolga leta tudi na Radiu Kranj, 
kjer je bil eden bolj prepoznavnih 
in priljubljenih radijskih modera-
torjev. Bil je dolgoletni organizator 
in voditelj komemoracije, posveče-
ne petdesetim ustreljenim talcem 
za Kamnitnikom, tkal in ohranjal 
je kulturne stike s pobratenim ba-
varskim Freisingom, prepoznaven 
pa je bil tudi kot dolgoletni povezo-

valec kulturnih prireditev in dogod-
kov na Škofjeloškem. Marka Črtaliča 
so k zadnjemu počitku položili vče-
raj na pokopališču v Stari Loki.

Igor Kavčič

Marko Črtalič / Foto: OI JSKD Škofja loka
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Piškoti po strojniško
V Šolskem centru (ŠC) Škofja Loka so si ob koncu lanskega leta zamislili nekoliko 
drugačno voščilo ob praznikih – v obliki strojniško izdelanega recepta za piškote.

Za nekoliko posebno in za-
bavno, predvsem pa slastno 
voščilo so na svojih spletnih 

straneh v decembru poskrbeli v Šol-
skem centru Škofja Loka. Namesto 
klasičnega voščila so namreč vesele 
praznike in srečno novo leto zaželeli 
kar z receptom za piškote, ki pa so 
ga izdelali v obliki delavniške risbe.

»Najprej je bila misel, kako 
malo drugače voščiti ob prazni-

kih in novem letu sodelavcem in 
poslovnim partnerjem. Nato pa je 
ta 'voščilnica' pristala še na šolski 
spletni strani in na šolskih druž-
benih omrežjih,« je pojasnila Erna 
Klanjšek Tomšič iz ŠC Škofja Loka. 
Vse skupaj si je po njenih besedah 
zamislil ravnatelj Višje strokovne 
šole ŠC Škofja Loka Igor Hanc, ki 
je recept za praznične piškote po 
strojniško izdelal v obliki delavni-
ške risbe. Kljub temu da je recept 
podan v zelo strokovni obliki, pa 
se je peke piškotov »po strojniško« 
z malce iznajdljivosti mogoče lo-

titi tudi brez strojniškega znanja. 
Pravzaprav je uporaba omenjene-
ga strojniškega dokumenta tudi za 
domačo rabo celo zaželena, kot so 
zapisali v glavi dokumenta, prav 
tako pa njegovo razširjanje. Čeprav 
so dokument odobrili za serij-
sko pokušnjo, pa žal proizvodnja 
piškotov ni bila uspešna. »Vzorčna 
serija je bila popolnoma uničena 
med pokušanjem in bomo mora-
li izdelavo vzorcev ponoviti,« je v 
duhovitem slogu, kot so se že loti-
li tega projekta, tudi končala Erna 
Klanjšek Tomšič.

Mateja Rant

Recept za praznične piškote »po strojniško« / Foto: arhiv ŠC Škofja Loka



22 Izobraževanje  

»Skuhali« pravljice in izmenjali kazalke

V šolski knjižnici Osnovne šole (OŠ) Škofja Loka-Mesto se trudijo na različne 
načine spodbujati branje, zato se vsako leto med drugim pridružijo tudi 
praznovanju mednarodnega meseca šolskih knjižnic.

V šolski knjižnici OŠ Škofja 
Loka-Mesto vsako šolsko 
leto praznujemo medna-

rodni mesec šolskih knjižnic, saj 
se zavedamo nujnosti nenehnega 
spodbujanja branja,« poudarja knji-
žničarka Barbara Tušek. V Sloveniji 
akcijo koordinira sekcija za šolske 
knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih 
društev Slovenije, ki pripravi nabor 
različnih idej za dejavnosti, ki jih 
lahko izvajajo v šolskih knjižnicah. 
»Zelo dobrodošle pa so tudi nove ide-
je nas, šolskih knjižničark.« Letos so 
tako sodelovali pri nacionalni izme-
njavi knjižnih kazalk, pri čemer so 
se povezali s četrtim razredom iz OŠ 

Stopiče in knjižničarko Anito Škrbec. 
Na OŠ Škofja Loka-Mesto pa so knji-
žne kazalke izdelali učenci 4. b z uči-
teljico Natašo Pesjak, ki po besedah 
Barbare Tušek vedno rada sodeluje s 
šolsko knjižnico.

»Učenci so najprej obiskali šolsko 
knjižnico, kjer so izvedeli vse o pote-
ku izmenjave kazalk in o OŠ Stopiče. 
Šolo smo poiskali tudi na zemljevi-
du Slovenije,« je razložila Barbara 
Tušek in dodala, da so nato »skuha-
li« pravljice s pomočjo knjige Majde 
Koren Skuhaj mi pravljico. Učenci 
so najprej z zanimanjem prisluhnili 
pravljici in se o njej pogovarjali, nato 
pa so se razdelili v skupine in vsaka 
je narisala lonec, v katerem so »sku-
hali« svojo pravljico. »Ob ponovnem 
poslušanju pravljice so vanj narisali 
sestavine posameznega lonca in ob 

Mateja Rant

Učenci so narisali lonce, v katerih so »skuhali« pravljice. / Foto: arhiv šole

Na zadnjo stran kazalk so zapisali še zanimive misli o branju. / Foto: arhiv šole
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koncu dodali še kakšno svojo.« V razredu so potem glede 
na narisane lonce s sestavinami zapisali svoje pravljice, 
nato pa so se lotili še izdelave knjižnih kazalk. Po bese-
dah Nataše Pesjak sta s knjižničarko Barbaro Tušek kar 
nekaj časa razmišljali, kakšna knjižna kazala bi izdelali 
za učence partnerske šole. »Na šoli se že veliko let trudi-
mo, da bi učence motivirali za branje knjig in pogostej-
še obiskovanje šolske knjižnice. Padla je ideja, da bi bile 
motiv knjižnih kazal mandale, v katerih sva videli veliko 
povezav z branjem.« Z barvanjem oziroma izdelovanjem 
mandal tako kot pri branju po njenih besedah dosegamo 
več stvari. »Ob njih se sprostimo, izboljšamo koncentra-
cijo, razvijamo vztrajnost in ustvarjalnost.« Ideja je bila 
zelo všeč tudi učencem, saj so se, kot je pojasnila, tako za-
topili v ustvarjanje, da so tistega dne kar pozabili tudi na 
sicer dragocene odmore. »Vsak učenec si je izbral vzorec 
mandale, ki ga je potem kar najbolj natančno pobarval. 
Pri barvanju smo upoštevali tudi zakonitosti simetrije 
in tako hkrati še malo ponovili vsebine iz matematike.« 
Vsako kazalko so okrasili še s pisanim cofkom iz volne, 
ki so jo prinesli od doma, za piko na i pa so dodali zanimi-

ve, včasih tudi šaljive misli o knjigah in branju ter jih za-
pisali na hrbtno stran knjižnih kazalk. »Izdelane kazalke 
smo s ponosom odnesli knjižničarki, ki jih je nato poslala 
učencem iz OŠ Stopiče.« Sami so se razveselili kazalk, ki 
so jim jih poslali učenci tamkajšnje šole, Barbara Tušek 
pa upa, da bodo nove kazalke učence na obeh šolah še 
dodatno spodbudile k branju.

Misli o branju
V šoli so z nami delili tudi nekaj misli o branju, ki so 

jih zapisali na knjižne kazalke:

Kdor bere knjige, živi tisoč življenj.
Spanje je dobro ... branje še boljše ...
Kdor ne bere, ga pobere.
Nobena zabava ni tako poceni kot branje.
Knjiga je najboljša družba.
Brez knjig ne morem živeti.
Knjiga je darilo, ki ga lahko vedno znova odpreš.
Če nočeš brati, potem še nisi našel prave knjige.
Če misliš, da je branje knjig dolgočasno, jih bereš narobe.
Noben prijatelj ni tako zvest kot knjiga.
Ves svet se ti odpre, ko se naučiš brati.
Nikoli ne moreš brati preveč.
Knjige so najbolj tihe in trajne prijateljice.
Ptice imajo krila, ljudje imamo knjige.
Dobra knjiga je vedno prekratka.
Brati ali ne brati ... to je smešno vprašanje.
Knjiga na dan odžene resničnost stran.
Branje knjig razsvetljuje glavo.
Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.
Branje je moj najljubši šport.
Nova knjiga, nova dogodivščina.
Kdor bere, živi tisoč življenj.
Še eno poglavje preberem ... – sem rekla pred dvema urama.

Spodbujanje branja
V knjižnici pa branje spodbujajo še na različne druge 

načine. Vsi učenci so recimo ob podpori šolske knjižni-
ce in učiteljic v razredih pripravili plakate, na katerih so 
povezali branje in gibanje. Plakate so razstavili v več-
namenskem prostoru šole, učence pa so za njihov trud 
in izvirnost tudi nagradili. »O povezavah med branjem 
in gibanjem smo razmišljali tudi na urah v knjižnici,« je 
razložila Barbara Tušek. V šolsko knjižnico so povabili 
tudi enega najbolj branih otroških in mladinskih pisate-
ljev pri nas – Primoža Suhodolčana. Program kulturne-
ga popoldneva so z razredničarko Sašo Čadež in v sode-
lovanju s šolsko knjižničarko Barbaro Tušek pripravili 
učenci 5. c.

Knjižne kazalke so okrasili z mandalami in pisanimi cofki iz volne.  
/ Foto: arhiv šole
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Spet pravi praznični december

S festivalom Loka v snegu jim je v Škofji Loki v lanskem decembru znova uspelo 
pričarati veselo praznično vzdušje, ki je bilo brez omejitev zaradi epidemije 
covida-19 spet bolj sproščeno in pisano. Zvrstili so se številni glasbeni in 
kulinarični dogodki, otroke sta obiskala tudi Miklavž in dedek Mraz.

Prižig prazničnih luči v začetku decembra sta s svojo glasbo pospremila mlada glasbenika iz Dua Artcoustic in tako tudi odprla praznični 
festival Loka v snegu, ki je decembrske dneve napolnil s pestrim dogajanjem in tako po dveh »kovidnih« letih spet prižgal kakšno lučko tudi v 
očeh ljudi. / Foto: Anja Strojan

Praznično so že osmo leto zapored v decembru okrasili tudi izložbe 
v starem mestnem jedru, ki so se znova spremenile v Izložbe 
domišljije. S prodajnimi razstavami umetnikov in rokodelcev so tako 
vabili k premišljenemu obdarovanju najbližjih. / Foto: Gorazd Kavčič

Na Trgu pod gradom so tako mladi kot stari znova lahko uživali v 
zabavi na drsalkah na mestnem drsališču. Občina Škofja Loka je tako 
znova omogočila aktivno, zabavno in pestro preživljanje zimskih dni. 
/ Foto: Gorazd Kavčič



Decembra je bilo mogoče uživati tudi na številnih koncertih. V Škofjo 
Loko se je po nekaj letih premora zaradi epidemije znova vrnil tudi 
istrski trubadur Rudi Bučar s Koncertom za prijatelje. Decembra so 
gostili še Vlada Kreslina, Klemna Klemna in Prismojene profesorje 
bluesa, skupino MRFY in številne druge. / Foto: Anja Strojan

Na zemljevid vrhunskih kulinaričnih mest so Škofjo Loko tokrat prvič 
postavili tudi z dogodkom Cocktail Experience, v sklopu katerega so 
obiskovalce seznanili s svetom koktajlov in žganih pijač. Gostom so 
na ta način želeli približati odgovorno uživanje alkoholnih pijač in jih 
seznaniti s poklici, povezanimi s to dejavnostjo. / Foto: Anja Strojan

Po Miklavžu v začetku decembra je konec meseca škofjeloške 
otroke na Mestnem trgu obiskal tudi dedek Mraz z zvrhanim košem 
daril. Društvo prijateljev mladine Škofja Loka in Kino Sora sta pred 
tem otroke razveselila s filmsko projekcijo Škratkov, ki so ji sledile 
novoletne ustvarjalne in kuharske delavnice. Otroci so prebrali tudi 
svoja praznična voščila Ločanom. / Foto: Denys Shadro

Na svoj račun so ponovno prišli tudi ljubitelji moderne elektronske 
glasbe. Tri leta po premierni izvedbi je namreč ekipa mladih 
ustvarjalcev moderne plesne glasbe pripravila novo edicijo Diskölöke 
v snegu. Organizacijska ekipa Diskölöke je ob tem poskrbela še za 
druge spremljevalne aktivnosti, med drugim vrhunsko kulinarično 
ponudbo Kaosa okusov. / Foto: Denys Shadro

Po dveh letih so se Ločani znova lahko udeležili tudi silvestrovanja na prostem s skupino Gino & band. Tovrstno druženje so očitno že zelo 
pogrešali, saj so obiskovalci do zadnjega kotička napolnili Mestni trg. / Foto: arhiv skupine Gino & band
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Razdelili več kot dvesto daril

Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Škofja Loka in Klub 
škofjeloških študentov sta tudi konec preteklega leta v sodelovanju s 
škofjeloškim območnim združenjem Rdečega križa Slovenije izvedla dobrodelno 
prostovoljsko akcijo Škrat za en dan.

Akcijo so lani izpeljali že četr-
to leto zapored, poleg otrok 
pa so že drugo leto zapored 

obdarovali še starostnike. Cilj akcije 
je bil tudi tokrat pripraviti praznična 
darila za ljudi iz socialno manj spod-
budnih okolij v občini Škofja Loka in 
njeni okolici. Lani jim je uspelo zbrati 
203 darila, ki so jih namenili otrokom 
in upokojencem v stiski. »Pri tem 
smo sodelovali s CSS Škofja Loka, ob-
močnim združenjem Rdečega križa 
Slovenije in Župnijsko karitas Škofja 
Loka,« je pojasnil vodja akcije Škrat 
za en dan 2022 Rok Šarić.

Pri izpeljavi akcije je Roku Šariću 
pomagala Nina Milinkovič, kot čla-
nice ekipe so sodelovale še Aina No-
vinc, Adja Novinc, Tina Kuhar, Man-
ca Debenc, Gaja Panjtar, Katja Šturm, 
Špela Čop in Lara Bizjak. Pri promo-
ciji akcije so si lani pomagali tudi z 
videoposnetkom, ki so ga ustvarili 
skupaj z ekipo Karata Filma. V Mla-
dinskem dnevnem centru Blok pa so 
za njihovo akcijo spekli piškote, ki so 
jih dodali darilom, ki so jih razdelili 
prek Rdečega križa. V društvu tabor-
nikov Rod svobodnega Kamnitnika 
Škofja Loka so vsem posameznikom 
in organizacijam hvaležni za sode-

lovanje, posebej pa so se zahvalili 
še Gimnaziji Škofja Loka, ki jih je na 
dan, ko so oddajali darila, gostila v 
svojih prostorih.

Vsak, ki se je odločil za sodelova-
nje v akciji, je prispeval darilo bodisi 
za otroka bodisi za starostnika – cilj-
ne skupine si namreč niče ni mogel 
izbrati sam, ampak jim je obdaro-
vanca naključno dodelila organiza-
cijska ekipa v želji, da nobena izmed 
ciljnih skupin ne bi bila zapostavlje-
na ali neenakomerno zastopana pri 

pripravi daril. »Namen akcije je skozi 
povezavo akterjev lokalne skupnosti 
na prostovoljski, nepridobitni in do-
brodelni predpostavki prispevati v 
lokalno okolje z zbiranjem daril za 
osebe, ki si jih v prazničnem času 
ne morejo privoščiti. Organizatorji 
smo prepričani, da lahko z aktivno 
participacijo, usmerjeno v konkretni 
družbeni učinek, veliko prispevamo 
k blaginji sočloveka v stiski in (lo-
kalne) skupnosti,« je poudaril Šarić 
in dodal, da pri tem zasledujejo cilje 
trajnostnega razvoja iz Agende 2030 
in vizijo taborništva, ki je ustvarjati 
boljši svet. »V luči sedanjih razmer se 
nam zdi še posebno pomembno, da 
se na izvirne načine lotevamo nas-
lavljati stiske vsakdanjika, s kateri-
mi se srečujemo.«

Mateja Rant

Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Škofja Loka in Klub škofjeloških študentov 
sta tudi konec preteklega leta uspešno izpeljala dobrodelno akcijo Škrat za en dan.  
/ Foto: Aina novinc

Organizatorji so prepričani, da lahko z aktivno participacijo, 
usmerjeno v konkretni družbeni učinek, veliko prispevajo k 
blaginji sočloveka v stiski in (lokalne) skupnosti.
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Okusi Škofjeloškega spet razvajajo brbončice

Na Škofjeloškem do konca januarja poteka že drugi kulinarični festival.  
V izbranih gostilnah in na turističnih kmetijah je po enotni ceni mogoče uživati 
v kuharskih mojstrovinah lokalnih gostinskih ponudnikov.

Kulinarični navdušenci bodo do konca januarja 
znova lahko uživali v kulinaričnem festivalu Oku-
si Škofjeloškega. Turizem Škofja Loka namreč od 

6. do 31. januarja pripravlja že drugi kulinarični festival, 
v okviru katerega v izbranih gostilnah in na turističnih 
kmetijah po enotni ceni strežejo kuharske mojstrovine.

»Kulinarična ponudba na Škofjeloškem že od nek-
daj velja za kakovostno, saj območje ponuja pester na-
bor naravnih živil, ki jih kuharski mojstri in mojstrice 
spretno vključujejo v slastne jedi s pridihom lokalne 
tradicije,« poudarjajo na Turizmu Škofja Loka in dodaja-
jo, da kulinarični festival Okusi Škofjeloškega združuje 
enajst gostiln in turističnih kmetij, ki so se zavezale k 
skupni zgodbi povezovanja. »A ne le med seboj, temveč 
tudi z lokalnimi dobavitelji surovin, prav tako pa tudi 
pri dvigu prepoznavnosti tradicionalne lokalne kuli-
narike, postrežene na sodoben način.« Pestra ponudba 
lokalnih pridelkov in izdelkov je rezultat pridnega dela 
in ustvarjanja ljudi na podeželju, poudarjajo v Turizmu 
Škofja Loka. »Povezovanje gostinskih in lokalnih ponu-
dnikov prinaša tudi korist za domače in tuje goste, ki na 
ta način lahko okušajo kulinarične dobrote škofjeloške-
ga območja in tako še bolj začutijo kraje, kjer živimo in 
delamo.«

Dobrote lokalnih kuharskih mojstrov je mogoče oku-
šati pri naslednjih ponudnikih: Danilo gostilna & vinote-
ka, Gostilna Inglič, Gostilna Lipan, Gostilna Pr' Pepet, Go-
stilna Starman, Gostišče Tolc, Penzion in gostišče Lajnar, 
Restavracija Na Vasi, Taverna Petra, Turistična kmetija 
Jamnk in Turistična kmetija Pri Marku. Ponudbo festi-
valskih menijev si je mogoče ogledati na spletni strani 
kulinaričnega festivala Okusi Škofjeloškega (www.visit-
skofjaloka.si).

Mateja Rant

Festivalski krožnik gostilne in vinoteke Danilo  
/ Foto: arhiv turizma Škofja loka

Orodjarstvo Križaj d.o.o., podjetje z več kot 40-letno 
tradicijo, zaradi širitve kadra išče novega operaterja za delo 
na CNC rezkalnem stroju. V podjetju smo specializirani za 
izdelavo orodij za tlačno litje aluminija.

CNC OPERATER  
na 3- ali 5-osnem CNC stroju

Pričakovanja:
•  Ustrezna izobrazba: orodjar, oblikovalec kovin, strojni 

tehnik
•  Zaželjeno osnovno znanje angleškega jezika
•  Poznavanje računalniškega programa MasterCam

Opis del in nalog:
•  Delo na 3 ali 5 osnih CNC rezkalnih centrih s krmilnikom 

Heidenhain ali Fanuc 
•  Priprava surovca na stroj in priprava rezilnega orodja
• Izdelava zahtevnih sestavnih delov orodij
•  Programiranje v računalniškem programu in osnovno 

programiranje na stroju
•  Redno poročanje delovnih operacij v sistem za vodenje 

in planiranje orodjarne
•  Sodelovanje pri vpeljevanju najnovejših trendov  

na področju orodjarstva

Nudimo:
• Zaposlitev za nedoločen čas ter gibljiv delovni čas
• Delo je enoizmensko, redno in stimulativno plačilo
• Dinamično delo v prijetnem kolektivu

Prijavo za delo skupaj z življenjepisom pošljite na naslov 
info@orodjarstvo-krizaj.si.
Sedež podjetja: Godešič 131, 4220 Škofja Loka.
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Znani tudi po zahtevnejših skladbah
Mešani pevski zbor (MePZ) Vrelec, ki deluje pod okriljem Društva upokojencev 
Škofja Loka, je v začetku decembra v Sokolskem domu pripravil tradicionalni 
prednovoletni koncert.

Tako kot je pri MePZ Vrelec že 
navada, so se na koncertu 
predstavili z nekaj skladba-

mi za celotni zbor, moški in ženski 
sestav pa sta nastopila še posebej, 
je razložil Martin Bizjak, ki v zbo-
ru skrbi za stike z javnostjo. Ženski 
sestav je navdušil predvsem s popu-
larnimi skladbami, najbolj ponosne 
pa so na svojo izvedbo Barkarole, je 
poudaril Bizjak in dodal, da repertoar 
moškega sestava obsega predvsem 
slovenske ljudske pesmi.

»Naš repertoar ni samo za ljubi-
telje umetniškega zborovskega pe-
tja, čeprav v zadnjem času večji po-
udarek namenjamo tudi skladbam 
z višjo umetniško vrednostjo, ki pa 
so še vedno poslušljive. Z zborovod-
jem Dejanom Herakovićem namreč 
težimo k temu, da izvajamo pesmi, 
ki so nadgrajene z zahtevnejšo me-
lodiko izvajanja,« je razložil Bizjak. 
Poleg izvajanja narodnih in ljudskih 
pesmi in napevov tako posegajo 
tudi po svetovni zborovski literatu-
ri, med drugim so vključili Mozar-
tovo sakralno skladbo Ave verum. 
»Z zahtevnejšimi skladbami nasto-
pamo tudi na revijah upokojenskih 
pevskih zborov in na zadnjih dveh 
revijah smo se zelo dobro odrezali, 
saj smo osvojili prvo in drugo mes-
to, kar je zasluga izredno dobrega in 
strokovnega dela našega zborovod-
je. S temi uspehi je dobil še dodaten 
pogum, da z nami pripravlja tudi 
umetniško zahtevnejše zborovske 
skladbe.« Ob tem je Bizjak še pouda-
ril, da se jim je v zadnjem letu prid-

ružilo precej kakovostnih pevcev in 
pevk – tudi trije tenoristi in basist. 
»Starejši pevci smo namreč že zelo 
'izpeti' pri visokih in nizkih tonih, 
zato so tenoristi in basisti vedno 
dobrodošli, iz enakega razloga so 
pri ženskah cenjene sopranistke, 
saj tudi sopran z leti ne dosega več 
tako čistih tonov. Zato smo veseli 
vsakega, ki v zbor prinese svežino 
in mladost.«

V zboru poje 35 pevcev in pevk, 
pri čemer je skoraj dve tretjini pevk. 
»Ta čas smo zelo oblikovana skupi-
na, nikoli pa se ne branimo medse 
sprejeti še kakšnega dobrega pevca.« 
Velik poudarek v zboru namenjajo 
tudi družabnemu življenju, zato so se 
tako kot vsako leto tudi pretekli ko-
nec leta zbrali na zaključnem kosilu, 
kjer poglobijo ne samo pevske, am-
pak tudi prijateljske vezi.

Mateja Rant

Prednovoletni koncert MePZ Vrelec / Foto: tina Dokl

V goste so povabili tudi Loške orglice. / Foto: tina Dokl



RekReacija 29 

Zabeležila desettisoči vzpon na Lubnik

Ivanka Pivk iz Škofje Loke, ki je 12. decembra dopolnila 91 let, je lani oktobra 
zabeležila desettisoči vzpon na Lubnik. Nanj se vsak dan poda v družbi sosedov 
in prijateljev Franca in Tončke Potočnik ter Majde Bogataj.

Naj si bo sonce, dež ali sneg ... 
vztrajna Ivanka Pivk gre na 
Lubnik vsak dan, v vseh vre-

menskih razmerah. Na to 1025 me-
trov visoko goro, ki se strmo dviga 
zahodno od Škofje Loke, se vzpenja 
že več kot štirideset let. »Če sem le 
lahko, sem šla vsak dan. Bila so tudi 
težka leta, ko nisem mogla, a tudi v 
tistih letih sem šla vsaj štirideset-
krat,« je povedala Pivkova, ki v pov-
prečju na leto zabeleži okoli dvesto 
vzponov. Lani oktobra je dosegla nov 
mejnik – desettisoči vzpon. »Hoja je 
zame kot zdravilo, pomaga tako pri 
fizičnem kot psihičnem počutju,« je 
dejala enaindevetdesetletnica, ki se 
je petnajst let na pot do Lubnika po-
dajala od doma v Škofji Loki.

Štartajo okoli šeste ure zjutraj
Hodi skupaj z druščino treh prija-

teljev, vsi so člani Kluba lubnikarjev. 
Franc Potočnik, ki je lani septembra 
dopolnil 83 let, ima v svoji beri že 
osem tisoč vzponov. On je tisti, ki 
poskrbi za prevoz do vznožja Lubni-
ka. » Štartamo okoli šeste ure zjutraj. 
V tem obdobju je tedaj še noč, zato si 
moramo pot osvetliti. Hodimo bolj 
počasi, zato potrebujmo približno 
eno uro, da pridemo do vrha, kjer si 
privoščimo čaj in se vrnemo v do-
lino. Vmes srečujemo poznane, z 
njimi si izmenjamo nekaj besed in 
gremo dalje. Okoli devete ure pa smo 
že doma,« je njihovo pohodniško do-
godivščino opisal Potočnik, v smehu 
pa še dodal: »Gospe so že v letih, zato 

moram malce popaziti nanje.« Piv-
kova je še pristavila: »Včasih smo na 
vrhu popili vodko, a ne tiste ruske, 
temveč tisto za žejo.«

Gibanje je pomembno
Potočnikova žena Tončka Potoč-

nik, ki bo 17. januarja dopolnila 74 
let, na Lubnik zahaja zadnjih dvajset 
let, za seboj pa ima tudi že več kot tri 
tisoč vzponov. » Lubnikarjem sem se 
pridružila, ko sem se upokojila. Pred 
tem sem vselej dejala, da taka, kot je 
mož, ki gre na hrib vsak dan, pa že 
ne bom, a sem se kaj kmalu premis-
lila, saj je pri teh letih pomembno, da 
se gibaš in ohraniš stik z družbo, na-
mesto da ostajaš doma v brezdelju,« 
je dejala Potočnikova.

Majda Bogataj, ki je lani maja 
praznovala osemdeset let, gre v pov-

prečju štirikrat na teden na pohod. V 
štiridesetih letih je nabrala nekaj več 
kot tri tisoč vzponov na Lubnik. »Ko 
sem bila mlajša, me je bolj privlačilo 
visokogorje,« nam je zaupala Boga-
tajeva, ki je v svojih najaktivnejših 
letih naredila šestdeset zahtevnejših 
vzponov – dvajset v Sloveniji, dvaj-
set v Avstriji in dvajset v Italiji. Po-
hvali se lahko z enajstimi vzponi na 
štiritisočake, med drugim je bila tudi 
na Mont Blancu.

Četverica se udeležuje tudi poho-
dov v okviru škofjeloškega društva 
upokojencev. »Čudovit je bil pohod 
po stari poti na Vršič,« je povedala 
Potočnikova, Pivkova pa je še skleni-
la: »Vseeno je treba malce vztrajnos-
ti, da zjutraj vstaneš in greš, namesto 
da poležavaš v toplem okolju; a ko si 
na vrhu, je ves trud poplačan.«

Maša Likosar

Tončka Potočnik, Ivanka Pivk, Majda Bogataj in Franc Potočnik / Foto: Maša Likosar
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Zanimanje 
za ženski 
rokomet raste
V Ženskem rokometnem 
društvu Škofja Loka v 
lanskem letu beležijo 
rekorden vpis.

Ženski rokomet v Škofji Loki 
raste, so zadovoljni v Ženskem 
rokometnem društvu (ŽRD) 

Škofja Loka.
»Ocenjujemo, da je povečanje 

vpisa posledica dobrega dela kluba, 
nagovora športnih učiteljev in rav-
nateljev osnovnih šol v Škofji Loki in 
okolici in seveda dobrih pogojev za 
delo. Več kot štirideset deklet v na-
šem klubu tekmuje v treh kategori-
jah, in sicer mlajše deklice B, mlajše 
deklice C in starejše deklice A. Hkra-
ti imamo v klubu tudi mini rokomet, 
kjer deklice od prvega do tretjega 
razreda osnovne šole spoznavajo ta 
šport, predvsem pa je trening na-
menjen igri z žogo, gibalnim vajam 
in pridobivanju novih izkušenj in 
znanj. Sodelujejo na neuradnih tek-

movanjih, na katerih je glavni motiv 
sodelovanje, krepitev ekipnega duha 
in nabiranje dragocenih izkušenj,« 
pravijo v ŽRD Škofja Loka.

Sedemnajst deklet v kategoriji 
mlajše deklice B in C, letnik rojstva 
2010 do 2013, trikrat tedensko trenira 
pod vodstvom Tinkare Pokorn. »Ve-
seli smo, da dekleta pridno trenirajo 
in kažejo napredek iz tekme v tek-
mo. Povezuje jih dobra energija, rade 
hodijo na treninge in komaj čakajo, 
da so tekme, turnirji ali drugi podob-
ni dogodki,« so pojasnili. Štirikrat 
tedensko trenirajo starejše deklice 
A, rojene v letih 2007 in 2008. Po-
leg tega enkrat mesečno obiskujejo 
fitnes pod vodstvom trenerja Kleme-
na Aliča. Veseli so, da med seboj tako 

dobro sodelujejo, prav tako pomagajo 
na tekmah vseh selekcij. Opravile so 
nekaj rokometnih izpitov in dobile 
licence za pomoč pri izvajanju te-
kem. Trenirajo pod vodstvom Katje 
Jamnik, ki je športno pot začela v lo-
škem klubu, kot profesionalna špor-
tnica je igrala tudi v tujini, zadnjih 
sedem let pa opravlja naloge glavne 
trenerke v klubu.

Kot velja v večini športov, so po-
memben del kluba tudi starši. Za fi-
nančno podporo so hvaležni Občini 
Škofja Loka ter sponzorjem in dona-
torjem. Klub sodeluje v projektu NLB 
Šport mladim. Nove članice vpisuje-
jo tudi med letom. Za več informacij 
je na voljo glavna trenerka Katja Ja-
mnik (katja.jamnik@gmail.com).

Maja Bertoncelj
Več kot štirideset deklet v klubu tekmuje v treh kategorijah, in sicer mlajše deklice B, mlajše 
deklice C in starejše deklice A. / Foto: arhiv ŽRD Škofja Loka

Članice OK Lubnik že vrsto let tekmujejo v drugi državni 
odbojkarski ligi zahod, v kateri je osem ekip. V letošnji 
sezoni je za njimi deset krogov. Loške odbojkarice so na 
lestvici trenutno na petem mestu s polovičnim izkupič-
kom: petimi zmagami in petimi porazi. Naslednja tekma 
jih čaka 14. januarja proti ŽOK Šentvid, vodilni ekipi na 
lestvici. Doma bodo znova igrale 21. januarja proti zad-
njeuvrščeni ekipi OD Krim II. Na sliki: Loške odbojkarice 
po tekmi v gosteh proti ŽOK Triglav Kranj, ki so jo dobile. 
M. B., foto: Gorazd Kavčič

Polovičen izkupiček
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Košarkarji v novo leto z novimi izzivi

Košarkarski klub Škofja Loka in LTH Castings sta se decembra dogovorila o 
podaljšanju sodelovanja, loško člansko moško prvoligaško ekipo pa je z novim 
letom okrepil Američan Javon John Greene.

Sodelovanje med Košarkarskim 
klubom (KK) Škofja Loka in 
podjetjem LTH Castings se je 

začelo že leta 1989, ko sta se povezala 
takratni LTH-ol in ženska ekipa. Od 
takrat se je postopoma nadgrajeva-
lo, LTH Castings pa je postal glavni 
sponzor kluba.

»Košarkarski klub Škofja Loka 
in jaz kot predsednik kluba smo 
izredno ponosni, da LTH Castings 
že 33 let stoji za nami in nas trdno 
podpira. Podjetje kljub vsem lastni-
škim spremembam v svojih letih 
poslovanja ni izgubljalo, ampak 
vsako leto uspešno pridobiva velja-
vo v svetu. Prav tako iz leta v leto 
raste naše medsebojno zaupanje in 
sodelovanje. Mirno lahko rečem, da 
brez podjetja LTH Castings v Škofji 
Loki ne bi bilo košarke v taki obli-
ki in na tako visokem nivoju. Hvala 
lastnikom in upravi podjetja, ki vsa 
ta leta sodelovanja v košarkarskem 
klubu prepoznava zaupanja vredne-
ga partnerja. Tudi v KK Škofja Loka 
imamo vizijo in trenutno še sanje 
za prihodnje košarkarske projekte. 
Prepričan sem, da nam bo skupaj 
uspelo,« je ob podpisu nove pogodbe 
povedal predsednik KK Škofja Loka 
Anže Kalan in dodal, da so sodelo-
vanje tokrat podaljšali do konca se-
zone 2025/2026.

Škofjeloški košarkarski prvoli-
gaši so ob vstopu v novo leto malce 
spremenili ekipo. Nov igralec, 23-le-
tni Javon John Greene, je v moštvo 
prišel kot zamenjava za rojaka Ja-

mila Lamarja Hooda, ki ni več član 
LTH Castings.

»Navdušen sem, da sem se prid-
ružil škofjeloškemu moštvu. Poteza 
predstavlja še toliko večji izziv, ker 
se ekipi pridružujem sredi sezone. 
Čim prej bom skušal ustvariti dobro 
kemijo s soigralci in ob tem spoznati 
slovensko kulturo,« je ob prihodu v 
Škofjo Loko povedal Greene in do-
dal: »Prvi vtisi ob prihodu v mesto so 
šokantni, saj sem si moral res vzeti 

trenutek, da sem se zavedal, kakšno 
priložnost sem dobil – potovati in 
igrati igro, ki jo obožujem,« povedal 
Javon John Greene.

Za levorokega branilca bo to prva 
sezona med profesionalci. V sezonah 
od 2017/18 do 2021/22 je nastopal v 1. 
diviziji lige NCAA. Prva štiri leta za 
George Mason Patriots, zadnjo sezo-
no za South Florida Bulls.

Ločanom sicer decembra ni us-
pelo, da bi se uvrstili v četrtino po-
kalnega tekmovanja Spar. Na doma-
čem igrišču so z rezultatom 87 : 81 
premagali Ilirijo, nato pa na povratni 
tekmi prikazali preslabo igro in iz-
gubili z rezultatom 96 : 49.

V Ligi Nova KBM so Ločani včeraj 
gostili ekipo Terme Olimia Podčetr-
tek, nova tekma v domači dvorani pa 
jih čaka 28. januarja, ko v dvorano 
Poden prihaja Šentjur.

Vilma Stanovnik

Loški košarkarji v tej sezoni lovijo obstanek med prvoligaši. / Foto: Gorazd Kavčič

Mirno lahko rečem, da brez 
podjetja LTH Castings v 
Škofji Loki ne bi bilo košarke 
v taki obliki in na tako 
visokem nivoju.
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Ni vseeno, kaj kurimo v mali kurilni napravi

Med kurilno sezono je zrak bistveno bolj onesnažen s trdimi delci. Njihov glavni 
vir so male kurilne naprave na lesno biomaso – bodisi zato, ker so zastarele, 
bodisi zato, ker se v njih kurijo neustrezna goriva ali premalo suha drva.

Kot pojasnjujejo na Zvezi po-
trošnikov Slovenije (ZPS), je 
kurjenje lesa v kurilni sezoni, 

ki praviloma traja od oktobra do mar-
ca, glavni vir onesnaženosti zraka 
s trdnimi delci, kar potrjuje tudi ke-
mijska analiza delcev. »V dnevih, ko 
so mejne vrednosti presežene, se na-
mreč prispevek kurjenja lesa k one-
snaženosti zraka v povprečju zviša 
s 30 na 50 odstotkov. Zlasti uporaba 
vlažnih drv močno obremenjuje oko-
lje, višji pa so tudi stroški ogrevanja, 
zato ni vseeno, kaj in kako kurimo,« 
so pojasnili na ZPS.

Kurjenje vlažnih drv močno 
obremenjuje okolje. Škodljivi izpusti 
iz kurilne naprave se namreč – kot 
pravijo na ZPS – lahko povečajo tudi 
za 20 odstotkov, za prav toliko se 
zmanjša izkoristek kurilne napra-
ve. »V peči in dimniku se nalagajo 
obloge, poleg tega vlažna drva slabše 
zgorevajo in imajo slabši izkoristek 
energije, zato so stroški ogrevanja 
višji,« so dejali in dodali, da vsak mi-
limeter sajastih oblog na stenah ku-
rilne naprave poveča stroške ogre-
vanja za od tri do pet odstotkov.

Nepopolno zgorevanje
Osnovni problem pri zgoreva-

nju lesa je, da je v njem več kot po-
lovica gorljivih sestavin hlapnih. V 
fazi sušenja iz lesa najprej izhlapi 
vlaga, v fazi segrevanja, torej kur-
jenja, pa hlapne gorljive sestavine, 
kot so ogljikovodiki in ogljikov mo-
noksid, izhlapijo ne glede na to, ali 
so zagotovljeni pogoji za njihovo 

popolno zgorevanje. »Osnovna na-
loga kurilne naprave je zato zago-
toviti čim bolj popolno zgorevanje 
tudi teh sestavin lesa,« so pouda-
rili.

Modrikast plamen v kurišču po-
meni, da hlapne gorljive sestavine 
dobro zgorevajo, svetel pomeni, da je 
zgorevanje še sprejemljivo. Na nepo-
polno (slabo) zgorevanje in s tem na 
onesnaženost zraka s prašnimi delci 
pa opozarjata temno rdeč plamen v 
kurišču in temen dim, ki se vije di-
mnika.

Temno rdeča barva plamena 
pomeni, da majhni delci goriva ne 
zgorijo bodisi zaradi pomanjka-
nja kisika bodisi zaradi prenizke 
temperature. Nezgoreli delci nato 
skupaj z dimnimi plini potujejo v 
okolico, nekaj pa jih ostane na ste-
nah kurilne naprave, dimniškega 
priključka in dimnika – v obliki 
sajastih in katranskih oblog, ki se 

lahko v najslabšem primeru tudi 
vnamejo. »Slabo zgorevanje torej 
ni problematično samo zaradi one-
snaževanja zraka in okolja, ampak 
tudi z vidika požarne varnosti, po-
rabe goriva in zdravja.«

Pravilno kurjenje in boljše 
zgorevanje

Emisije dimnih plinov iz ku-
rilnih naprav na les so odvisne od 
kurilne naprave, goriva in načina 
kurjenja. Za pravilno kurjenje in čim 
boljše zgorevanje lesa morajo biti iz-
polnjeni vsaj trije pogoji. Drva mora-
jo biti ustrezno suha, pri čemer mora 
biti 20-odstotna vlažnost ali manjša.  
Biti morajo nasekana in primerne 
velikosti, kurilna naprava mora biti 
pravilno vgrajena v za to primeren 
prostor, z urejenim dovodom zraka 
in odvodom dimnih plinov, uporab-
ljati pa jo je treba v skladu z navodili 
proizvajalca.

Maša Likosar

Drva naj bodo zložena z večjim razmikom. / Foto: arhiv ZPS



Dom in Družina 33 

Zlasti uporaba vlažnih drv močno obremenjuje okolje, višji 
pa so tudi stroški ogrevanja, zato ni vseeno, kaj in kako 
kurimo.
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Da bi bile emisije dimnih pli-
nov in škodljivih trdnih delcev čim 
manjše, energijski izkoristek pa čim 
večji, je pomembno, da se pravo-
časno pripravite na kurilno sezono, 
predvsem pa upoštevate priporočila 
za ustrezno pripravo in kurjenje drv.

Nasvet zveze potrošnikov
Od decembra do konca januar-

ja posekan les vsebuje manj vlage, 
zato drva za naslednje kurilne sezo-
ne kupite spomladi, pravijo na ZPS. 
»Tako boste imeli tudi dovolj časa, 
da poiščete zanesljivega dobavitelja 
drv s konkurenčno ceno in pripra-
vite ustrezen prostor za shrambo,« 
dodajajo.

Primerna oblika polen je triko-
tnega preseka s stranicami od se-
dem do devet centimetrov. Za zelo 
majhna kurišča (štedilnike) sta 
debelina in dolžina polen manjši. 
Običajno je primerna velikost polen 
navedena v navodilih za uporabo 

kurilne naprave. Razcepljena pole-
na skladiščite v pokritih in zračnih 
skladovnicah na sončni legi, na 
podstavku, dvignjenem od tal. Zlo-
žena naj bodo z večjim razmikom, 
da bo pretok zraka večji in sušenje 
hitrejše.

Drva iz smreke in topola naj se 
naravno sušijo približno eno leto, iz 
jelše, lipe, breze leto in pol, iz bukve, 
gabra, sadnega drevja dve leti, 
hrastova pa od dve do tri leta. Ustre-
zen delež vlage je od osem do 17 od-
stotkov, idealna vlažnost je približno 
deset odstotkov, nad dvajset odstot-
kov pa je previsoka. V malih kuril-
nih napravah je dovoljeno kuriti le 

mehansko obdelan les, prepovedano 
je kurjenje stavbnega pohištva, pohi-
štva, lesene embalaže, lesnih odpad-
kov. »Tudi papir, čeprav v majhnih 
količinah ali za podžig, ni primeren,« 
poudarjajo na ZPS in še svetujejo, da 
upoštevate navodila proizvajalca in 
kurite samo tista goriva, za katera je 
dokazano, da bodo v kurišču zgorela 
s pričakovanimi emisijami in izko-
ristki.

Poskrbite za redno čiščenje in 
vzdrževanje kurilnih naprav, dim-
niških priključkov in dimnika. Tako 
boste preprečili morebiten dimniški 
požar, povečano porabo goriva ter 
zamašitve dimnika in peči.
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Šest odstotkov prihranka pri stopinji manj

Z znižanjem temperature v prostoru za eno stopinjo Celzija lahko letno 
prihranimo do šest odstotkov, tudi brez večjih investicij in z učinkovitim 
ravnanjem pa celo do trideset odstotkov energije za ogrevanje.

Nastavitev želene temperature 
v hiši ali stanovanju je pogoj 
za dobro počutje, pravi Davor 

Kravanja, energetski svetovalec iz 
družbe Eko sklad, j. s., Ensvet. Zni-
žanje temperature, ko nas ni doma, 
ali znižanje temperature v prostoru, 
ki ga le občasno uporabljamo, sta 
primera ukrepov, ki lahko prinesejo 
znatne prihranke.

Termostatski ventili
Samo centralno uravnavanje tem-

perature ne zagotavlja želene tempe-
rature v posameznih prostorih. »To 
nam omogočajo termostatski ventili 
in njihova pravilna uporaba,« je dejal, 
ob tem pa dodal, da ima veliko gospo-
dinjstev še vedno navadne ventile, in 
to kljub relativno nizkemu strošku in 
veliki učinkovitosti termostatskih.

Termostatski ventil je zelo po-
memben del ogrevalnega sistema, s 
katerim izvajamo lokalno uravnava-
nje ogrevanja. »Omogoča nam prila-

goditev delovanja ogrevalnih naprav 
trenutnim potrebam po toploti. S tem 
dosežemo, da v prostor po radiatorju 
dovedemo le toliko energije, kolikor 

je potrebujemo,« je pojasnil Kravanja 
in poudaril: »Z vgradnjo termostat-
skih ventilov lahko prihranimo do 
dvajset odstotkov energije.«

Maša Likosar

Z znižanjem temperature v prostoru za eno stopinjo Celzija lahko letno prihranimo do šest 
odstotkov. / Foto: arhiv Eko sklada
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Tradicija 
izdelovanja suhih 
mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
14

Od nekdaj so suhe 
mesnine iz celih 
kosov mesa ponos 
kmetij. Izvirni izdelki 
iz svinjskega stegna, 
slanine, vratovine ter 
izdelki iz govejega, 
divjačinskega mesa in 
mesa drobnice bogatijo 
našo dediščino. Z 
novimi praktičnimi in 
teoretičnimi znanji o 
sušenju in dolgotrajnem 
zorenju bodo izdelki še 
kakovostnejši. 
Izvirni izdelki iz 
svinjskega stegna, 
slanine, vratovine ter 
izdelki iz govejega, 
divjačinskega mesa in 
mesa drobnice bogatijo 
našo dediščino.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

168 strani, brošura, 17 × 23 cm 

                        + poštnina

14
EUR

Namembnost prostora
Na nastavitev temperature vpli-

va več dejavnikov. Med najpomemb-
nejše vsekakor spada namembnost 
prostora, ki ga ogrevamo, pojasnju-
jejo Kravanja. V dnevni ali otroški 
sobi so temperature okoli 20–22 sto-
pinj Celzija, v spalnici ali na hodniku 
okoli 18 stopinj Celzija in v kopalnici 
okoli 24 stopinj Celzija. Nastavitev 
temperature v prostoru je odvisna 
tudi od uporabnikov, njihovega raz-
položenja, zdravstvenega stanja, sta-
rosti in aktivnosti.

Z navadnimi ni mogoče nastaviti 
temperature

Z navadnimi radiatorskimi ven-
tili, prepoznamo jih po tem, da na 
glavi nimajo številk, ni mogoče 
nastaviti temperature. Ko je ventil 
zaprt, pretoka skozi radiator ni, ko 
ga nekoliko odpremo, je pretok sko-
zi ventil stalen in se radiator hitro 
ogreje. Pretok se tudi po doseženi 
temperaturi v prostoru ne zmanjša. 

Posledica je povišanje temperature 
prostora in s tem povišanje stroškov 
ogrevanja.

Klasični analogni termostatski 
ventili delujejo brez pomožne ener-
gije. »V zadnjih letih se uveljavljajo 
tudi elektronski termostatski ven-
tili, ki omogočajo nastavitev tem-
perature po tedenskem programu. 
Tako lahko uporabnik nastavi raz-
lično temperaturo prostora za posa-
mezni dan v tednu in del dneva, na 
primer zjutraj 20 stopinj Celzija, čez 
dan 18 stopinj Celzija in popoldan, 
ko se vrne v stanovanje, znova 20 
°C,« opisuje Kravanja.

Elektronske termostatske glave 
imajo več funkcij, med drugim lah-
ko ugotavljajo, kdaj želimo prezrači-
ti stanovanje z odpiranjem oken. »V 
tem primeru termostatska glava za-
zna, da se je temperatura nenadoma 
hitro znižala, in ventil zapre,« doda-
ja. Ne glede na število funkcij, ki jih 
nudi, pri izbiri ne smemo pozabiti na 
to, da mora biti elektronska termos-

tatska glava preprosta za uporabo za 
vse uporabnike.

Za učinkovit prenos toplote iz 
radiatorja v prostor je pomembno, 
da se grelno telo ne zakriva z zave-
sami ali pohištvom in da se nanj ne 
polagajo predmeti, ki bi ovirali pre-
tok zraka.

Stroškovno nezahtevni ukrepi
Med najučinkovitejšimi ukre-

pi za varčno rabo energije so poleg 
vgradnje termostatskih ventilov 
tudi nekateri stroškovno nezahtevni 
ukrepi, ki jih lahko izvedemo sami. 
»To so tesnjenje oken in vrat ter 
izolacija cevovodov v neogrevanih 
prostorih in kotlovnici,« je pojasnil 
Kravanja. Ti ukrepi imajo od nekdaj 
kratko vračilno dobo, z dvigom cen 
energentov v zadnjem času pa se je 
njihov pomen še povečal.

Za dodatne informacije Kravanja 
svetuje obisk najbližje pisarne sve-
tovalnice Ensvet, kjer vam bodo po-
magali z brezplačnim svetovanjem.



Sredi decembra so po ulicah Škofje Loke za obnovo igrišč v vrtcih 
tekli Božički. Takole je svoje sodelavke v Loških vrtcih na tek 
pospremil pevec Čukov Jernej Tozon. Na njegovi desni je ravnateljica 
Vrtca Škofja Loka Janja Bogataj. Ravno njej se je utrnila ideja, da bi 
»prinesli malo vedrine in svežine, da je spet tu decembrsko vzdušje, 
tako kot Škofji Loki pritiče« . K. M. / Foto: Primož Pičulin

Škofjeloški župan Tine Radinja nekaj da na kulturo. Srečamo ga 
na številnih kulturnih dogodkih, a ne zgolj po uradni dolžnosti 
s pozdravnim nagovorom, udeleži se jih kot ljubitelj umetnosti. 
Na podelitvi Severjevih nagrad smo ga ujeli med pogovorom z 
dolgoletnim vodjem škofjeloške izpostave JSKD Janezom Jocifom in 
Jano Fojkar, direktorico Javnega zavoda 973. Le kakšen nov kulturni 
dogodek snujejo za leto 2023? I. K. / Foto: Tina Dokl

Zvezda odra na Mestnem trgu je bila na zadnji četrtkov večer minulega leta Alya. Pred odrom se je trlo publike vseh generacij. Alya je vrelec 
večne energije – divja, temperamentna in simpatična, in prav takšna je bila tudi na energičnem koncertu v Škofji Loki. K. M. / Foto: Filip Feltrin

V sklopu lanskoletnega praznovanja 70-letnice organizirane 
folklorne dejavnosti v Preddvoru so člani FD Preddvor organizirali 
več dogodkov, zadnji pa je bil veliki koncert v Kulturnem domu v 
Preddvoru. V goste so slavljenci tokrat povabili skupino s fotografije, 
Veteransko tamburaško skupino Bisernica iz Reteč pri Škofji Loki. A. 
B. / Foto: Alenka Brun

Na zadnji Vinski poti, ki so jo gostili kranjski rovi, smo med vinarji, 
ki so se predstavljali, in ostalimi ponudniki na stojnicah srečali tudi 
nasmejanega mesarskega mojstra Dominika Starmana iz Mesarije 
Štajnbirt. Družbo mu je delala Irena Vodnik. A. B. / Foto: Alenka Brun

Čivkarije.
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Proti koncu decembra je v sklopu festivala Loka v snegu potekala 
tudi Diskölöka. Eden od DJ-jev, ki je množico popeljal v ekstazo, je 
bil Jošt Slabe alias De Nocte. Diskölöko sicer pripravlja ekipa mladih 
zagnanih Ločanov, ki poslušajo in ustvarjajo moderno elektronsko 
glasbo in organizirajo s tem povezane dogodke. K. M.  
/ Foto: Urša jezeršek

Koncert Klemna Klemna in Prismojenih profesorjev bluesa je bil 
zaradi slabega vremena z Mestnega trga prestavljen v Rdečo 
ostrigo. Obiskovalci, dobrega rapa in bluza željni, so jo napolnili 
do zadnjega kotička. Klemen Klemen in Prismojenci jih – kot 
vedno – niso razočarali. K. M.  
/ Foto: Urša jezeršek

Gorenjski glas v vsak dom na Gorenjskem

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek in pokriva vsak košček naše  
prelepe Gorenjske. Ne iščite informacij iz vašega kraja na internetu –  
v Gorenjskem glasu so zbrane vse na enem mestu! V vsaki številki  
najdete novice z Gorenjske, križanko, recepte, nasvete, zgodbe, ob 
petkih pa še televizijski spored Vikend. 

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Go renjske
ga glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Naročnina  
poleg dostave na dom prinaša še popuste in darilo. Podatke za dostavo 
pošlji te na narocnine@gglas.si ali pokličite 051/682 217. Po preteku 
14dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo  
pa pokli cali, povprašali za mnenje in predstavili pogoje za naročnino. 

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.  
Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje brezplačne naročnine v zadnjem letu že izkoristili.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

www.gorenjskiglas.si
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1. Določite najvišjo ceno za nakup
  Če boste za nakup vozila potrebovali posojilo, naj mesečni 

obrok ne presega 10 % vašega mesečnega dohodka. Upo-
števati je potrebno, da bo vaš »novi« avto potrebno zava-
rovati in registrirati, vsako leto bo potreboval nekaj nege in 
vzdrževanja, na kar je treba biti pripravljen. 

2. Izdelajte si ciljni seznam rabljenih vozil
  Predlagamo izdelavo seznama vsaj treh različnih modelov, 

ki izpolnjujejo vaše potrebe in spadajo v vaš proračun. Če so 
vaše potrebe po dnevni vožnji nad 150 km in imate možnost 
polnjenja, razmislite tudi o nakupu električnega vozila. 

3. Preverite ponudbo
  Dejstvo je, da imajo rabljena vozila precej nižjo ceno ter 

manjšo izgubo vrednosti kot nova vozila. Odgovorite si na 
vprašanja: v kakšnem stanju je sploh vozilo; ali je bilo redno 
servisirano; ali lahko povsem zaupam prodajalcu; ali bi bilo 
bolje, da ga pred uporabo peljem na pregled k strokovnja-
ku oziroma mehaniku in podobno. 

4. Kontaktirajte prodajalca
  Če je prodajalec privatna oseba, ga lahko vprašate, zakaj 

prodaja avtomobil ali ima morda kakšne težave z njim. Od 
prodajalca rabljenega vozila zahtevajte servisno knjigo. 
V njej se namreč lahko najhitreje preveri, kako je bil avto 
vzdrževan. 

  Nakup rabljenega avtomobila je za vas varnejši pri pooblaš-
čenemu trgovcu, saj vas v primeru morebitnih okvar poleg 
garancije dodatno ščiti tudi zakon o varstvu potrošnikov. 
Poleg tega vam bo pooblaščeni trgovec lahko uredil finan-
ciranje avtomobila. Velikokrat boste ob financiranju lahko 
prejeli dodatne ugodnosti, kot na primer brezplačno zava-
rovanje vozila in podobno.

5. Testna vožnja
  Testna vožnja rabljenega avtomobila je najboljši način, da 

ugotovite, če je avto pravi za vas. 
  Odprite pokrov motorja, tudi če niste poznavalec avtomo-

bilov. Ni treba veliko vedeti o avtih, da bi videli, če kje uhaja 
tekočina ali opazite masten madež. 

  Za testno vožnjo izberite pot, ki bo vključevala tako avto-
cesto kot grbine in ovinke. Tako se boste lahko prepričali 
kako deluje avto v različnih okoliščinah in če morda spušča 
nenavadne zvoke.

6. Dodaten strokovni pregled
  Če vam je avto všeč, bi bilo pametno, da bi dodaten stro-

kovni pregled opravil tudi mehanik. Če nimate svojega me-
hanika, se s prodajalcem dogovorite za možnost pregleda 
pri pooblaščenem serviserju. V primeru, da se prodajalec s 
tem ne bo strinjal, to običajno ni dober znak. 

7. Pogajanje za ceno
  Če ste med tistimi, ki se radi pogajajo, je to lahko tudi za-

baven del kupčije. Pogajanja nikakor ne smejo biti travma-
tična izkušnja. Če ste razumni in imate realen načrt glede 
cene, ki ste jo pripravljeni plačati, so običajno dobre mož-
nosti, da do dogovora pride precej hitro in enostavno.

8. Urejanje dokumentacije
  Če boste vozilo kupili pri pooblaščenem trgovcu, boste ob 

nakupu prejeli račun, garancijo in morebitno podaljšano 
jamstvo. Nekateri trgovci vam bodo lahko uredili tudi za-
varovanje za vozilo. Pri nekaterih trgovcih pa boste lahko 
uredili tudi registracijo avtomobila.

  Če boste vozilo kupili pri privatnem prodajalcu, bosta sku-
paj z njim uredila kupoprodajno pogodbo in nato registra-
cijo vozila. 

Napotki za nakup rabljenega vozila.
 Ni vse zlato kar se sveti, najpomembnejše je, da ugotovite stanje avtomobila  in zaupate prodajalcu. 

AVTOHIŠA REAL, d.o.o., PE REMONT KRANJ 
Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj,  04 201 52 40 
www.remont-kranj.si

MATIC ČAVLOVIČ  031 612 235
matic.cavlovic@avtohisa-real.si 

IGOR HKAVC  041 762 860 
igor.hkavc@avtohisa-real.si

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si
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Dacia Duster 1.3 TCE  
130 KM, letnik 2019, 
1. lastnik, avtomatska 
klima, vzvratna kamera, 
navigacija 
17.000 EUR

Ford C-Max 1.0 Eco 
125 KM, letnik 2018,  
1. lastnik, tempomat,
avtomatska klima 

14.499 EUR

Renault Captur 1.5 DCi 
90 KM, letnik 2016, 
103.000 km, 1. lastnik, 
klima 

11.450 EUR

Hyundai I20 1.4 
CRDI Life 
90 KM, letnik 2017, 
1. lastnik, avtomatska 
klima 
10.740 EUR

Audi A4 Avant 2.0 TDI Sport, letnik 2017, 170.000 km, virtualni števci, Led žarometi, cena 18.499 €
BMW X2 2.0 XDrive M paket, letnik 2018, 50.000 km, 1. lastnik, avtomatski menjalnik, cena: 33.999 €
Dacia Lodgy 1.2 TCE, letnik 2014, 141.000 km,7 sedežev, klima, ABS, cena: 7.375 €
Dacia Dokker 1.5 DCI, letnik 2015, 95.000 km, klima, ABS, servo volan, cena: 9.290 €
Ford C-Max 1.5 TDCI, letnik 2015,139000 km, avtomatska klima, kovinska barva, PDC, cena: 9.300 €
Ford Focus 1.5 TDCI Automatic, letnik 2017, 95.000 km, navigacija, cena: 11.450 €
Ford Focus 1.5 TDCI, letnik 2016, 2014.000 km, avtomatska klima, tempomat, ABS, cena: 8.790 €
Hyundai I30 Wagon 1.6 CRDI, letnik 2014, 156.000 km, avtomatska klima, tempomat, cena: 8.999 €
Hyundai Kona 1.0 T-Gdi 120 Style, letnik 2018, 26.000 km,1. lastnik, avtomatska klima, PDC, cena: 15.950 €
Nissan X-Trail 1.7 DCi 4WD, letnik 2019, 113.000 km, panorama, navigacija, tempomat, cena: 24.375 €
Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 Active, letnik 2020, 29.000 km, 1. lastnik, led žarometi, cena: 20.890 €
Peugeot 3008 1.2 Allure 130 KM, letnik 2018, 74.000 km, kamera, PDC, navigacija, alu. platišča, cena: 20.550 €
Renault Captur 1.2 16V 120 KM, letnik 2017, 98.000 km, 1. lastnik, navigacija, avtomatska klima, cena: 11.450 €
Renault Kadjar 1.6 4WD 130 KM, letnik 2015,72.000 km, avtomatska klima, alu. platišča, Xenon, cena: 13.950 €
Renault Kadjar 1.5 DCi 115KM, letnik 2019, 63.000 km, avtomatska klima, PDC, tempomat, led žarometi, cena: 19.999 €
Renault Megane 1.5 DCi 110 KM, letnik 2016,120.000 km,1. lastnica, avtomatska klima, PDC, tempomat, cena: 13.350 €
Renault Megane GT 1.2 TCE 130 KM, letnik 2017, 115.000 km, delno usnje, avtomatska klima, tempomat, cena: 11.999 €
Renault Megane 1.6 16V, letnik 2011,139.000 km, klima, servo volan, ABS, cena: 5.390 €
Renault Scenic 1.5 DCI 110 KM, letnik 2015, 210.000 km, avtomatska klima, PDC, tempomat, cena: 7.150 €
Renault Scenic 1.2 TCE 130 KM, letnik 2017, 62.000 km, 1. lastnik, avtomatska klima, PDC, tempomat, cena: 17.370 €
Golf Variant 1.2 TSI 105 KM, letnik 2011,145.000 km, klima, ABS, servo volan, PDC, cena: 7.290 €
PASSAT Variant 1.6 TDI 105 KM, letnik 2013, 209.000 km, avtomatska klima, ABS, servo volan, cena: 7.950 €

IGOR HKAVC
prodaja rabljenih vozil
t: 04 20 15 241, m: 041 762 860 
e: igor.hkavc@avtohisa-real.si

Dogovorite se za cenitev:
MATIC ČAVLOVIČ
prodaja rabljenih vozil
t: 04 20 15 256, m: 031 612 235
e: matic.cavlovic@avtohisa-real.si 

Želite prodati vaš avto?
Pripeljite ga v REMONT KRANJ, kjer vam ga brezplačno ocenimo.
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Pregled avtomobilskega trga v letu 2022

Rekordno malo prodanih avtomobilov, dobički proizvajalcev pa visoki. Škoda 
Octavia je najbolje prodajan avto v Sloveniji.

Do decembra 2022 je bilo v Slo-
veniji na novo registriranih 
43.814 avtomobilov, kar je 15 

odstotkov manj kot v enakem obdob-
ju lani in kar 37 odstotkov manj kot v 
letu pred pandemijo. 

Čeprav sta pandemija in pomanj-
kanje surovin med drugim zelo pri-
zadela prav avtomobilsko industri-
jo, je ta iz nje izšla kot zmagovalec, 
saj je svoje dobičke lepo povečala. 
Znamka Volkswagen – osebna vozi-
la je v sporočilu za javnost zapisala, 
da so v težavnih razmerah v prvih Škoda Octavia, najbolje prodajani avto v Sloveniji v letu 2022 / Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000

SUVereno!
Slovenci že četrto leto SUV modelom Hyundai pripisujejo najvišjo raven kakovosti. Tako lahko že zdaj 
suvereno vstopite v novo obdobje mobilnosti s tremi najsodobnejšimi modeli. KONA Electric se ponaša  
z izjemnim dosegom do 484 km* že z enim samim polnjenjem. TUCSON Plug-in Hybrid ponuja povsem 
električno vožnjo s pritiskom na gumb, za daljše poti pa poskrbi še učinkovit bencinski motor. BAYON 
pa je na novo opredelil prostor v svojem segmentu.  Vsi so zasnovani tako, da vam omogočajo suveren 
način premikanja v prihodnost.

Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje. 
Električna mobilnost je šele začetek.

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 6,557 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 149 g/km. 
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. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri 
pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste v raziskavi QUDAL   
(QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/SLOVENIA-653YP18.* Doseg glede   
na WLPT cikel. Doseg se lahko nekoliko razlikuje glede na razmere na cesti, način vožnje in temperaturo. Odvisen je tudi od vrste pnevmatik, s katerimi je opremljeno vozilo.
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Slovenci že četrto leto SUV modelom Hyundai pripisujejo najvišjo raven kakovosti. Tako lahko že zdaj 
suvereno vstopite v novo obdobje mobilnosti s tremi najsodobnejšimi modeli. KONA Electric se ponaša  
z izjemnim dosegom do 484 km* že z enim samim polnjenjem. TUCSON Plug-in Hybrid ponuja povsem 
električno vožnjo s pritiskom na gumb, za daljše poti pa poskrbi še učinkovit bencinski motor. BAYON 
pa je na novo opredelil prostor v svojem segmentu.  Vsi so zasnovani tako, da vam omogočajo suveren 
način premikanja v prihodnost.

Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje. 
Električna mobilnost je šele začetek.

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 6,557 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 149 g/km. 
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. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri 
pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste v raziskavi QUDAL   
(QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/SLOVENIA-653YP18.* Doseg glede   
na WLPT cikel. Doseg se lahko nekoliko razlikuje glede na razmere na cesti, način vožnje in temperaturo. Odvisen je tudi od vrste pnevmatik, s katerimi je opremljeno vozilo.
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Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000

SUVereno!
Slovenci že četrto leto SUV modelom Hyundai pripisujejo najvišjo raven kakovosti. Tako lahko že zdaj 
suvereno vstopite v novo obdobje mobilnosti s tremi najsodobnejšimi modeli. KONA Electric se ponaša  
z izjemnim dosegom do 484 km* že z enim samim polnjenjem. TUCSON Plug-in Hybrid ponuja povsem 
električno vožnjo s pritiskom na gumb, za daljše poti pa poskrbi še učinkovit bencinski motor. BAYON 
pa je na novo opredelil prostor v svojem segmentu.  Vsi so zasnovani tako, da vam omogočajo suveren 
način premikanja v prihodnost.

Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje. 
Električna mobilnost je šele začetek.

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 6,557 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 149 g/km. 
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. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri 
pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste v raziskavi QUDAL   
(QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/SLOVENIA-653YP18.* Doseg glede   
na WLPT cikel. Doseg se lahko nekoliko razlikuje glede na razmere na cesti, način vožnje in temperaturo. Odvisen je tudi od vrste pnevmatik, s katerimi je opremljeno vozilo.

Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000

Čas je za
zmagovalce.

Vedno je lepo biti v družbi zmagovalcev. Še toliko bolje pa je, če si enega od njih tudi 
lastite – in TUCSON je kot zmagovalec velikega primerjalnega testa vsekakor odlična 
izbira. Slednjemu pritrjuje tudi raziskava Qudal, v kateri so Slovenci vsem SUV modelom 
Hyundai (poleg Tuscona še BAYON, KONA in SANTA FE) že šesto leto zapored pripisali 
najvišjo raven kakovosti.

Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje. 
Električna mobilnost je šele začetek.

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 7,816 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 177,68 g/km. 
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. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih 
vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom 
Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/SLOVENIA-653YP18. Najboljši SUV srednjega razreda v velikem primerjalnem testu 
Prima. Rezultati Prima testa: https://siol.net/avtomoto/testi/primerjava-12-suv-test-je-pokazal-najboljse-foto-591935.

TUCSON je zmagovalec 
velikega primerjalnega testa, 
SUV modelom pa Slovenci 
pripisujejo najvišjo raven kakovosti.
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devetih mesecih leta 2022 dobiček podvojili na skoraj 
2,5 milijarde evrov.

Kaj se je zgodilo? Proizvajalci so podražitve prene-
sli na kupce, cene avtomobilov so zrasle za od 20 do 30 
odstotkov. Kupci popustov, ki so jih bili vajeni, praktič-
no niso več deležni, po drugi strani pa so se proizvajalci 
namenoma usmerili v proizvodnjo in prodajo bolje opre-
mljenih in dražjih vozil, da so lahko povečali svoje marže, 
ki so nadomestile izgube pri prodaji. Po podatkih Renaul-
ta je bil model Clio leta 2020 v povprečju za 11 odstotkov 
cenejši od tekmecev, danes pa je razlika v ceni le še dva 
odstotka.

Prodaja avtomobilov v Sloveniji
Kljub priljubljenosti kompaktnih križancev (med de-

seterico najbolj prodajanih jih je kar sedem) je najbolje 
prodajani avtomobil v Slovenji Ško da Octavia. Na drugem 
mestu je Volkswagnov T-rock in na tretjem Renaultov 
Clio, ki je bil v Sloveniji dolga leta najbolje prodajani avto. 
Med prvimi desetimi najbolje prodajanimi avtomobili v 
Sloveniji predstavlja pravo osvežitev uvrstitev slovenske-
ga avta leta 2022, hibridnega Toyotinega modela Yaris 
Cross, na deveto mesto.

Največji tržni delež pripada Volkswagnu, sledita Ško da 
in Renault. Med prvih pet sta se zavihtela tudi Hyun dai in 
Toyota, med prvih deset pa še Kia, Peugeot, Citroën, Opel 
in Dacia. Največji padec v tem obdobju beležita Nissan in 
Renault, največjo rast pa Land Rover, Alfa Romeo in fran-
coska prestižna znamka DS. Pri bolj prodajanih znamkah 
pa zelo dobro kaže Oplu in Toyoti, ki sta prodajo glede na 
lansko obdobje povečala za dobro tretjino.

Če so bili še leta 2021 v segmentu električnih vozil 
najbolj prodajani majhni avtomobili (Renault Zoe, Hyun-
dai Kona, VW e golf …), je bil lani trend v prid večjih. V 
prvih enajstih mesecih se je na prvo mesto presenetljivo 
zavihtela razmeroma drag model Tesla y, sledita Škoda 
Enyaq in Volkswagen ID.4. Ti predstavljajo slabo tretjino 
vseh električnih osebnih vozil.

V čisto hibridni tehniki že dolgo časa vodi Toyota. V 
razredu polnih hibridov je sicer na prvem mestu po pro-
dajnih številkah letos Fiat 500 (hev), potem pa si sledijo 
skoraj vsi hibridni modeli Toyote (Yaris Cros, Yaris, Cor-
rolla, RAV4, C-HR), med prvo deseterico pa še Renault Clio 
in Hyundai Tucson.

Skupaj je bilo prodanih 2064 električnih avtomobi-
lov, kar je 4,7 odstotka vseh prodanih novih avtomobilov. 
(Leta 2021 so električna vozila zavzemala 3,3-odstotni 
delež). Delež električnih avtomobilov v Sloveniji raste 
prepočasi. S takim trendom čez dobrih deset let enostav-
no nismo zmožni doseči napovedane brezemisijske mo-
bilnosti (ko naj ne bi bilo več mogoče kupiti avtomobila z 
motorjem na notranje izgorevanje).
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Hernec, d. o. o.
Spodnje Pirniče 52c

1211 Ljubljana Šmartno

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel: 01 362 10 11

PRVIH DESET NAJBOLJ PRODAJANIH 
ELEKTRIČNIH OSEBNIH AVTOMOBILOV  
V SLOVENIJI

(obdobje januar-november 2022/2021)

MODEL 2022  2021
1. Tesla model Y 234 27
2. Škoda Enyaq 188 122
3. Volkswagen ID.4 161 212
4. Renault Twingo 141 151
5. Dacia Spring 109 17
6. Tesla model S 104 3
7. Audi Q4 83 0
8. Hyundai Kona 83 16
9. Citroen C4 59 3
10. Reault Zoe 58 20
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
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JANUAR
Do 31. 1. • Škofjeloško območje, po urniku restavraciji
Kulinarični festival – Okusi Škofjeloškega
04 517 06 00, info@visitskofjaloka.si, www.visitskofjaloka.si

Do 5. 2. • Sokolski dom Škofja Loka, po urniku Sokolskega doma
Ne edine in zveličavne poti, kako napačno slikati
04 511 23 35, ema.nunar@zavod973.si, info@sokolskidom.si

Do 12. 3. •  Okrogli stolp Loškega muzeja, po urniku Loškega 
muzeja
Crngrob naokrog – zakladnica freskantsva
04 517 04 00, info@loski-muzej.si

Do 12. 3. • Galerija Ivana Groharja, po urniku galerije
Goran Tomčić: Pompom Nets/Pompom mreže
04 517 04 00, info@loski-muzej.si

10. 1. •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 16.00
Razgibajmo možgančke z DC in DCM
04 511 25 06, info@knjiznica-skofjaloka.si

10. 1. •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 17.00
Zlate pravljice – ure pravljic za otroke od 4. leta dalje
04 511 25 06, info@knjiznica-skofjaloka.si

10. 1. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 17.30
Pisana ustvarjalnica
04 511 25 06, info@knjiznica-skofjaloka.si

10. 1. •  Kapela Puštalskega gradu, 18.30
7. Glasbeni vrtiljak – javni nastop učencev Glasbene 
šole Škofja Loka
041 579 260, pomocnik@gssskofjaloka.si

11. 1. •  Krajevna Knjižnica Trata, 17.00–19.00
Šah v knjižnici
04 515 13 90, trata@knjiznica-skofjaloka.si

11. 1. •  Škoparjeva hiša na grajskem vrtu, 19.00
Pripovedke ob peči: Lukavi Luka in Šmentane muhe
04 517 04 00, info@loski-muzej.si

11. 1. •  Sokolski dom Škofja Loka, 19.30
Kristalni abonma: Trio Tempestoso
04 511 23 35, info@sokolskidom.si

12. 1. •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 14.45, 
16.30, 18.15
Lego robotika za osnovnošolce
040 331 881, 04 511 25 06, info@knjiznica-skofjaloka.si

12. 1. • Ustvarjalni center Fabiani, 17.00–19.00
Likovna šola Anja Fabiani
040 673 381, fabianianja@yahoo.com

12. 1. •  Krajevna Knjižnica Trata, 18.00
BRAT! Mladinska bralna skupina
04 515 13 90, trata@knjiznica-skofjaloka.si

13. 1. •  Martinova hiša, 17.30–18.30
Gledališki tečaj
031 511 871, nadja.strajnar@hotmail.com

13. 1. • Loški oder, 19.30
Ivo Brešan: Predstava Hamleta v vasi Spodnja Mrduša
041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

14. 1. •  Strelišče Strelskega društva Škofja Loka, 9.30, 11.00
Dan odprtih vrat strelišča Škofja Loka
040 551 804, strelci.skofjaloka@gmail.com

14. 1. • Ustvarjalni center Fabiani, 9.00–12.00
Vikend ustvarjalna animacija
040 673 381, fabianianja@yahoo.com

14. 1. •  Loški oder, 19.30
Ivo Brešan: Predstava Hamleta v vasi Spodnja Mrduša
041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

15. 1. •  Športna dvorana Trata, 15.30
Košarka U20: Domel : Derby Ježica
040 891 160, nejc.ziherl@gmail.com

15. 1. •  Športna dvorana Trata, 17.30
Košarka U20: LTH Castings : Ajdovščina
040 891 160, nejc.ziherl@gmail.com

16. 1. •  Ustvarjalni center Fabiani, 19.00–20.30
Delavnice stop motion filma
040 673 381, fabianianja@yahoo.com

17. 1. •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 17.30
Drobtine iz Mišje doline
040 331 881, 04 511 25 06, info@knjiznica-skofjaloka.si

17. 1. •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 19.00
Torkov večer s knjižnico: Severna Amerika
040 331 881, 04 511 22 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

17. 1. •  Loški oder, 19.30
Enrico Lutmann: SEN
041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

18. 1. •  Krajevna Knjižnica Trata, 9.00
Trening možganov
04 515 13 90, trata@knjiznica-skofjaloka.si, anita@zavodo.org

18. 1. •  Krajevna Knjižnica Trata, 17.00–19.00
Šah v knjižnici
04 515 13 90, trata@knjiznica-skofjaloka.si

19. 1. •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 14.45, 
16.30, 18.15
Lego robotika za osnovnošolce
040 331 881, 04 511 25 06, info@knjiznica-skofjaloka.si

19. 1. •  Krajevna Knjižnica Trata, 16.30
Ura pravljic za najmlajše
04 515 13 90, trata@knjiznica-skofjaloka.si
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19. 1. •  Vrtec Škofja Loka, enota Kamnitnik, 17.00
Pod mavričnim dežnikom – Krtačka zobačka
04 512 24 62, nika.arnolj@vrtec-skofjaloka.si

19. 1. •  Ustvarjalni center Fabiani, 17.00–19.00
Likovna šola Anja Fabiani
040 673 381, fabianianja@yahoo.com

19. 1. •  Kapela Puštalskega gradu, 18.30
8. Glasbeni vrtiljak – javni nastop učencev Glasbene 
šole Škofja Loka
041 579 260, pomocnik@gssskofjaloka.si

20. 1. •  Martinova hiša, 17.30–18.30
Gledališki tečaj
031 511 871, nadja.strajnar@hotmail.com

21. 1. •  Ustvarjalni center Fabiani, 9.00–12.00
Vikend ustvarjalna animacija
040 673 381, fabianianja@yahoo.com

21. 1. •  Loški oder, 10.00
Ljudska: Rezijanske pravljice
041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

21. 1. •  Sokolski dom, 10.00
Umetnost otrokom: Car živali
04 511 23 35, info@sokolskidom.si

21. 1. •  Športna dvorana Trata, 19.00
Dobrodelni koncert Lions kluba Škofja Loka
031 336 620

21. 1. •  Loški oder, 19.30
Avtorska reciklaža Feydeaujeve komedije: Strasti, Laži 
in maček v žaklju
041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

23. 1. •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 10.00, 
11.15
Trening možganov
040 477 640, apolonija@zavodo.org

23. 1. •  Ustvarjalni center Fabiani, 19.00–20.30
Delavnice stop motion filma
040 673 381, fabianianja@yahoo.com

23. 1. •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 19.00
Torkov večer s knjižnico: Predstavitev projekta nove 
knjižnice
04 511 22 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

24. 1. •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 17.00
Pravljična joga s Tino
04 511 25 06, info@knjiznica-skofjaloka.si

25. 1. •  Krajevna Knjižnica Trata, 17.00–19.00
Šah v knjižnici
04 515 13 90, trata@knjiznica-skofjaloka.si

26. 1. •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja,  
14.45, 16.30, 18.15
Lego robotika za osnovnošolce
040 331 881, 04 511 25 06, info@knjiznica-skofjaloka.si

26. 1. •  Ustvarjalni center Fabiani, 17.00–19.00
Likovna šola Anja Fabiani
040 673 381, fabianianja@yahoo.com

26. 1. •  Krajevna Knjižnica Trata, 17.30
Beremo s kužkom
04 515 13 90, trata@knjiznica-skofjaloka.si

27. 1. •  Martinova hiša, 17.30–18.30
Gledališki tečaj
031 511 871, nadja.strajnar@hotmail.com

27. 1. •  Loški oder, 19.30
Nejc Gazvoda: Jazz
041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

27. 1. •  Sokolski dom, 19.00
France Štukl (1942–2022). Poslednji pozdrav Škofji Loki
031 878 764, hjanezic@gmail.com

28. 1. •  Ustvarjalni center Fabiani, 9.00–12.00
Vikend ustvarjalna animacija
040 673 381, fabianianja@yahoo.com

28. 1. •  Krajevna Knjižnica Trata, 10.00
Otroške ustvarjalnice
04 515 13 90, trata@knjiznica-skofjaloka.si

28. 1. •  Športna dvorana Poden, 13.00
Košarka (člani): LTH Castings : Šentjur
040 891 160, nejc.ziherl@gmail.com

28. 1. •  Loški oder, 19.30
Nejc Gazvoda: Jazz
041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

29. 1. •  Športna dvorana Poden, 16.00
Košarka U20: LTH Castings : Grosuplje
040 891 160, nejc.ziherl@gmail.com

31. 1. •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 17.00
Zlate pravljice – ure pravljic za otroke od 4. leta dalje
04 511 25 06, info@knjiznica-skofjaloka.si

31. 1. •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 17.30
Pisana ustvarjalnica
04 511 25 06, info@knjiznica-skofjaloka.si

31. 1. •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 19.00
Torkov večer s knjižnico: Brigita Langerholc do cilja in 
naprej
04 511 22 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
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Škofja Loka je med desetimi najlepšimi mesti v Alpah. Naši srednjeveški lepotici družbo med najlepšimi po izboru nemške revije Geo plus 
delajo še Salzburg, Annecy, Locarno, Lozana, Sterzing, Bergamo, Mittenwald, Beljak in Chambéry. Izbrana mesta odlikujejo dih jemajoča 
narava, svež gorski zrak in seveda čudovita panorama. K. M. / Foto: Gorazd Kavčič

Razgibajmo možgane
Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne bo 
nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih 
devetih kvadratov. Pripravil B. F.        

 Rešitve
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V muzeju niso zadovoljni z njim
Brezposelnega komercialista Janeza so za-
posli v muzeju. Po nekaj dneh ga na zago-
vor pokliče šef:
»Janez, nismo zadovoljni s tvojim delom.«
»Res mi ni jasno, v čem je problem. Tukaj 
delam komaj dva dneva, pa sem že prodal 
dva Picassa,« šefovega ne nezadovoljstva 
ne razume Jože.

Moja in tvoja mož
Se pogovarjata Slovenka in Francozinja.
»Moja mož zelo slabo seksa,« reče Franco-
zinja.
»Ne moja mož, reče se moj mož,« jo popravi 
Slovenka.
»Ne tvoja mož. Tvoja mož dobra! Moja mož 
slabo seksa,« se ne da Francozinja.
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VODNAR 
21. januar–19. februar

Preden se spustite v rojstnodnevne 
zabave in osebna praznovanja, bo 
potreben počitek, saj vam je decembrsko 
praznovanje popilo veliko energije. To 
že nekaj časa občutite tudi sami, zato 
izkoristite januar za stiskanje z boljšo 
polovico. Romantični trenutki so lahko 
zelo sladki, vi pa se niti malo ne boste 
branili.

RIBI 
20. februar–20. marec

Tudi vas moti to, da naj bi bil januar bolj 
ali manj mesec počitka in počasnih 
ritmov. Decembrska srečanja in dobre 
prijateljske odnose boste popeljali še 
globoko v januar in utrdili dobre vezi. 
Plavali boste od ene do druge sorodne 
duše in se trudili, da sivina januarja ne bi 
prekrila ognjemeta na silvestrovo. Bravo.

BIK 
22. april–20. maj

Polni boste energije in zaleta, da bi 
izpolnili svoje ideje. Če se vam po glavi 
že nekaj časa premetava nekaj novega, 
kot je potovanje, učenje novih veščin ali 
učenje novih duhovnih praks, bo zdaj 
za vas odličen čas, da jih uresničite. 
Pretresite svojo vsakodnevno rutino. 
Razmislite, da bi stopili iz cone udobja.

DVOJČKA 
21. maj–21. junij

Vaše telo in predvsem vaše bitje že 
nekaj časa kar kričita po počitku. Niti 
ne toliko po telesnem kot po duhovnem. 
Počutite se obremenjeni z dogodki in 
tako imenovanim belim šumom, ki vam 
vsakodnevno polni glavo, možgane in 
misli. Zdaj je vaša naloga, da razmislite o 
tem, kako boste »izklopili«.

RAK 
22. junij–22. julij

Vaš mesec januar bo posvečen ljudem 
okoli vas, pa naj gre za boljšo polovico, 
družino, prijatelje ali pa poslovne odnose, 
pri vas bo ta mesec to v prvem planu. 
V miru se jim posvetite, mogoče jim 
zaupajte tudi kakšen načrt, saj boste 
prijetno presenečeni ob odzivih, ki jih 
boste dobili. Vse je enkrat prvič.

DEVICA 
24. avgust–23. september

Veselje, pričakovanje in upanje so tri 
dejstva, ki za vas pomenijo začetek 
letošnjega novega leta. Napolnjeni ste 
kot zajček z baterijami in polni novih 
načrtov in zaleta, da bo letos vse drugače 
in da se vaša knjiga življenja z letošnjim 
letom prične listati na novo. Bravo, to je 
pravi pristop do življenja.

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

Domače ognjišče je za vas v teh časih, ko 
se pomirja norija novega leta, nepopisno 
privlačno in mikavno. Zaželeli si boste 
družbe najbližjih in najdražjih in z 
njimi preživeli nekaj kvalitetnega časa. 
Hkrati pa razmislite tudi o možnosti, da 
bi spremenili nekaj svojih rutin in se 
mogoče podali v neznano.

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

Za vas se veseli december še ne bo končal 
takrat, ko je napisano na koledarju. 
Nikakor ne, vi ga boste lepo organizirano 
peljali še v januar in brenčali od zabave 
do zabave in od druženja do druženja. 
Vse boste zmogli in si tako nabirali moči 
za novo leto. In vsa ta srečanja imajo za 
vas še dodatni bonus.

STRELEC 
23. november–21. december

Nič ni boljšega kot urejene finance, 
kajne? Vse mora biti urejeno in v vrsti, 
tako kot so hiše v Trsti. Tudi finančni 
bombončki so se vam izšli dobro, tako 
ste lahko zadovoljni s prihodki. In ker 
je vse skupaj dokaj urejeno, lahko tudi 
razmislite o tem, kako bi se razvajali. No, 
pa še boljšo polovico vzemite s seboj.

KOZOROG 
22. december–20. januar

Bravo, končno ste pripravljeni zavzeti 
vesolje. Počutili se boste sveže in 
obnovljeno. Nekatere stvari se vam bodo 
razjasnile in boste v nizkem startu, da jih 
zavzamete in osvojite. Ker je to obdobje 
vaše, ste v soju žarometov in osvajali 
boste po dolgem in počez. Plujte naprej s 
tem vetrom v jadrih.

OVEN 
21. marec–21. april

Lovljenje ravnotežja bo za vas bistvena 
naloga v tem mesecu. Obetajo se vam 
lepe uradne možnosti in sodelovanje, 
toda če ne boste uskladili poslovnega in 
zasebnega področja svojega življenja, 
ne boste od priložnosti poželi čisto nič. 
Vsega se lotite s pozornostjo, premislite, 
kaj je vaš cilj in koliko se žrtvujete.

LEV 
23. julij–23. avgust

Zaorali boste v poslovno ledino, kot da še 
nikoli v življenju niste ničesar dosegli. 
Planeti so vam naklonjeni pri delu, zato 
se lahko lotite vsega, kar vam srce poželi. 
Predvsem pametno načrtujte svoje 
dejavnosti, da ne boste imeli na koncu 
občutka, da niste dosegli vsega želenega. 
Vsaka pot prinese cilj.
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Podprite lokalne zgodbe in se naročite na Gorenjski glas. 
Pokličite 04/201 42 41 ali pišite na narocnine@g-glas.si.

www.gorenjskiglas.si

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjižna nagrada

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 20. januarja 2023 na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Razpisujemo prosto delovno mesto:

LIVAR OPERATER 1 (m/ž)

Opis dela in nalog:
•  Osnovno poznavanje tlačno livarskega 

stroja
•  Poznavanje in rokovanje z  

enostavnejšo TLO in dodatno opremo  
(npr: temperirnik, vakuum, hlajenje)

•  Poznavanje enostavnejših odlitkov ter 
vse spremne dokumentacije (kontrolna 
dokumentacija, predpisi, navodila,...)

•  Izvajanje avto-kontrole na procesu litja 
ter vpisi v avto-kontrolne karte

•  Priprava ustrezne delovne  
dokumentacije in obrazcev in pravilno 
izpolnjevanje le-te

•  Pravilno prepoznavanje in beleženje 
zastojev

•  Poznavanje dela na livarskih celicah 
upoštevajoč vsa navodila in predpise 

•  Sodelovanje pri menjavah orodij in 
priklopu vodnikov

Kaj pričakujemo:
• Natančnost
• Iznajdljivost 
• Samostojnost
• Spretnost 
• Odgovornost

Pogoji za opravljanje dela:
•  Šolska izobrazba: IV. stopnja  

tehnične smeri (obdelovalec kovin, 
orodjar, strojni mehanik)

•  Alternativna izobrazba:  
III. stopnja ali manj, druga smer

• Izkušnje: zaželene
• Poskusna doba: 3 mesece

Kaj nudimo:
•  Triizmensko delo (trenutno, s kasnejšim 

prehodom na štiriizmensko)
• Polni delovni čas
•  Pogodba za določen čas z možnostjo 

podaljšanja za nedoločen čas
• Stimulativno plačilo

V podjetju Difa d.o.o. 
iščemo nove sodelavce. 

V kolikor vas delo  
zanima vas vabimo, da 
prijavo in življenjepis 
pošljete do 27.1.2023 
na elektronski naslov: 
zaposlitev@difa.si.

D
ifa

 d
.o

.o
., 

Ki
dr

ič
ev

a 
ce

st
a 

91
, 4

22
0 

Šk
ofj

a 
Lo

ka



St
im

ac
om

, t
rg

ov
in

a 
in

 s
to

rit
ve

, d
.o

.o
, L

ju
bl

ja
ns

ka
.c

es
ta

 1
. 4

22
0 

ŠK
O

FJ
A

 L
O

KA


