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Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam ča so-
pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za 
mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

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

Komunala Škofja Loka v letu 2022 za naročilo odvoza kosovnih odpadkov v občini Škofja Loka prehaja na
elektronsko obliko. 
Uporabniki lahko od sedaj naprej odvoz kosovnih odpadkov naročite s pomočjo e-dopisnice, ki se nahaja
na desni QR povezavi, dostopna pa je tudi na naši spletni strani: www.komunalaskofjaloka.si.

Uporabniki, ki nimate dostopa do interneta, prejmete dopisnice na sedežu Komunale Škofja Loka ali pa
uporabite dve stari, neporabljeni dopisnici iz preteklih let.

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov po novem elektronsko

Vsakemu gospodinjstvu letno pripadata 2 e-dopisnici. 

1 e-dopisnica = 1 m   kosovnih odpadkov

Naenkrat lahko uporabite tudi obe e-dopisnici, kar predstavlja 
2 m   kosovnih odpadkov.

Za datum odvoza kosovnih odpadkov vas bomo poklicali v
najkrajšem možnem času.
Vse naročnike prosimo, da kosovne odpadke pripravite na
dvorišče šele večer pred potrjenim dnem odvoza.

Komunala Škofja Loka d. o. o.
Kidričeva cesta 43a,  4220 Škofja Loka
E-pošta: info@komunalaskofjaloka.si 
Telefon: 04 50 23 500
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Na naslovnici: 
Polona Hafner Ferlan 
Foto: Gorazd Kavčič
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Krožnik kot slikarsko platno ...
Janez Ferlan
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Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

Pred tremi leti ste sklenili slikarski 
atelje zamenjati za kuhinjo – kaj je 
botrovalo tej odločitvi?

Z ženo Polono sva si to že dolgo 
želela – pred desetimi leti je njen oče 
od svojega bratranca kupil hišo, v ka-
teri je pritličje pripadlo moji ženi. V tej 
hiši je bila že včasih gostilna, ime Pr' 
Pepet nosi že od leta 1904. Pepe je bil 
ženin pradedek, ki se je – tako kot jaz 
– priženil v to hišo. Nimam pa takih 
ambicij kot on glede tega, da bi bil tudi 
župan. (smeh) Preden sva z ženo spet 
obudila gostilno, je bila sicer kar pet-
deset let zaprta. Kot zanimivost naj še 
povem, da je bilo med obema svetov-
nima vojnama v Škofji Loki okrog 34 
gostiln, zdaj so le tri ali štiri. 
Po čem je bila ta gostilna najbolj zna-
na?

V časih, preden so gostilno Pr' 
Pepet zaprli, je bila najbolj znana po 
jetrcih. Tu so se dobila dobra jetrca 
in dobro rdeče vino, saj se je gospo-
dar Pepe spoznal na vino in je ponj 
hodil na Dolenjsko. Zato smo se tudi 
ob odprtju pred tremi leti odločili ob-
noviti to zgodbo, vzporedno s tem pa 
bi ponujali še klasične jedi na žlico. 

Skratka poudarek smo želeli dati na 
domačem in lokalnem – krompir re-
cimo dobim od kmeta z Breznice nad 
Žirmi, ki je njivo naredil samo zame. 
Povezujem se z lokalnimi pridelo-
valci, pri katerih kupujem večino 
surovin.

Za jetrca uporabljate originalni re-
cept nekdanjega gospodarja ali ste 
recept prilagodili svojemu okusu?

Tako kot ostali recepti je tudi re-
cept za jetrca čista improvizacija – 
tri leta jih že pripravljam in sem zdaj 
prišel do neke kulminacije. (smeh) 
Bistveno je, da so sveža – dobim jih v 
torek in jih v četrtek ni več. Če mi še 
kaj ostane, pa iz njih naredim pašte-
to, za kakšno predjed.
Svojo ponudbo sicer gradite tudi na 
starih loških jedeh. Pri tem so vam v 
pomoč tudi recepti iz knjige Ta dob-
ra stara kuha Pavleta Hafnerja?

Za osnovo imam vsekakor ku-
harsko knjigo Pavleta Hafnerja, ki 
jo je njegov sin ponatisnil in jo je 
mogoče pri nas tudi dobiti. Temelji 
na tradicionalni lokalni kuhinji, v 
kateri se kot osnovna maščoba upo-
rablja svinjska mast, ki pa se je sam 
poskušam izogibati, saj se mi zdi za 
današnji čas »pretežka«. Sam raje 
uporabljam olivno olje in maslo. In 
tu nastanejo razlike glede na stare 
recepte, saj tako jed dobi čisto druga-
čen okus. Ti recepti tako služijo zgolj 
za inspiracijo.
Kje ste se naučili kuhati? 

To je prišlo samo od sebe, iz čis-
tega veselja. Sam kuhinjo primerjam 
s slikarskim ateljejem – veliko dam 

na barvo, za katero pa je nujno pot-
rebna svežina. Krožnik je zame kot 
slikarsko platno. Da mi je uspelo »sli-
ko« prodati, zame pomeni, da dobim 
nazaj pomazan krožnik. To mi daje 
veselje, zadoščenje in tudi zagon za 
naprej. Danes recimo ponujam ve-

ganske vampe, kar se sliši povsem 
nelogično, ampak omaka je enaka 
kot pri vampih, za nadomestek vam-
pov pa sem uporabil pečen jajčevec, 
natrgan na nitke in ocvrt v drobti-
nah. Že po videzu je tako jed zelo po-
dobna vampom. S temi idejami sva 
se s sinom Lenartom »igrala« že lani 
v času zaprtja zaradi epidemije covi-
da-19, danes pa sva to prvič ponudila 

gostom. Eksperiment je očitno us-
pel, saj se krožniki v kuhinjo vračajo 
prazni.  
Je kuhalnica pri vas že povsem iz-
podrinila čopič ali vam ostaja še kaj 
časa tudi za slikarsko ustvarjanje?

Če se želiš s kakšno stvarjo resno 
ukvarjati, se ji moraš povsem posve-
titi. Zadnji dve sliki, ki sem ju naredil, 
sta poslikani stranici originalnega 
hladilnika iz stare gostilne, ki sva ga 
z Lenartom restavrirala in je v njem 
shranjeno pivo, kar sem prikazal tudi 
na omenjenih slikah. Priznam, da me 
sicer še kdaj »srbijo prsti«, ampak ni-
mam več potrebe po tem. Pri slikanju 

Krožnik kot slikarsko platno ...

Janez Ferlan se je pred tremi leti odločil znova oživiti nekdanjo “oštarijo” Pr’ 
Pepet, ki je več kot samo gostilna – je tudi kavarna, galerija ter občasno prostor 
za literarna srečanja, koncerte in druge umetniške dogodke.

Veliko strank si želi, da jih 
‘presenetim’ s ponudbo, 
želijo poskusiti kaj novega. 
Tudi sam se nočem 
ponavljati, kar je včasih zelo 
težko, saj moraš biti ves čas 
kreativen. Včasih se ponoči 
zbudim in se domislim, kaj 
bi lahko naredil. Iz tega 
nastanejo kombinacije jedi, 
tudi zelo eksotične, ki jih 
še nikoli nisi poskusil, pri 
čemer pa je treba paziti, da je 
še vedno okusno.”



6 POGOVOR  

sem imel namreč potrebo nekaj povedati v tem mediju, ko 
je to popustilo, sem šel na področje filma ... Mogoče se bom 
v prihodnosti, ko bom še koga vpeljal v filozofijo svoje ku-
hinje in si bom lahko spet vzel malce več časa zase, spet 
lotil slikanja. Čopiče imam še doma. (smeh)
Ko ste že omenili filozofijo svoje kuhinje – na čem temelji 
ta vaša filozofija?

Poudarek je na lokalnem, zato me veseli, ko opažam, 
da so domačini gostilno vzeli »za svojo«, saj se mi zdi to 
bistveno. Če bi bil odvisen zgolj od turistov, bi bil zelo ža-
losten. Čeprav se mi zdi pomembno, da lahko tudi turisti 
pri nas začutijo lokalni utrip. 
Kako pogosto menjate jedilnik?

Vsak dan. Jetrca imam recimo samo ob torkih, ob 
petkih dobim sveže postrvi ... Načeloma nič od tega ne 

ostane še za naslednji dan, saj raje vidim, da mi zmanjka. 
Zamrzujem zelo redko, če res ne gre drugače. Tudi skri-
njo imam tako majhno, da mi tega ne dopušča. Vsak dan 
zjutraj spečem tudi od deset do dvanajst hlebcev kruha. 
Če ostane, ga porabim za kruhove cmoke. Neka stalnica 
so tudi svinjska rebrca, ki jih sam pripravljam, pa ram-
stek – tudi meso kupujem pri lokalnih ponudnikih. Sko-
raj vedno imam tudi kaj »na žlico«.  
Za koliko dni vnaprej pa načrtujete jedi na jedilniku?

Nič ne načrtujem za vnaprej, pripravim ga z danes na 
jutri. (smeh) Zdaj, v času kulinaričnega festivala Okusi 
Škofjeloškega, imam sicer vsak dan na voljo pethodni 
meni, a tudi tu lahko pride do kakšnih prilagoditev – če 
ne bom imel kruhovih cmokov, jih pač ne bom dal zra-
ven. 
Katere jedi je torej mogoče poskusiti v okviru omenjene-
ga menija, ki ga ponujate v času kulinaričnega festivala?

Za predjed so tribarvne testenine – rumene, zelene, 
rdeče, potem sledi bučna juha, za glavno jed so svinjska 
rebra z več različnimi prilogami in za sladico jabolčni 
zavitek. 
Za gostince je zaprtje javnega življenja zaradi epidemije 
pomenilo precej težko obdobje. Kako ste ga vi preživeli? 

Delali smo na tem, da bi vsaj obstali, kakšnega 
zaslužka pa ni bilo. A nekaj moraš delati, da doma ne 

Gostilna Pr' Pepet je bila že v preteklosti znana po jetrcih, po svojem receptu jih zdaj pripravlja tudi Janez Ferlan.

V tej hiši je bila že včasih gostilna, ime Pr’ 
Pepet nosi že od leta 1904. Pepe je bil ženin 
pradedek, ki se je – tako kot jaz – priženil v 
to hišo. Nimam pa takih ambicij kot on glede 
tega, da bi bil tudi župan.” (smeh)



POGOVOR 7 

»zblazniš«. Opazil pa sem, da so za-
čeli prihajati tudi ljudje, ki prej niso 
hodili v lokale, s čimer smo razširi-
li krog naših gostov. Ampak v tem 
času sem se res »igral« pri pripravi 
jedi, ponujali smo od kitajskih do 
španskih in mehiških jedi. In stran-
ke so prihajale, ker jih je zanimalo, 
kaj je »stari« spet naredil. Veliko 
strank si želi, da jih »presenetim« s 
ponudbo, želijo poskusiti kaj novega. 
Tudi sam se nočem ponavljati, kar 
je včasih zelo težko, saj moraš biti 
ves čas kreativen. Včasih se ponoči 
zbudim in se domislim, kaj bi lahko 
naredil. Iz tega nastanejo kombina-
cije jedi, tudi zelo eksotične, ki jih še 
nikoli nisi poskusil, pri čemer pa je 
treba paziti, da je še vedno okusno. 
Za popestritev koronskih časov ste 
aprila 2020 pripravili virtualno Go-
lažijado. Tega potem niste več po-
novili, čeprav je bil takrat odziv zelo 
dober?

Lani smo se sicer dobili, ampak 
je bilo vse bolj neuradno, imamo pa 
v načrtu, da to ponovimo tudi letos 
maja, ko se bo, upam, življenje spet 
vrnilo v bolj normalne tirnice. Tak-
rat so ljudje pripravili dvajset loncev 
golaža, ocenjevali smo jih samo vi-
zualno, tako da so morali narediti 
dobro fotografijo. V finale jih je prišlo 
okrog šest, ki so jih potem prinesli 
tudi na poskušanje. Naš glavni cilj je 
bil, da se nekaj dogaja. 
Pr’ Pepet je tudi sicer več kot samo 
gostilna – je tudi kavarna, galerija 
ter občasno prostor za literarna in 
druga srečanja, koncerte ... Torej bi 
lahko rekli, da je pri vas mogoče do-
biti vse vrste hrane, tudi duhovno?

Zanimivo je, da k nam hodijo 
kupovat celo knjige – med drugim 
je mogoče kupiti vse knjige založ-
be VigaVageKnjige, od lani tudi 
Stripburger. Zato pripravljamo tudi 
predstavitve knjig, v okviru katerih 
Anja Golob gosti različne pisatelje. 
To koketiranje s kulturo je neka do-
dana vrednost ne samo za ta pros-
tor, ampak Škofjo Loko na splošno. 
Ti dogodki ne pomenijo priložnosti 

za dodaten zaslužek, ampak gre 
predvsem za vložek v prostor, da 
ima nek kulturni kapital. Glede na 
to, da prihajam iz kulture, mi to daje 
občutek, da še nisem povsem izsto-
pil iz tega. 

Veljate tudi za mojstra digitalnega 
restavriranja filmov. Sodelovali ste 
pri restavraciji številnih slovenskih 
filmov – kako je to potekalo?

S kolegom sva pred petnajstimi 
leti ustanovila podjetje Restart – že 
ime je nakazovalo ponovni zagon, 

restavriranje ... Kupila sva stroj za 
skeniranje filmov, saj je bila najina 
ideja, da ne bi delala kopij, kot so si-
cer počeli, ampak da bi digitalizirala 
filmske negative. Prvi velik projekt 
je bil digitalizacija bosanskih starih 
filmov, njihovih mesečnikov, na če-
mer smo delali tri leta. Pri nas smo 
začeli z digitalizacijo filma Dolina 
miru ali Na svoji zemlji, ne spomnim 
se več točno. To je na koncu posta-
la živčna vojna, po 14 ur na dan sem 
preživel za računalnikom, zato sem 
počasi imel dovolj in tudi zato sem 
se umaknil iz tega. To je sicer čudo-
vito in kreativno delo, a je zelo malo 
cenjeno. 
V gostilni Pr' Pepet pa vam ustvar-
jalnega naboja ne zmanjkuje, imate 
še veliko idej?

Predvsem sva tu s Polono neod-
visna – nisva odvisna od nobenega 
ministrstva ali kogarkoli drugega, 
ampak sva sama svoja gospodarja. 
Žena je direktorica, v gostilni je že 
zaposlen tudi sin Lenart. To, da imaš 
dobre odzive in tako vidiš, da delaš 
prav, prinaša zadovoljstvo, obenem 
pa nama to omogoča preživetje. Živ-
ljenje, kot sem ga živel pred tremi 
leti, je zdaj videti zelo daleč. 

S sinom Lenartom pred originalnim hladilnikom iz stare gostilne, ki sta ga sama restavrirala

Sam kuhinjo primerjam 
s slikarskim ateljejem – 
veliko dam na barvo, za 
katero pa je nujno potrebna 
svežina. Krožnik je zame kot 
slikarsko platno. Da mi je 
uspelo ‘sliko’ prodati, zame 
pomeni, da dobim nazaj 
pomazan krožnik. To mi daje 
veselje, zadoščenje in tudi 
zagon za naprej.”
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Jože Štukl

MGV 176 je kompaktna in 
na pogled nenavadna br-
zostrelka. Njena posebnost 

je v tem, da je plod domačih, sloven-
skih inženirskih dosežkov, razvita je 

bila v Gorenju ob koncu 80. let 20. sto-
letja. Osnovo za njen razvoj je pred-
stavljala brzostrelka American 180, 
razvita v 60. letih 20. stoletja v ZDA. 
Namenjena je bila policijski rabi in 
tudi civilnemu tržišču, a zaradi dra-
ge proizvodnje nikoli ni bila izdelana 
v velikih količinah. Leta 1972 je njeno 
proizvodnjo prevzelo avstrijsko pod-

jetje Voere iz Kufsteina na Tirolskem 
in v naslednjih letih so izdelali šest 
tisoč primerkov v polavtomatski in 
avtomatski različici.

Zamisel o proizvodnji lastnega 
orožja v Sloveniji je bila prisotna ves 
čas po drugi svetovni vojni, a do ra-
zvoja ni prišlo, saj je imela nad oro-
žarsko industrijo v Jugoslaviji mo-

Mali gospodinjski vrtalnik 

V prejšnji številki Ločanke smo predstavili najmanjšo brzostrelko na svetu. 
Tokrat pa iz zbirke Loškega muzeja predstavljamo brzostrelko domače  
izdelave – MGV 176.

Brzostrelka MGV 176 z iztegnjenim preklopnim kopitom »v akciji«
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nopol kragujevška Crvena Zastava. 
V drugi polovici 80. let 20. stoletja pa 
je tudi ob podpori slovenskega repu-
bliškega vodstva začelo velenjsko 
podjetje Gorenje to zamisel uresni-
čevati. Na pobudo takratnega pred-
sednika izvršnega sveta SRS Duša-
na Šinigoja se je okrog ing. Bogdana 
Ambrožiča zbrala skupina ljudi in 
začela razvijati slovensko brzostrel-
ko. Po nepreverjenih informacijah 
naj bi že v avstrijskem podjetju Vo-
ere načrtovali proizvodnjo kom-
paktnejše različice American 180, 
izdelane večinoma iz umetnih, pla-
stičnih mas. Ta proizvodnja ni ste-
kla, zato naj bi Ambrožič predelal in 
nadgradil že obstoječe orožje. Razli-
ke in podobnosti med American 180 
in slovenskim orožjem so očitne, 
vendar je zaradi pomanjkanja do-
kumentacije težko reči, ali je v tem 
primeru šlo za licenčno proizvodnjo, 
kakor jo nakazujejo posamezni za-
pisi. Veliko je tudi nejasnosti okrog 
poimenovanja slovenskega modela. 
Ne vemo natančno, kdaj so vodilni 
v Gorenju proizvod začeli imenovati 
z nazivom MGV 176. Kratica naj bi 
pomenila: Model Gorenje Velenje, 
medtem ko številka 176 označuje 
število nabojev v prvotnem naboj-
niku. Zaradi kompaktnosti orožja 
in narave tovarne, v kateri so ga 
izdelovali, se je zanj uveljavilo tudi 
šaljivo poimenovanje: mali gospo-
dinjski vrtalnik.

Osnovna značilnost brzostrel-
ke MGV 176 je izdelava zaklepišča, 
ogrodja in več drugih sestavnih de-
lov iz obstojne plastične mase. Sprva 
so bile zelene barve, obstajajo pa tudi 
bele, namenjene uporabi v zimskih 
snežnih razmerah, medtem ko je 
bila večina črnih. Prav zaradi upo-

rabe plastične mase pri izdelavi jo 
odlikuje majhna teža. Zaklep je neb-
lokiran, streljanje se izvaja iz njegove 
odprte lege. Na levi strani zaklepišča 
je ročica za napenjanje, ki se med 
streljanjem ne premika. Podnjo je 

nameščena ročna varovalka v obliki 
vzvoda, ki jo premaknemo s palcem 
naprej v strelno ali nazaj v varova-
no pozicijo. Na hrbtnem delu roča-
ja je še avtomatska varovalka, ki jo 
moramo držati stisnjeno, če želimo 
streljati. Izbira med polavtomatskim 
in avtomatskim načinom delovanja 
se vrši s sprožilcem. Če ga rahlo sti-
snemo, orožje strelja posamično, če 
pa do konca, pa rafalno. Značilnost 
brzostrelke je tudi uporaba maloka-
librskega streliva 5,6 × 15 mm z rob-
nim vžigom (.22 LR) in namestitev 
nabojev v vodoravno ležečem bobnu 
velike kapacitete na zgornjem delu 
orožja, na način kot npr. pri Lewi-
sovem puškomitraljezu. Zgornji 
del nabojnika je izdelan iz prozor-
ne rjavkaste plastike, kar omogoča 
dober nadzor nad porabo streliva. 
Strelivo .22 LR je šibko, kar pa nado-
mestita visoka kadenca 1200–1600 
nabojev/min in obvladljivost orožja 
pri rafalnem streljanju. Brzostrelka 
je opremljena s kovinskim preklo-
pnim kopitom, serijsko pa ji je pri-
dan še dušilec poka M88. Prvič je 
bila javno predstavljena 5. oktobra 
1989 v prostorih Kadetske šole za 
miličnike v Tacnu. Uporabljala se je 
v vrstah milice in slovenske Terito-
rialne obrambe. Leta 1991 je odigrala 
pomembno vlogo pri osamosvajanju 
Slovenije in danes velja za simbolno 
orožje osamosvojitvene vojne. Zara-
di manjše zanesljivosti se kasneje ni 
obdržala v oborožitvi. Brzostrelko si 
lahko ogledate v Loškem muzeju na 
občasni razstavi Od osvoboditve do 
osamosvojitve.Brzostrelka MGV 176 z zloženim preklopnim kopitom

Ameriška brzostrelka American 180

Brzostrelko MGV 176 
so proizvajali v tovarni 
Gorenje v Velenju in velja za 
simbolno orožje slovenske 
osamosvojitvene vojne.



10 OBČINSKE NOVICE  

Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Strategija trajnostnega razvoja 
turizma za škofjeloško obmo-
čje 2022–2028 je skupen stra-

teški razvojni dokument občin Škofja 
Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki 
in Žiri ter Razvojne agencije Sora, ki s 
skupno vizijo, cilji, prioritetami delo-
vanja in ukrepi povezuje vse ključne 
deležnike na škofjeloškem območju. 
Strategija je za vsako turistično de-
stinacijo, ki želi uspešno nastopati 
na trgu in se osredotočeno razvijati, 
ključnega pomena.

Namen skupne razvojno-trženj-
ske Strategije 2028 je s partnerji in 
glavnimi deležniki, torej s turizmom 

povezanimi ponudniki, pa tudi pre-
bivalci opredeliti in dogovoriti smer 
nadaljnjega razvoja ter določiti sku-
pne cilje in strateške projekte Škofje-
loškega do leta 2028.

Škofjeloško je svoje dosedanje de-
lovanje na področju turizma oprede-
lilo v skupni strategiji leta 2014 za ob-
dobje do 2020. Dokument se je z letom 
2020 iztekel, ob tem pa se je zgodilo 
nekaj novih dejstev, zaradi katerih je 
bila potrebna novelacija strategije. 
Med njimi velja poudariti novo stra-
teško obdobje in s tem novo finančno 
perspektivo 2021–2027, nove vloge 
organizacije destinacijskega mana-
gementa in marketinga ter povečano 
potrebo po sektorski integraciji turiz-
ma in ne nazadnje nove trende, t. i. 
novo normalnost, ki jo je prinesel co-
vid-19, ter spremenjene navade.

Vizija in ključni poudarki
Za okrepitev turizma bo v prihod-

njem strateškem obdobju ob usmer-
jeni javni podpori občin in okreplje-
nem upravljanju turizma ter razvoju 
skupnih in bolj konkurenčnih pro-
duktov na Škofjeloškem predvsem 
potrebno povečanje obsega nasta-
nitvene in gostinske ponudbe. To je 
prepoznano kot eden glavnih izzi-
vov turizma na območju. 

Vizija Strategije 2028 je: »Zeleni 
butični turizem povezane destinacije 
Škofjeloško je generator vrednosti in 
trajnostnih sprememb.« Strateški cilj 
pa je skozi krepitev obsega, kakovo-
sti, trajnosti in digitalizacije povečati 
dodano vrednost in odpornost zele-
nega butičnega turizma ter okrepi-
ti stacionarni profil Škofjeloškega. 
»Strategija predvsem prinaša skupno 
zavezo štirih občin za uresničevanje 
skupnih projektov Škofjeloškega. Gre 
za sodelovanje, sofinanciranje in ne 
nazadnje tudi valoriziranje tistega, 
kar iz skupnega sodelovanja nasta-
ne. Strategija omogoča skupno čr-
panje podpornih sredstev za razvoj 
in promocijo destinacij. Saj smo kot 
skupna destinacija na trgu konku-
renčnejši, saj smo zgodovinsko mes-
to z dvema dolinama – z naraščajo-
čim segmentom t. i. outdoor turizma, 
ki se vzpostavlja v Poljanski in Sel-
ški dolini,« je poudarila pripravljavka 
gradiva Miša Novak.

Fokusna področja delovanja
Škofjeloško bo svojo novo stra-

tegijo trajnostne zelene butične turi-
stične destinacije uresničevalo prek 
ukrepov in projektov, opredeljenih na 
štirih fokusnih področjih delovanja. 

Smeli cilji turizma

Škofja Loka z obema dolinama ima na področju turizma še velik potencial.  
To kaže tudi na občinskem svetu sprejeta Strategija trajnostnega razvoja turizma 
za škofjeloško območje 2022–2028.

Ureditev starega mestnega jedra Škofje Loke je eden od ključnih projektov strategije.



Prvo področje je razvoj s premikom 
od razdrobljenih do močnih skupnih 
produktov, razvitih na trajnosten in 
digitalen način. Ključni cilj razvoja je 
povezati, nadgraditi in okrepiti obseg, 
kakovost, trajnost, digitalizacijo in ce-
loletnost ključnih produktov – za bolj 
zeleno, odporno in digitalno Škofje-
loško. Naslednje področje je trženje s 
premikom od razdrobljene promocije 
k skupnemu trženju skozi vsebine 
in doživetja. Cilj je vzpostaviti prepo-
znavna destinacijska doživetja in ok-
repiti digitalno vsebinsko trženje pod 
skupno znamko – za prepoznavnejše 
Škofjeloško. Poleg tega želijo narediti 
premik od projektnega sodelovanja 
k sodelovalnemu upravljanju skupne 
destinacije. Cilj je učinkovito združi-
ti in vzpostaviti sistem skupnega in 
sodelovalnega upravljanja destina-
cije – za bolj povezano Škofjeloško. 
Zadnje fokusno področje predstavlja 
medsektorsko sodelovanje v smeri 
turizma kot povezovalca in generator-
ja trajnostnih sprememb. Cilj je torej 
okrepiti medsektorsko usklajevanje 
in sodelovanje turizma, za ravnotežje 
življenja in obiska – za uravnoteženo 
Škofjeloško.

Rezultat v novi strategiji oprede-
ljenih ukrepov se bo odražal v bolj 
prepoznavni in okrepljeni pozici-
ji Škofjeloškega kot zelene butične 
(stacionarne) destinacije, ki navduši 
z izjemno naravo in živo dediščino, 
hkrati pa ponudi vse bolj cenjeno av-
tentičnost (pristnost, domačnost) in 
mir.

Dvajset strateških projektov
V okviru strategije so identifici-

rali dvajset strateških projektov, od 
tega je enajst skupnih, torej povezo-
valnih za vse štiri občine, in so ključ-
ni za krepitev obsega, vrednosti, traj-
nosti in konkurenčnosti turizma na 
Škofjeloškem. 

Med slednje sodijo: Okusi Ško-
fjeloškega, Loška kolesarska pot, 
Loška planinska pot kot krovni 
pohodniški povezovalni produkt, 
Impresije Škofjeloškega kot krovni 

povezovalni kulturni produkt, Sora 
– naravna kopališča, saj se je Sora 
kot kopalna reka izkazala za moč-
no povezovalno točko obeh dolin in 
Škofje Loke, Zima (bela in zelena) na 
Škofjeloškem, nadgradnja skupnega 
produkta Rapalska meja in Rupni-
kova linija, infrastrukturna ureditev 
in upravljanje točk obremenitev, ki 
vedno bolj postajajo problematične, 
Škofjeloško za mobilne obiskovalce 
(avtodomi, motoristi, touring) ter ne 
nazadnje ohranjanje tradicionalne 
poselitve na podlagi sonaravnega 
razvoja krajine z elementi kulturne 
dediščine, vaških jeder, ohranjanja 
čiste vode in vodnih virov.

Potem je tu še devet projektov 
po občinah, ki so ključni za večjo 
konkurenčnost celotne destinacije. 
Mednje sodijo: Stari vrh 365, Dvorec 
Visoko, nadgradnja Šubičeve hiše, 
stalna UNESCO zgodba pasijona v 
Škofji Loki, ureditev starega mestne-
ga jedra Škofje Loke, staro mestno 
jedro Železnikov, nadgradnja muzeja 
Železniki, celostni pristop k upravlja-
nju Soriške planine in nadgradnja 
Športno-rekreacijskega centra Pus-
totnik. »Organizacijsko bomo morali 
stopiti skupaj, sredstva so omejena, 
resursi prav tako. Vse pa kaže na to, 
da je res smiselno okrepiti to sodelo-
vanje. To je situacija, ki lahko prinese 
koristi za Škofjo Loko in obe dolini. 
Vemo, da smo v zelo nestabilnih ča-
sih, zato smo strategijo zastavili tako, 

da bo deležna letnih evalvacij in ene 
temeljitejše v vmesnem obdobju,« je 
še povedala Novakova. Župan Tine 
Radinja pa je dodal: »Strategija pri-
naša veliko novega, predvsem pa 
se navezuje na državne strategije in 
priložnosti, ki jih škofjeloški turizem 
pričakuje in zasluži. Menim, da je 
teh dvajset projektov do leta 2028 ve-
lik zalogaj. Verjamem pa tudi, da jih 
bomo dosegli tako, kot se je zgodilo z 
našo zadnjo turistično strategijo, ko 
smo cilje celo presegli, saj smo na ja-
drih turizma zelo uspešno jadrali vse 
do začetka korone. Verjamem, da bo 
to postala strategija vseh štirih občin, 
s katero lahko kandidiramo na različ-
ne razpise.«

Predsednik odbora za gospodar-
ske dejavnosti, obrt, turizem in kme-
tijstvo Marko Murn je povedal, da so 
na odboru strokovno in vsebinsko 
pohvalili gradivo. »Cilji so postavlje-
ni visoko, zato bo realizacija toliko 
zahtevnejša. Zavedati se moramo, 
da vse štiri občine ne prejemamo 
samo papirnatega dokumenta, am-
pak tudi zavezo, da bomo s svojimi 
službami, prostorskimi in investi-
cijskimi načrti pa tudi z ustreznimi 
javnimi razpisi finančno spodbujale 
turistične delavce pri njihovem tru-
du za dvig kakovosti ponudbe na na-
šem področju,« je še dodal Murn. Po 
konstruktivni debati na občinskem 
svetu je bila nova strategija turizma 
do leta 2028 soglasno sprejeta.

Sora kot kopalna reka se je izkazala za močno povezovalno točko obeh dolin in Škofje Loke.
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Praznični december je za nami. 
Sicer z nekoliko manj prire-
ditvami, ampak tiste, ki so 

bile, so narisale nasmehe na marsi-
kateri obraz. Kako ste vi zadovoljni 
s potekom prireditev in dogodkov v 
decembru?

Zelo sem vesel in hvaležen or-
ganizatorjem, da so se potrudili tudi 
v teh zahtevnih časih organizira-
ti veliko dogodkov v decembru, ki 
so – predvsem otrokom in mlado-
stnikom pa tudi ostalim – resnično 
risali nasmehe na obraze. Prihodi 
vseh treh dobrih mož so bili čarob-
ni. Koliko pričakovanja in potem 
neznanskega veselja … Slednjega 
pa ne manjka na drsališču, za kate-
ro smo se res potrudili in nam ga je 

navkljub protikoronskim ukrepom 
uspelo postaviti. Zdaj lahko rečem, 
da uspešno deluje. Res sem vesel, da 
je izredno dobro obiskano. Poudariti 
velja tudi druge kulturne dogodke, 
tako v Sokolskem domu Škofja Loka 
kot na Loškem odru in še marsikje, 
kjer se je dalo organizirati prireditev. 
Tistih velikih zunanjih dogodkov pa, 
žal, ni bilo možno izpeljati.
Lepo smo že zakorakali v novo leto. 
Kateri projekti in investicije čakajo 
občinsko upravo in občinski svet v 
letošnjem, upajmo, bolj prijaznem 
letu? 

Pestro leto bo. Veliko projektov 
je še pred nami. Pripravljamo se na 
prenovo Mestnega trga, predstavitev 
projekta zainteresirani javnosti načr-
tujemo v zadnjem tednu tega meseca, 
sam projekt pa se bo že začel izvaja-
ti proti koncu letošnjega leta. Mno-
gi projekti v okolici Škofje Loke so v 
polnem teku. Med njimi veliki projekt 
novega vodovoda oziroma oskrbe s 
čisto pitno vodo od Hotovlje do Škofje 
Loke. Z nestrpnostjo pričakujemo tudi 
investicije na državni infrastrukturi. 
Novo krožišče na Lipici, upam da tudi 
začetek del na cesti skozi sotesko 
proti Selški dolini. Po obsegu največji 
občinski projekt pa bo sanacija ceste 
skozi Gorajte in izgradnja kolesarske 
povezave na tem območju. Na Kidri-
čevi cesti, med rondojem na Starem 
Dvoru in železniško postajo naprej 
proti Virmašam, bomo umestili novo 
kolesarsko povezavo, dve krožni kri-
žišči, in na splošno obnovili to obnove 
res prepotrebno cesto. Veliko se bomo 
ukvarjali s stanovanji, s tem, da bomo 
še povečali občinski stanovanjski 
fond. Dokončno bomo prenovili stav-

bo komande, da bo postala pravo sre-
dišče društev v naši občini, pa še kaj 
bi se našlo.
Med zgoraj navedenimi velja omeni-
ti tudi energetsko prenovo Loškega 
gradu.

Res je. Naš Loški grad bo do-
bil precejšnjo nadgradnjo, kajti po 
energetski prenovi bo možno upo-
rabljati tudi podstrešje. Prenovili 
bomo osnovno stavbno pohištvo 
in fasado, da bomo precej izboljšali 
energetsko izkaznico muzeja. Hkra-
ti bomo lahko poskrbeli za kakšno 
dodatno olepšavo našega gradu. Za 
projekt smo pridobili znatna finanč-
na sredstva na razpisu ministrstva 
za kulturo, in sicer dobrih 330 tisoč 
evrov. Celotna investicija pa je vre-
dna nekaj manj kot 929 tisoč evrov.
Tudi Škofjo Loko je obiskala vlada. 
Odprli ste kar nekaj zanimivih tem.

Na sestanku s predstavniki Vlade 
Republike Slovenije smo v ospredje 
postavili več perečih točk, predvsem 
s področja okolja in prostora, od zadr-
ževalnika Moškrin do protipoplavnih 
ukrepov na Sori, problemov z izdela-
vo občinskega prostorskega načrta 
in umeščanjem nekaterih ključnih 
razvojnih projektov v prostor. Dotak-
nili smo se tudi popolnoma infra-
strukturnih projektov, saj si želimo 
čimprejšnje izgradnje ceste Trata–
Meja, kar nam je bilo zagotovljeno, in 
potem izdelavo državnega prostor-
skega načrta za navezavo na avtoce-
sto pri Vodicah. Seveda smo govorili 
tudi o strelišču Crngrob, ki mislim, da 
predstavlja kar veliko obremenitev za 
našo občino. Prvič so prepoznali, da 
navkljub temu, da strelišče leži v ob-
čini Kranj, negativne posledice nosijo 

Čaka nas projektov polno leto

V Škofji Loki se obeta veliko infrastrukturnih projektov tako na državni kot tudi 
na občinski infrastrukturi. Kot pravi župan Tine Radinja, lahko pričakujemo 
pestro leto.

Tine Radinja



OBČINSKE NOVICE 13 

Razvojna agencija Sora v okviru 
projekta Spodbujanje podjet-
ništva na Loškem vabi na online 
delavnico z naslovom Grafično 
oblikovanje za vsakdanjo rabo. 
Delavnica bo potekala v sredo, 
16. februarja, vodila pa jo bos-
ta Nejc Konjevič in Laura Mar-
tinčič. Skozi delavnico se bodo 
udeleženci naučili osnovnih 
zakonitosti oblikovanja, kot so 
uporaba in kombiniranje barv, 
pisav, hierarhije in kompozicije 
elementov. Spoznali bodo konk-
retne postopke in trike, kako 
s poznanimi orodji oblikovati 
grafike za družbena omrežja 
ter tiskane in spletne medije. 
Delavnica je brezplačna, saj jo 
financirajo vse štiri občine Up-
ravne enote Škofja Loka, prijava 
pa je obvezna.

Delavnica grafičnega 
oblikovanja

naše prebivalke in prebivalci. Dogo-
vorjeni znesek za kompenzacijo ne-
gativnih vplivov strelišča bo šel abso-
lutno in izključno v infrastrukturo na 
področju Crngroba. Govora je bilo tudi 
o cesti skozi sotesko in naprej proti 
Železnikom, ki je za občino res viso-
ka prioriteta in na vsakem sestanku 
z Direkcijo Republike Slovenije za in-
frastrukturo jo odpiramo. Veseli smo, 
da je v lanskem letu državi uspelo z 
odkupom kar večjega števila potreb-
nih zemljišč na tem področju, in ko 
bodo končani vsi odkupi, bodo izpol-
njeni pogoji za začetek gradnje.
V Medvodah snujejo kolesarsko pot 
proti Škofji Loki. Kaj se bo na tem po-
dročju naredilo v naši občini?

Kolesarske poti so razdeljene 
na dva dela, na državno kolesarsko 
omrežje, ki ga skupaj z Direkcijo Re-
publike Slovenije za infrastrukturo 
umeščamo v prostor in v nekaterih 
delih že izvajamo. Tukaj gre za pove-
zavo Škofje Loke s Kranjem, Železni-
ki, Žirmi in z Medvodami ter naprej v 
Ljubljano. Se pravi eno tako štirikrako 
križišče državnih kolesarskih poti je 
prav v Škofji Loki. Aktivno delamo na 
povezavi z Medvodami, ki pa morajo 
pridobiti še gradbeno dovoljenje za 
nov most. Ta bo povezoval kolesarske 
poti med obema občinama. Proti Žele-
znikom smo predvsem ta ključni del 
kolesarske povezave skozi sotesko od 
Podlubnika do Praprotna v lanskem 
letu že zakoličili, naredili geodetske 
odmere, dokaj uspešno potekajo od-
kupi zemljišč. Če bo vse po sreči, se bo 
letos gradnja začela. Proti Poljanski 
dolini in Žirem pa je kolesarska pot 
tudi umeščena v prostor in čas je za 
prve korake izgradnje. Poleg tega pa 
občina sama nadgrajuje kolesarko 
omrežje tam, kjer lastnik ni država, 
in sicer predvsem s povezavo mesta z 
železniško postajo in primestnih na-
selij s centrom Škofje Loke, tako da bo 
kolesarjenje čim bolj varno.
Skupni medobčinski inšpektorat 
občin Medvode, Naklo, Radovljica in 
Škofja Loka je s prvim januarjem za-
čel delovati. Kje konkretno se bodo 

poznale prednosti vzpostavitve tega 
telesa?

V projekt medobčinskega in-
špektorata in redarstva smo šli zato, 
da kadrovsko, predvsem na področju 
znanja, okrepimo našo ekipo. Tako 
imamo tudi primerno pravno pod-
lago oziroma subjekt, ki bo izvajal 
inšpekcijske nadzore. Skupaj z obči-
nami Medvode, Radovljica in Naklo, 
ki delujemo znotraj medobčinskega 
inšpektorata, smo se dogovorili, da 
ena geografska enota pokriva obči-
ni Škofja Loka in Medvode, druga pa 
Naklo in Radovljico. Te ekipe bodo 
delovale skupaj, se medsebojno pod-
pirale, kar pa pomeni, da imamo zdaj 
več inšpektorjev in redarjev, ki bodo 
predvsem na področju preventivne-
ga ukrepanja veliko bolje delovali.
Škofja Loka se je priključila projektu 
Družinam z mlajšimi otroki prijazno 
mesto. Povejte nam kaj več o njem.

Ne glede na to, ali sodelujemo pri 
projektu ali ne, je usmeritev naše ob-
čine, da smo otrokom in družinam 
prijazno mesto. Za začetek smo z 
namenom preveritve stanja skupaj 
z Vrtcem Škofja Loka izvedli anke-
to. Pričakujemo njene rezultate, na 
podlagi katerih bomo lahko izvedli 
določene naše akcije. Vedno se da še 

kaj izboljšati, določiti prioritete in se 
truditi, da je naša skupnost čim bolj 
prijazna tudi družinam z mlajšimi 
otroki.

Letos bodo nadaljevali obnovo Kidričeve ceste, na katero bodo umestili dve krožni križišči.
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Klavdija Škrbo Karabegović

Leto 2021 je bilo prvo leto, ko je podjetje Komunala 
Škofja Loka prevzelo izvajanje gospodarskih javnih 
služb in varstva okolja v Škofji Loki in delno v Že-

leznikih. V prvi polovici leta so se tako večinoma ukvarjali 
z nemotenim prehodom na novega izvajalca, in sicer da 
so se na to spremembo navadili tako zaposleni kot tudi 
uporabniki. V zvezi s tem je bil najpomembnejši projekt za 
prvo polovico leta pripojitev prejšnjega izvajalca Loške ko-
munale k Javnemu podjetju Komunala Škofja Loka. 

»V drugi polovici leta 2021 pa smo se že lahko posve-
čali optimizaciji in razvoju dejavnosti. Na področju 
oskrbe s pitno vodo smo skupaj z Občino Škofja Loka 
pridobili certifikat Voda iz pipe, ki ga tudi aktivno pro-
moviramo, saj je pitje vode iz pipe zdravo, na drugi stra-
ni pa povzročimo tudi manj odpadkov. Infrastrukturne 
projekte v glavnem vodi občina, mi sodelujemo pred-
vsem kot svetovalni organ zaradi izkušenj na terenu. 
Tako smo skupaj z občino v lanskem letu ogradili vsa 
vodna zajetja. S področja odvajanja in čiščenja odpad-
nih voda pa velja omeniti, da smo v upravljanje prevzeli 
malo čistilno napravo v Hrastnici,« je nekaj izvedenih 
projektov predstavil direktor Komunale Škofja Loka Pri-
mož Ržen.

Največ projektov izvedenih na področju odpadkov
Kot je dejal Ržen, pa so največ projektov izvedli na 

področju odpadkov. Skupaj z občinama Škofja Loka in 
Železniki so pristopili k projektu Zero Waste, ki zasleduje 
dva osnovna cilja, in sicer zmanjšanje celotne količine 
povzročenih odpadkov in povečanje deleža ločeno zbra-
nih odpadkov.

Poleg tega so v Podlubniku in Frankovem naselju v 
spomladanskem času izvedli testno akcijo zbiranja ze-
lenega odreza, kar se je po besedah Ržena izkazalo za 
odlično potezo. Jeseni so akcijo ponovili in jo razširili na 
celotno območje občine Škofja Loka, pri čemer so obča-
ni lahko odvoz naročili elektronsko ali telefonsko. V je-

senski akciji je tako sodelovalo 135 gospodinjstev, zbrali 
pa so več kot 15 ton zelenega odreza. Zagotovo so s tem 
preprečili marsikateri odpadek ob Sori ali v gozdu.

»Naslednje področje, ki smo ga promovirali, so odpadne 
nagrobne sveče. Ugotavljamo sicer, da se v zadnjih letih ko-
ličina zmanjšuje, ampak je še vedno relativno velika, tako 
da smo pred 1. novembrom v sodelovanju z Občino Škofja 
Loka in pogrebnim podjetjem Akris izvedli promocijsko 
akcijo ozaveščanja o vplivih odpadnih sveč na okolje, kar 
je dodatno pripomoglo k temu, da smo imeli letos še manj 
odpadnih sveč,« je še eno akcijo opisal sogovornik.

Prav tako so vzorčno uredili skupna zbirna mesta v 
dolini Hrastnice; lotili so se testnega zbiranja papirja od 
vrat do vrat in gospodinjstva v Krajevni skupnosti Go-
dešič opremili z dodatnimi zabojniki za papir. »Tovrstna 
rešitev se kaže kot zelo primerna. Zabojniki so polni, pa-
pirja je v drugih zabojnikih manj oziroma ga sploh ni. Te-
stno zbiranje bomo izvajali še približno pol leta, nato pa 
se z občino odločili, kako naprej. Po vsej verjetnosti bomo 
sistem širili. Skladno s širitvijo od vrat do vrat pa bomo 
krčili sistem ekoloških otokov,« je pojasnil Ržen. Pri teh 
velja omeniti, da so pred kratkim v Podlubniku postavili 
prvi polpotopni otok.

Ker Zbirni center Draga za uporabnike ni bil najbolj 
optimalen, so skupaj z občino uredili krožni promet in 
zagotovili dodatne površine za odlaganje ločeno pripelja-
nih frakcij. »V okviru ciljev ločevanja je zelo pomembno 
tudi obveščanje in ozaveščanje, tako da smo proti koncu 
leta 2021 vzpostavili abecednik odpadkov, ki ga aktivno 
promoviramo v različnih sredstvih javnega obveščanja. 
S tem želimo dvigniti nivo ozaveščenosti uporabnikov, 
da ni vseeno, kam se kakšen odpadek vrže,« je dodal 
Ržen. Kot zanimivo in zelo dobro sprejeto novost iz lan-
skega leta pa velja poudariti tudi, da je Komunala Škofja 
Loka septembra prevzela upravljanje dveh e-minibusov, 
Agate in Jurija. Samo decembra so z njima prepeljali sko-
raj 2100 potnikov in pri tem naredili nekaj manj kot tri 
tisoč kilometrov.

Prav tako so veliko investirali v digitalizacijo. Tako so 
zabojniki za papir že opremljeni s čipom in črtno kodo, na 
ta način pa bodo v prihodnje opremili tudi druge zaboj-

Veliko je bilo že narejenega na področju 
ravnanja z odpadki

Leto dni je minilo, odkar je Javno podjetje Komunala Škofja Loka prevzelo 
gospodarske javne službe v občini. Z direktorjem Primožem Rženom smo se 
ozrli na dosežene cilje in pogledali načrte za naprej.
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nike. S tem bodo imeli boljši pregled 
nad celotnim sistemom. V okviru di-
gitalizacije za leto 2022 niso pošiljali 
dopisnic za kosovne odpadke, am-
pak je kosovni odvoz moč naročiti 
po spletu oziroma telefonu.

Načrti za leto 2022
V lanskem letu so bili torej nare-

jeni pomembni koraki. In kakšni so 
načrti za letošnje leto? Kot odgovarja 
direktor, bodo nadaljevali testne pro-
jekte, ki so se izkazali za dobre, torej 
odvoz zelenega odreza, razširitev 
sistema od vrat do vrat z zabojniki 
za papir, digitalizacijo dodali bodo 
še dva polpotopna ekološka otoka, 
in sicer na Partizanski cesti in v 
Frankovem naselju … Tako name-
ravajo v pomladanskem času preiti 
na pošiljanje e-računov, prehod pa 
bodo povezali z vzpostavitvijo treh 
zbiralnic odpadnega olja iz gospo-
dinjstva. Vsako gospodinjstvo, ki se 
bo odločilo za e-račun, bo namreč 
brezplačno dobilo praktično kantico 
za zbiranje odpadnega olja. 

»Naš bolj dolgoročni cilj je, da pre-
idemo na daljinsko odčitavanje vodo-
merov, tako da bodo stranke dejansko 
plačevale po mesečni porabi. Hkrati 
pa bomo lahko pozorni na prevelika 
odstopanja in tako pravočasno ob-
vestili uporabnike,« je še eno novost, 
ki se nam obeta, predstavil Ržen. V 
izdelavi je že projektna naloga, s ka-
tero preverjajo tehnične rešitve in fi-
nančne učinke omenjenega projekta. 
Z namenom, da se čim bolj približajo 
uporabniku, v spomladanskem času 
načrtujejo poenotenje in hkrati po-
daljšanje obratovalnega časa Zbirne-
ga centra Draga.

Prav tako spomladi bodo siste-
matizirali delovno mesto kontrolor 
odpadkov. Njegov pristop bo sicer na 
mehek način uporabnike ozaveščati 
in jih pripraviti k boljšemu ravnanju 
z odpadki, opozarjati na napake in 
le v skrajnem primeru vključiti me-
dobčinskega inšpektorja. Kajti, kot 
zaključi direktor Ržen, vsi skupaj naj 
bi delovali v dobro narave.

Klavdija Škrbo Karabegović

Občine ustanoviteljice se v 
tej obliki združujejo za izva-
janje nalog inšpektorata in 

redarstva z možnostjo kasnejšega 
dodajanja novih skupnih nalog. Pri 
izvajanju upravnih nalog nastopa 
organ skupne občinske uprave kot 
organ tiste občine, v katere krajev-
no pristojnost zadeva spada. Občine 
tako s sodelovanjem združujejo in 
optimizirajo kadrovske, finančne in 
organizacijske vire. Skupne občin-
ske uprave spodbuja tudi zakonoda-
ja, saj Republika Slovenija dodatno 
sofinancira izvajanje nalog, ki jih 
občine organizirajo v tej obliki.

Občine Radovljica, Škofja Loka, 
Medvode in Naklo imajo skupaj več 
kot 63 tisoč prebivalcev, približno 
370 kvadratnih kilometrov površi-
ne in okoli 820 kilometrov lokalnih 

cest. Občini Radovljica in Naklo sta 
imeli že od leta 2017 občinski in-
špektorat in redarstvo organizirano 
kot skupno občinsko upravo s sede-
žem v Radovljici. Občini Medvode 
in Škofja Loka pa sta imeli izvajanje 
nalog doslej organizirano v okviru 
svojih občinskih uprav. Sedež sku-
pnega inšpektorata je v Radovljici.

»Ob začetku delovanja medob-
činskega inšpektorata in redarstva 
poudarjamo, da namen delovanja 
občinskih inšpektorjev in redarjev 
ni izdajanje glob in kazni, ampak 
preventivno delovanje in pomoč 
občankam in občanom. Lokalni 
predpisi določajo pravila skup-
nosti občanov in omogočajo ka-
kovostno sobivanje v naši občini. 
Verjamemo, da se bomo z vestnim 
upoštevanjem cestnoprometnih 
predpisov in drugih pravil izognili 
neprijetnim sporočilom redarjev in 
inšpektorjev,« so sporočili s škofje-
loške občine.

Zaživel medobčinski 
inšpektorat

Občine Radovljica, Medvode, Naklo in Škofja Loka 
so ustanovile nov organ skupne občinske uprave – 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR), ki je  
začel delovati prvi dan letošnjega leta.

Eko sklad je objavil štiri nove pozive. Tako dodeljujejo nepovratna sredst-
va za naprave za samooskrbo z električno energijo; nepovratna sredstva 
in ugodne kredite gospodarstvu za naložbe v učinkovito rabo energije in 
obnovljive vire energije; nepovratna sredstva za pnevmatike višjega en-
ergijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih ter nepovratna sredstva 
občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev. Informaci-
je o javnih pozivih so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak 
ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na 
naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Subvencije za okolju prijazne naložbe



Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: arhiv Zavoda KRES

Poslanstvo Zavoda KRES (kul-
tura, rokodelstvo, etnologija/
ekologija, skupnost) je oza-

veščanje in preventivno delovanje 
na področju digitalne zasvojenosti, 
nekemičnih odvisnosti, razvijanje 
kompetenc z mediji in medijske pi-
smenosti v potrošniško orientirani 
sodobni družbi. Zavod uresničuje 
svoje poslanstvo skozi razvijanje 
pedagoških programov in praktič-
nih izobraževanj, ki črpajo znanja 
s področja kulture in umetnosti ter 
naravne in kulturne dediščine, eko-
logije.

»V Zavodu KRES smo ob nepo-
srednem delu z otroki zaznali skrb 
vzbujajočo raven digitalne zasvoje-
nosti, ki je posegla že med najmlajše. 
Mladim že v vrtcu slabijo empatija, 
sodelovanje, pozornost, koncentra-
cija, vztrajnost, ustvarjalnost ter 
pešajo življenjske veščine. Ob jasni 
zaznavi problematike smo se ak-
tivni pedagogi odločili za takojšnje 
ukrepanje v iskanju rešitve – pre-
vencije pred digitalno zasvojenostjo 
otrok in mladine, ki nas je vodila k 
uresničitvi projekta CLLD Živi živo 
–  življenjske  veščine  odraščanja. 
Odločili smo se za predlog takojšnje 
spremembe življenjskih poti, zdra-
vega življenjskega razvoja, vpeljave 
življenjskih veščin odraščanja  in 
profesionalno pot mentorstva ot-
rok in mladine  kot  preventivo pred 
njihovo digitalno zasvojenostjo.  Na 
pohodu je sočasna, nič manj skrb 

vzbujajoča epidemija drugačne 
vrste! Projekt smo zastavili pred kri-
zo zaradi covida-19, ki razsežnost 
problematike le še poglablja in kliče 
po urgentni reakciji na ravni celot-
ne države.  Prikovanost na družbe-
na omrežja in na tehnologijo je epi-
demija moderne dobe, ki jo je nujno 
treba reševati sistematično. To, kar 
v tehnološkem smislu razumemo 
kot napredek, prinaša ob neustre-
zni rabi resne težave na kognitiv-
ni, duševni in telesni ravni,« pove 
vodja Zavoda KRES Katka Žbogar, 
ki z empatijo, zagnanostjo, nalezlji-
vim entuziazmom in prekipevajočo 
energijo odpira marsikatera še tako 
zaprta vrata in na ta način pomaga 
številnim otrokom, mladostnikom 
in njihovim staršem. Čeprav je idej-
ni vodja projekta in glavni motor, 
nikoli ne pozabi omeniti vseh, ki ji 

na kakršnekoli način stojijo ob stra-
ni in pomagajo pri uresničitvi ciljev. 
Najsi bodo to prostovoljci, donatorji, 
nevladne organizacije, med njimi še 
posebno Grozd, drugi strokovnjaki s 
svojim znanjem, občine z moralno in 
materialno podporo itd.

Svoj projekt Živi živo so zaradi 
potreb razvili in razširili. Kljub letu, 
ko je koronska kriza še bolj poglobila 
digitalno odvisnost in omejila stike, 
so v okviru danih možnostih izvedli 
številne projekte. Težko je vse naš-
teti, a vsekakor velja omeniti, da so 
se prijavili na razpis LAS Gorenjska 
košarica z naslovom Rane ekrana, 
in sicer so pripravili kurikul za pre-
ventivni in detoks center. Cilj je, da 
poiščejo lokacijo do prihodnjega leta. 
Poleg tega so posneli predavanja za 
starše, ki so objavljena na njihovi 
spletni strani, se povezali s šolami, 

Tanka meja med uporabo in zlorabo

Prikovanost na družbena omrežja in tehnologijo je epidemija moderne dobe, ki 
jo je nujno treba reševati sistematično, pravijo v Zavodu KRES, kjer z vpeljavo 
življenjskih veščin skrbijo za preventivo.

Preživetje v naravi: dvodnevni pohod Jamnik–Talež 
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mladinskimi centri in drugimi or-
ganizacijami … Organizirali so men-
torski tečaj za medijsko vzgojo, ki še 
vedno poteka, odmeven je projekt 
Nazaj na igrišče, zabavna in poučna 
je bila tudi izkušnja preživetja v na-
ravi itd.

Poleti so z društvom Univerza za 
tretje življenjsko obdobje iz Škofje 
Loke pripravili vrsto prostovoljnih 
delavnic in aktivnosti. Na vseh de-
lavnicah je bilo udeleženih več kot 
550 otrok in mladih, sodelovalo pa je 
več kot 15 prostovoljcev. »Ti prosto-
voljci nimajo meja v svoji kreativno-
sti. Hkrati pa gre pri vsem skupaj za 
medgeneracijsko sodelovanje, ki je v 
današnji odtujeni družbi še kako po-
membno. Pogled na tesno sodelova-
nje starejših aktivnih upokojencev 
z otroki ti preprosto nahrani dušo,« 
je jasna Žbogarjeva. Zelo uspešno 
je bilo tudi sodelovanje na Dnevih 
evropske kulturne dediščine, kjer so 
sodelovali z delavnicami in odmev-
no razstavo.

In kakšni so načrti za naprej? 
»Pri detoks centru želimo preiti od 
besed k dejanjem. Želimo poiskati 
primerno lokacijo, kajti meja med 
uporabo in zlorabo digitalnih me-
dijev je izredno tanka. Nadaljevali 
bomo delavnice za medijske sve-
tovalce, naredili plan, kako delati s 
starši, razmišljamo, da bi ustanovili 
rokodelsko šolo in kmetijski krožek 
v prostorih Zavoda KRES v Breznici 
pod Lubnikom, prejšnji teden smo 
imeli delavnice v loških mladinskih 
centrih, februarja pa pripravljamo tri 
izkustvene delavnice za najstnike 
na temo digitalnih medijev … Načr-
tov je veliko in njihove realizacije se 
zelo veselimo,« je povedala Katka 
Žbogar.

Njihove aktivnosti lahko sprem-
ljate na spletni strani www.zavod-
kres.si ali na Facebooku. Podprete jih 
lahko z idejami, svojo prisotnostjo pa 
tudi donacijami, kajti v Zavodu KRES 
za otroke in mladostnike poskrbijo 
kot skupnost, s povezovanjem.

• Ocena stroke je, da za 
digitalno odvisnostjo trpi 
3000 otrok v Sloveniji.
• Čas, ki ga otroci v  
povprečju preživijo pred 
ekrani, se je po izbruhu 
pandemije covida-19 še 
podaljšal, in sicer kar za  
66 odstotkov.
• Študije kažejo, da 
posameznik pogleda telefon 
povprečno 200-krat dnevno 
ali vsakih 6 minut.
• Vsak četrti človek preživi 
na spletu dlje časa, kot spi.
• Sedemdeset odstotkov 
mladih raje komunicira s 
sporočili kot v živo.
• Povprečen najstnik pošlje 
3400 SMS-ov mesečno.



Difa, d. o. o., je hitrorazvijajoče se družinsko 
proizvodno podjetje, ustanovljeno leta 1990 
kot naslednik obrtne dejavnosti iz leta 1967. 
Na trgu smo prisotni že več kot 50 let. Ukvar-
jamo se s tlačnim litjem izdelkov iz alumini-
jevih in cinkovih zlitin, brizganjem plastike, 
preoblikovanjem in sestavljanjem.

Smo izvozno naravnano podjetje, več kot 90 
odstotkov naših proizvodov je izdelanih za 
najzahtevnejšo avtomobilsko industrijo na 
trgih EU, ZDA in Kitajske.

ZAPOSLUJEMO

talilec, livar operater 1 in CNC operater (m/ž)

Zahtevana izobrazba: poklicna ali srednja tehnična smer
Oblika zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas
Delovni čas: delo v izmenah

KAJ PRIČAKUJEMO:
• Zanesljivost, odgovornost do dela
• Fleksibilnost in natančnost
• Vozniški izpit kategorije B
• Znanje slovenskega jezika
• Osnovno računalniško znanje

KAJ NUDIMO:
• Delo v dinamičnem okolju
• Delo v mladem kolektivu
• Dobro plačilo (nagrajevanja)
• Možnost strokovnega izobraževanja

Za delovno mesto talilec imajo prednost kandidati z izkušnjami na podobnih delovnih mestih in v livarnah ter tisti,  
ki imajo opravljeno strokovno usposabljanje za upravljavca industrijskih peči. Izpit za vožnjo z viličarjem se opravi  
v podjetju.

Prijave sprejemamo samo v elektronski obliki po e-pošti zaposlitev@difa.si do 31. 1. 2022. Dodatne informacije dobite  
na telefonski številki 04 502 01 14 (kadrovska služba).
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SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE
Digitalna pismenost nam omogoča delo na domu,  
komuniciranje (Zoom …), nakupovanje, uporabo 
e-storitev (naročanje pri zdravniku, covid potrdila …), 
iskanje informacij na spletu, pošiljanje e-pošte.

Če vam našteto povzroča težave, se vpišite v brezplačni tečaj
Računalniška pismenost za odrasle.

Pokličite svetovalce (04 506 13 80) in se dogovorite  
za individualno svetovanje o možnostih izobraževanja.

Projekt Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske sofinancirata Republika Slovenija  
in Evropska unija iz Evropskega socialnega  sklada.

Mateja Rant

Ustanovitev gimnazije v Škofji Loki sega v šolsko 
leto 1950/51, ko so ob podpori takratnega ministra 
Borisa Ziherla četrti razred nižje gimnazije prei-

menovali v prvi razred višje gimnazije. Štiri leta kasneje 
je maturiralo prvih 26 dijakov, je v svojem nagovoru na 
slavnostni akademiji spomnil ravnatelj Gimnazije Škofja 
Loka Jože Bogataj. Za rdečo nit praznovanja so si izbrali 
čas, s tem pa je povezan tudi moto praznovanja, to je vzk-
lik italijanskega znanstvenika Galilea, s katerim je pod-
krepil svojo teorijo o gibanju nebesnih teles: »In vendar se 
vrti …« Omenjeno geslo bi bilo namreč lahko tudi skupni 
imenovalec njihovega sobivanja na šoli, je še poudaril 
ravnatelj Jože Bogataj. »Iščemo namreč vzroke in posle-
dice, razloge in dokaze za dogajanja tako v naravoslovju 
in družboslovju kakor tudi v literaturi in drugih strokah 
z namenom, da si pridobimo čim več uporabnih znanj in 
spretnosti.«

Do leta 2000 je na šoli maturiralo več kot 3500 dijakov, 
do danes pa kar 6900, kar pomeni, da se je v zadnjih 20 le-
tih število dijakov več kot podvojilo, je spomnil ravnatelj. 
»V zadnjih desetletjih smo se razvili v moderno srednje-
šolsko izobraževalno institucijo, kjer cenimo kakovostno 
znanje, kjer vladajo dobri medsebojni odnosi in kjer dija-
kom poleg rednega pouka ponujamo raznovrstne vsebi-
ne z namenom, da razvijajo svoje potenciale in skrbijo za 
osebnostno rast.« Povezujejo se s partnerskimi šolami v 
tujini, v njihov program dejavnosti vključujejo evropske 
izobraževalne programe in mobilnosti vseh vrst. Dijaki 
dosegajo izjemne uspehe na državnih tekmovanjih in 
olimpijadah iz znanja. Od leta 1995 do danes se lahko po-
hvalijo z več kot dvesto zlatimi maturanti in 14 diaman-
tnimi maturanti.

Na škofjeloško gimnazijo je ponosen tudi župan Tine 
Radinja, ki je njeno vlogo v lokalnem okolju označil za 
neprecenljivo. »Svoje poslanstvo opravlja ne zgolj na po-

Jubilej škofjeloške 
gimnazije

Slavnostno akademijo ob 
sedemdesetletnici Gimnazije Škofja 
Loka je bilo zaradi okoliščin v zvezi 
z epidemijo koronavirusne bolezni 
mogoče spremljati zgolj na spletu.

Danes je še čas za prijavo za spletni dogodek Karier-
na izvidnica, v okviru katerega za dijake tretjih in četr-
tih letnikov pripravljajo predstavitev fakultet in več 
kot trideset študijskih smeri. Dogodek, ki ga organ-
izira Zavod MEPI – mednarodno priznanje za mlade 
v sodelovanju z zlatniki, ki prihajajo iz vrst študentov, 
in Društvom prejemnikov zlatega priznanja MEPI, 
se bo na spletu začel 13. januarja ob 18. uri. V dveh 
urah bodo lahko dijaki podrobneje spoznali tri študi-
jske smeri po lastni izbiri, ki jim jih bodo iz prve roke 
predstavili študenti. Tako bodo mladi še pred uradni-
mi informativnimi dnevi imeli priložnost, da pridobijo 
relevantne in realne informacije o študiju, s katerim 
se spogledujejo.

Karierna izvidnica

dročju izobraževanja, ampak tudi na kulturnem, špor-
tnem, socialnem in prostovoljskem področju,« je dejal in 
dodal, da je gimnazija vedno bolj in vedno večkrat vpeta v 
to, kar so si zamislili kot razvojni model njihovega mesta: 
»Mesta, ki bo solidarno, odprto, visoko izobraženo in bo s 
tem privabljalo mlade ljudi.« Lepe spomine na gimnazi-
jo ima tudi Janez Ivan Hafner, maturant prve generacije. 
»Veliko smo se naučili in dobili tudi veliko življenjskih 
napotkov.« Dokaz, da je bila škofjeloška gimnazija že tak-
rat kakovostna, pa je po njegovem tudi to, da so skoraj vsi 
maturanti prve generacije uspešno končali tudi študij in 
uspešno zaključili svojo delovno dobo.



20 KULTURA  

Igor Kavčič

Tako je bilo nekoč, bi lahko rek-
li na kratko in šli naprej svojo 
pot. Ker pa ta nekoč le ni tako 

oddaljen in se ga mnogi dobro spo-
minjamo, naj bo v dobrem ali slabem, 
se velja pri njem nekoliko ustaviti. 
Idealna priložnost za to je aktual-
na razstava Loškega muzeja, ki ima 
nedvoumen naslov Od osvoboditve 
do osamosvojitve, v podnaslovu pa 
natančneje opredeljuje, da gre za Lo-
ško ozemlje od leta 1945 do 1991.

Razstava namreč poudarja po-
dročje Škofje Loke, Selške in Poljan-
ske doline ter Žirovske kotline in ga 
postavlja v širši kontekst časa, ko je 
bilo to kot del Republike Slovenije 
vključeno v zvezo socialističnih re-
publik Jugoslavijo. Nekdanja država 
je v 46 letih svojega obstoja tu pustila 
sledi na različnih področjih gospo-
darskega, družbenega in kulturnega 

življenja. Razstava je multidiscipli-
narna, pri njenem snovanju pa je so-
deloval kvartet sodelavcev Loškega 
muzeja: Biljana Ristić, Jože Štukl, Pe-
tra Čeh in Sara Šifrar Krajnik.

Kot je povedala vodja projekta 
zgodovinarka Biljana Ristić, so se 
soavtorji pri snovanju razstave zave-
dali, da gre za dolgo in kompleksno 
obdobje, ki je bilo del večje zgodbe 
in v katerem se je zamenjalo več ge-
neracij. »Zato ta čas predstavljamo v 
širšem kontekstu, skozi gospodar-
stvo, zdravstvo, šolstvo, kmetijstvo, 
kulturo in vsakdanje življenje, se-
veda pa se na začetku dotaknemo 
tudi konca druge svetovne vojne in 
uvedbe novega družbenega sistema 
ter v zaključku slovenske osamosvo-
jitve.« Gre seveda za preplet različnih 
področij življenja v nekdanji večna-
cionalni državi. In še na eno pred-
nost velja opozoriti – razstavo so 
postavili muzejski sodelavci mlajše 
generacije, ki so nekdanjo državo 
doživeli le kot otroci ali pa še to ne. 

Pogled z distance je lahko mnogo ja-
snejši in brez meglic.

Razstava se začne z veseljem 
ob koncu druge svetovne vojne na 
Mestnem trgu in nadaljuje z izgra-
dnjo nove države v duhu novega sis-
tema, v katerega sodi tudi kult pred-
sednika države Josipa Broza - Tita. V 
uvodnem delu je predstavljena tudi 
temna plat obdobja takoj po vojni, ko 
je nova oblast na Loškem gradu orga-
nizirala taborišče za vojne ujetnike. 
O posledicah vojne – ne le za družbo, 
ampak tudi za posameznika – govo-
ri tudi slika Franceta Miheliča iz leta 
1955 z naslovom Kronist. Domovino 
je bilo treba obnoviti in na novo zgra-
diti, kar je na razstavi s fotografijami 
in muzejskimi predmeti predstavlje-
no skozi mladinske delovne akcije 
ter obnove objektov, cest, mostov na 
Loškem. Sledi del razstave, ki je pos-
večen tako imenovanim petletkam, 
takratnemu centralnemu planskemu 
gospodarstvu in industriji kot stebru 
ponovnega razvoja države, hkrati pa 
tudi agrarni reformi.

Eden pomembnih temeljev v ra-
zvoju nove države je bilo tudi šolstvo, 
ki ga je bilo treba vzpostaviti povsem 
na novo, prav tako so na novih teme-
ljih vzpostavljali tudi zdravstvo in 
lekarništvo. Kar zajeten del razstave 
je povezan z bogatim kulturnim do-
gajanjem, ki je za Škofjo Loko značil-
no vse povojno obdobje. Postavitev v 
celoti spremljajo tudi dela likovnih 
umetnikov s Škofjeloškega. 

Eden najbolj slikovitih pa tudi 
prepoznavnih delov razstave je 
»soba«, ki   prikazuje vsakdanje živ-
ljenje Ločanov v nekdanji Jugoslaviji 
od povojnega pomanjkanja in UNRA 
paketov do razcveta potrošništva 
med prebivalstvom, ko ljudje na nov 

Od osvoboditve do osamosvojitve

Nova razstava Loškega muzeja v galeriji na gradu nas popelje v čas med koncem 
druge svetovne vojne in slovensko osamosvojitvijo.

Soavtorji razstave (od leve): Jože Štukl, Sara Šifrar Krajnik, Petra Čeh in Biljana Ristić  
/ Foto: Tina Dokl
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DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

DAVIDOV HRAM, PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj

Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. 
uro ter ob sobotah med 7. in 12. uro

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

Vse cene so maloprodajne  
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja:  
Prekomerno pitje alkohola  

škoduje zdravju!

ZAČIMBA  
VEGETA  

2 kg, DOZA 
10,07 EUR

PRŠUT MAESTRAL KRAS  
KOSI ,VAK. PAK., 1 kg 

12,79 EUR

ČEBULA , 
PRAŽENA, 1 kg 

4,39 EUR

OLJE BUČNO,  
NERAFINIRANO,  
PREMOŠA ,1 l 

12,49 EUR

TRAVNIŠKI KAJMAK, 500 g 

 4,99 EUR 

POSODA CHAFING GN 9 l ALPEKS  

    45,00 EUR 

SMETANA ZA STEPANJE 
33% POMURSKE MLEK.,  

1 l BP 
 4,29 EUR 

način opremljajo stanovanja, kupujejo električne aparate, 
si privoščijo več zabave.

Socialistična Jugoslavija v osemdesetih počasi od-
haja v zgodovino. V zadnjem delu se razstava približu-
je osamosvojitvi Slovenije, saj je ta posvečen zgodovini 
vojašnice v Škofji Loki, Jugoslovanski ljudski armadi in 
kasneje Teritorialni obrambi. Na ogled je tudi bogat nabor 
različnega orožja, ki so ga uporabljali v prej omenjenih 
vojskah. Osrednji del razstave se konča s predstavitvi-

jo dogodkov ob osamosvojitvi Slovenije. Za razstavo je 
bilo posnetih več intervjujev z znanimi Ločani, šest jih 
je vključenih v razstavo in so dostopni na spletni strani 
muzeja. Ustvarjalci razstave so pripravili tudi štiri inter-
vencije v siceršnje stalne muzejske zbirke. Razstava bo 
marsikomu v spomin, morda celo nostalgijo, predvsem 
pa v poduk – tako se je nekoč živelo na Loškem. Pot Od 
svobode do osamosvojitve je dolga in zanimiva, zato si 
velja vzeti čas za ogled – vse do konca septembra.

Kulturno delovanje je bilo vedno bogato. / Foto: Tina DoklKdo se še spomni pionirske organizacije? / Foto: Tina Dokl
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Praznični decembrski utrip

S festivalom Loka v snegu jim je v Škofji Loki tudi v lanskem decembru uspelo 
pričarati veselo praznično vzdušje. Začelo se je že v prvih dneh decembra s 
prižigom prazničnih luči in odprtjem Izložb domišljije.

Sneg je v decembru ulice in trge odel v zimsko preobleko in tako 
poskrbel za še bolj praznično zimsko podobo, ki so jo mestu nadeli  
že s praznično osvetlitvijo, ki je zažarela v prvih dneh decembra.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Praznično podobo so že sedmo leto zapored nadeli tudi izložbam v 
starem mestnem jedru. Znova so namreč zaživele Izložbe domišljije, 
prodajne razstave umetnikov in rokodelcev, ki so vabile k bolj 
premišljenemu obdarovanju najbližjih. / Foto: Tina Dokl

Turistično društvo Škofja Loka je zadnjo soboto pred božičem 
pripravilo božični sejem na Mestnem trgu, na katerem je bilo 
mogoče izbirati med različnimi darili in spominki, poskrbeli so tudi 
za sladkosnede. V Sokolskem domu pa si je bilo mogoče ogledati 
otroško predstavo Čarobni prazniki, po kateri je otroke s svojim 
obiskom presenetil Božiček. / Foto: Alenka Brun

Na najmlajše ni pozabil niti dedek Mraz, ki je otroke obdaril na otroškem 
silvestrovanju na zadnji dan starega leta. Otroci so uživali ob ogledu 
interaktivne predstave Čudežna omara, silvestrovanje pa so popestrili 
še z zimskimi pesmicami in novoletnim plesom. / Foto: Gorazd Kavčič
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Na Trgu pod gradom je sredi decembra zaživelo mestno drsališče. Na 
Občini Škofja Loka so tako tudi najmlajšim omogočili aktivno, zabavno in 
pestro preživljanje zimskih dni. / Foto: Tina Dokl

Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka je v Sokolskem domu 
pripravilo tradicionalno miklavževanje. Otroke je obiskal Miklavž 
in vse pridne tudi obdaroval. / Foto: Tina Dokl

  *Primer informativnega izračuna finančnega leasinga 
Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot e-208 (Active 50 KWh) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena 
z DDV z vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – 
pod pogojem vsaj 36 mesečne dobe financiranja) je 29.750 EUR (v izračunu ni upoštevana subvencija Eko 
Sklada, ki znaša na dan 6. 12. 2021, 4.500 EUR); mesečni obrok je 322 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti  
84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od  
36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 06. 12. 2021 znaša 8,01% in se 
spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni 
EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,9% (v primeru dviga referenčne obrestne mere se skupni znesek, 
ki ga mora plačati potrošnik, lahko poveča); financirana vrednost 20.825 EUR; skupni znesek za plačilo 
35.390 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno 
pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto. Poraba 
električne energije (Wh/km) pri kombinirani vožnji: 159–183; izpusti CO2 pri kombinirani vožnji (g/km): 
0. Brez izpustov CO2 med vožnjo. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba velja za vozila dobavljena do 31. 12. 2021.

ELEKTRIČNA VOZILA 
PEUGEOT
Že za 25.250 €*

KASKO ZA 1 €

BREZPLAČNA DOMAČA  
POLNILNA POSTAJA 

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

PEUGEOT-SLO-oglas_SPARK-ELEKTRICNA-VOZILA-2008_december-Rodex_A5_nve_v3.indd   1 08/12/2021   11:26
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Vilma Stanovnik

Po uspešnih poletnih in je-
senskih pripravah so tekmo-
valke in tekmovalci Smu-

čarskega kluba Alpetour uspešno 
začeli novo sezono, v kateri so mo-
rali najprej nadomestiti tudi odpadle 
tekme lanske zime. 

Tako so se mlade smučarke in 
smučarji v kategorijah do 12, do 14 in 
do 16 let najprej pomerili na zaosta-
lih državnih prvenstvih. V kategori-
ji U12 se je med deklicami izkazala 
zlasti Manja Matek, ki je postala dr-
žavna prvakinja v veleslalomu. Dr-
žavna prvakinja v veleslalomu je v 
kategoriji deklic U16 postala tudi Tija 
Radelj. Tija je v slalomu osvojila dru-
go mesto.

V kategoriji dečkov U16 se je iz-
kazal Gal Hajdinjak, ki je osvojil dru-
go mesto v veleslalomu, v slalomu pa 
je bil tretji. 

Med deklicami v kategoriji U14 je 
drugo mesto v državi tako v slalomu 
kot v veleslalomu osvojila Aja Radelj.

Smučarski klub Alpetour je sredi 
decembra na Soriški planini organi-
ziral štiri mednarodna tekmovanja 
FIS v slalomu. Dobrih rezultatov se je 
veselila mladinka Nina Drobnič, saj je 
enkrat zmagala, enkrat pa je osvojila 
tretje mesto. Pred tem je na mednaro-
dni mladinski tekmi v Italiji, na Passo 
Monte Croce, prav tako zmagala.

Dober rezultat na Soriški plani-
ni sta dosegla tudi Rok Stojanovič z 
enajstim in Rožle Krelj z dvanajstim 
mestom.

Omeniti velja tudi rezultate mla-
dinca Anžeta Gartnerja, ki je z drugim 
mestom v superveleslalomu in petim 
mestom v veleslalomu v nemškem 
Bischofswiesnu dokazal, da je odlič-
no pripravljen za to sezono. Presene-
til pa je zlasti na tekmi evropskega 
pokala Glungezerju v Avstriji, ko je na 
svojem prvem nastopu prišel v finale 
in v veleslalomu prvi dan dosegel 45. 

mesto in drugi dan 39. mesto, kar je 
za prvi nastop lep uspeh.

»Lahko rečem, da smo v klubu z 
začetkom sezone res lahko zadovolj-
ni. Predvsem smo veseli, da vse po-
teka normalno, tako kot je v sezonah 
pred epidemijo. Lani je bilo precej te-
žav, letos pa za zdaj kaže, da bodo tek-
me potekale, kot je načrtovano. Uspe-
lo nam je pripraviti štiri tekmovanja 
FIS za članice in člane na Soriški pla-
nini, pripravljamo pa se tudi na naše 
največje tekmovanje Pokal Loka,« 
je povedal predsednik Smučarske-
ga kluba Alpetour Janez Dekleva in 
pojasnil, da 47. prireditev Pokal Loka 
načrtujejo med 11. in 13. februarjem. 

»Ali bodo tekme na Starem vrhu 
ali Soriški planini je odvisno od snež-
nih pogojev,« je tudi pojasnil Janez 
Dekleva, sicer vodja tekmovanja Po-
kal Loka.

Pripravljajo se na Pokal Loka

V Smučarskem klubu Alpetour so tekmovalke in tekmovalci uspešno začeli 
novo sezono, na Soriški planini pa so pripravili tudi mednarodna tekmovanja. 
Po lanskem Pokalu Loka, ki je marca potekal v zelo okrnjeni izvedbi, naslednji 
mesec znova načrtujejo tradicionalno prireditev.

Na Soriški planini se je izkazala tudi Nina Drobnič (prva z desne). / Foto: arhiv SK Alpetour

Predsednik SK Alpetour Janez Dekleva  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka
Telefon +386 (0)8 330 20 10
E-mail info@osovnikar.com

         tel: 08 330 20 10     www.osovnikar.com     e-mail: info@osovnikar.com

ZOBOZDRAVSTVENO ASISTENTKO

ZAPOSLIMO
ZOBOZDRAVNIKA/ZOBOZDRAVNICO

Za nedoločen čas zaposlimo ZOBOZDRAVNIKA 
ali ZOBOZDRAVNICO z delovnimi izkušnjami.
Prednost imajo kandidati z izkušnjami v zaseb-
nem zobozdravstvu.
Zagotavljamo stimulativno nagrajevanje, delo v 
sodobnem zobozdravstvenem centru s special-
isti vseh področij zobozdravstva, lastnim zobo-
tehničnim laboratorijem in centrom za ustno 
higieno.

Za nedoločen čas zaposlimo ZOBOZDRAVSTVE-
NO ASISTENTKO. Nudimo zaposlitev za polni 
delovni čas v sodobni zasebni kliniki z mlado in 
dinamično ekipo. 

Prošnje z življenjepisom in delovnimi 
izkušnjami nam pošljite do 31.1., na naš 
elektronski naslov: info@osovnikar.com

Mateja Rant

Kulinarični festival Okusi Ško-
fjeloškega bo potekal do 30. 
januarja v enajstih vključe-

nih gostilnah in na turističnih kme-
tijah, je pojasnila Kristina Miklavčič 
iz Razvojne agencije Sora. »Na pod-
lagi predhodnih rezervacij vas bodo 
razvajali z unikatnimi meniji, ki jih 
navdihuje lokalna tradicija.«

Pri projektu Okusi Škofjeloškega 
so združili moči Razvojna agencija 
Sora, Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Škofja Loka, KGZS – Kme-
tijsko gozdarski zavod Kranj in Dru-

štvo za razvoj podeželja Resje. Kot so 
poudarili organizatorji, škofjeloško 
območje v sebi skriva številne kulina-
rične zgodbe. »Raznolikost zelenjave s 
podeželskih vrtov, gobe in gozdni sa-
deži iz lokalnih gozdov, sadje iz trav-
niških sadovnjakov, sveže in zdravo 
meso, zelišča in med, ki ga marljivo 
nabirajo čebele … Vse to je osnova ku-
linarične ponudbe, ki so jo gostinci 
uvrstili na svoje jedilnike, saj se za-
vedajo sodobnih trendov in pomena 
zdravega prehranjevanja, ki temelji na 
sezonskih jedeh in živilih lokalnega 
izvora.« Dobrote lokalnih kuharskih 
mojstrov je po enotni ceni menijev, ki 
znaša 25 evrov, mogoče okušati pri 
enajstih ponudnikih: Danilo gostilna 

& vinoteka, Gostilna Kašča, Gostilna 
Lipan, Gostilna Pr' Pepet, Gostilna Pri 
Boštjanu, Gostilna Starman, Gostišče 
Tolc, Penzion in gostišče Lajnar, Re-
stavracija Na vasi, Turistična kme-
tija Jamnk in Turistična kmetija Pri 
Marku. S povezovanjem dobaviteljev 
lokalnih živil in gostinskih ponudni-
kov, vključno s turističnimi kmetija-
mi, se postopoma prenavlja obstoječa 
kulinarična ponudba, ki bo temeljila 
na uporabi lokalnih surovin in prip-
ravi hišnih specialitet, postreženih 
na sodoben način, so ob tem še pou-
darili organizatorji in dodali: »S tem 
se postavlja tudi nov kulinarični te-
melj dodatne turistične ponudbe na 
Škofjeloškem.«

Kulinarične zgodbe s Škofjeloškega

Konec preteklega tedna se je začel prvi kulinarični festival Okusi Škofjeloškega, 
ki je povezal gostince in lokalne ponudnike s škofjeloškega območja.
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IŠČETE ZAPOSLITEV V SLOVENSKEM PODJETJU S TRADICIJO 
IN POGLEDOM V PRIHODNOST?

PRIDRUŽITE SE EKIPI DOMEL

Več informacij najdete na spletni strani
https://www.domel.com/sl/podjetje/zaposlitev/prosta-delovna-mesta

Če želite postati del uspešne ekipe, oddajte prijavo skupaj z življenjepisom na 
https://prijave.domel.com/ 

mojster
orodjar
CNC-operater
proizvodni delavec

Na lokacijah Železniki, Škofja Loka in Reteče 
iščemo nove sodelavke in sodelavce na prostih delovnih mestih:
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V družbi DARS po prvem me-
secu prodaje elektronskih 
vinjet opažajo, da so upo-

rabniki sistem dobro sprejeli in da 
prodaja poteka brez večjih težav. Od 
1. decembra 2021, odkar sta letna vi-
njeta in polletna vinjeta za motorna 
kolesa na voljo samo še v elektronski 
različici in ne več v obliki nalepke, 
pa do konca leta 2021 je bilo prodanih 
73.819 vinjet. Prevladujejo domači 
kupci, so pa bili nakupi vinjet opra-
vljeni za vozila z registrskimi označ-
bami iz kar 42 različnih držav. 

Tedenske in mesečne vinjete se do 
31. januarja 2022 še naprej uporabljajo 
v obliki nalepke, 1. februarja 2022 pa 
bodo tudi te le v elektronski različici. 
Prvi obsežnejši val nakupov pričaku-

jejo konec januarja, vendar uporabni-
kom svetujejo, da čeprav letne vinjete 
za leto 2021 veljajo do konca januarja 
2022, naj z nakupom ne odlašajo do 
zadnjega dne. 

Vse vrste vinjet je mogoče kupiti 
največ 30 dni pred začetkom dneva 
veljavnosti, ki ga uporabnik izbere 
ob nakupu. To pomeni, da je že zdaj 
mogoče kupiti letno e-vinjeto, ki 
začne veljati 1. februarja 2022. Upo-
rabnikom svetujejo, naj e-vinjeto (z 
začetkom veljavnosti 1. februarja 
2022) kupijo čim prej, saj izkušnje 
prvega meseca prodaje kažejo, da so 
ob nakupih pogoste napake pri na-
vedbi podatkov o registrski številki. 
Tovrstne napake je do začetka veljav-
nosti e-vinjete še možno popraviti, 

kasneje pa ne več. Prav tako priporo-
čajo, da ob nakupu temeljito preverite 
podatke o registrski številki, cestnin-
skem razredu in začetku veljavnosti 
e-vinjete. Registrsko številko je treba 
vnesti brez presledkov, pomišljajev ali 
kakršnihkoli drugih znakov, na pri-
mer: KRFA359. 

DARS svetuje
Z nakupom e-vinjete ne odlašajte do zadnjega dne. Ob spletnem nakupu 

e-vinjete naj bodo 
uporabniki posebno pozorni 
pri vnosu registrske številke 
vozila, cestninskega razreda 
in začetka veljavnosti 
e-vinjete. Na prodajnem 
mestu pa naj te podatke, ki 
so jih narekovali prodajalcu, 
preverijo, preden podpišejo 
potrdilo o pravilnosti 
podatkov.
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Spremembe v brivnici 
 Ernest je odprl brivski salon v prvem 

nadstropju svoje hiše. Po nekaj mesecih 
se je odločil salon preseliti v pritličje, saj so 
se stranke pritoževale, ker se je bilo treba 
vzpenjati po stopnicah. 
Ko je uredil salon, je na vrata obesil obvestilo:
»Prej sem bril zgoraj, od danes naprej pa 
samo še spodaj.«

Slabo dela
 Paznik v jetnišnici ni zadovoljen z obso-

jenčevim delom. 
Obsojenec mu reče: »Če vam moje delo ni 
všeč, lahko tudi grem!«

Med besedami 
 Kateri afriški kopitar ne mara vrtnih hišk?

Antilopa.

 Rešitve

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.        
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Pogled z okna Loškega gradu vzbudi asociacijo na pogled v prihodnost, tako kot ob koncu starega leta že pogledujemo v novo leto. S tem je 
povezano upanje, da se bodo uresničile želje, ki si jih izrekamo ob tej priložnosti, da bi bilo v novem letu (še) bolje kot v preteklem. Vsaj ena 
želja pa je za letošnje leto verjetno skupna večini: da bi bilo že vendarle konec epidemije koronavirusne bolezni. / Foto: Tina Dokl
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VODNAR 
21. januar–19. februar

Dobro počutje vam pomeni največ, 
zato boste znali poskrbeti sami zase. 
Odločitev za krajši dopust ne bo 
napačna, saj že predolgo odlašate. Lahko 
boste sami ali pa v večji veseli družbi, v 
vsakem primeru se boste odpočili. Kar 
je prav, saj je pred vami veliko novih 
projektov, za katere boste morali biti 
zbrani in spočiti.

RIBI 
20. februar–20. marec

Za seboj puščate obdobje, ko ste morali 
zelo veliko narediti, če ste želeli biti 
uspešni. Končni izid bo boljši, kot ga 
pričakujete, zato vam ne bo pretežko za 
nekaj časa obmirovati in se posvetiti 
drugim stvarem, ki vas veselijo. Nikar ne 
zavrnite povabila prijateljev, saj nujno 
potrebujete kvaliteten odmor od vsega.

BIK 
22. april–20. maj

Dobro se boste zavedali, da se nobena 
stvar ne zgodi brez razloga in da ima 
vsak zakaj svoj zato. Dolgo časa se ne 
boste obremenjevali in kmalu boste 
vzeli vajeti v svoje roke. Ne boste se 
prepuščali naključjem in temu, da bi se 
drugi odločali namesto vas. Domači vam 
pripravljajo presenečenje, ki ga ne boste 
pozabili.

DVOJČKA 
21. maj–21. junij

Stopili boste iz svojih okvirjev in se 
pokazali čisto drugačni, kot so vas 
vajeni. Bodite pripravljeni, da vsem to ne 
bo všeč. To ne pomeni, da ne boste več 
prijazni, iskreni in ustrežljivi, le nikomur 
več ne boste dovolili, da to izkorišča. 
Pretekle izkušnje so vas naučile, da 
morate sebe postaviti na prvo mesto.

RAK 
22. junij–22. julij

Iz tujine ali pa od daleč boste prejeli 
novice in hitro se boste morali odločiti, 
kako naprej. Sedaj je čas, ko ste na 
spremembe pripravljeni, zato prav dolgo 
časa ne boste oklevali. Ena sprememba 
sproži drugo in zelo veliko se vam 
bo dogajalo. Ni kaj, leto boste začeli 
kvalitetno in z drznimi koraki. Rezultati 
bodo odlični.

DEVICA 
24. avgust–23. september

Ko je prepolna, začne vreča pokati po 
šivih, pa čeprav so še tako močni. Splet 
dogodkov vas bo pripeljal do spoznanja, 
da vseh obveznosti ne zmorete sami. 
Zato boste prisiljeni ljudi v svoji bližini 
prepričati v to, da vam pomagajo. Kar 
naenkrat bo vse lažje. Žal vam bo le, da 
niste tega naredili že prej.

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

Ne marate tega, da vas označujejo kot 
zapečkarja, zato ne boste odklonili 
povabila. Najbolje se počutite v okrilju 
svojega doma in okolja, kar pa ne 
pomeni, da se ne morete premakniti iz 
udobja, ki ga poznate. Nove dogodivščine 
vas bodo predramile in končno se boste 
začeli veseliti nečesa, na kar ste že 
davno pozabili.

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

Res je, da je denar sveta vladar in da je 
brez njega vse težje dosegljivo, ampak 
pri vas ne bo več na prvem mestu. Začeli 
se boste posvečati stvarem, ki s tem 
nimajo nobene zveze. Iskreni objemi in 
trenutki, preživeti z ljudmi, ki vas imajo 
iskreno radi, so vredni največ. Celo leto 
bo še dovolj časa za delo in obveznosti.

STRELEC 
23. november–21. december

Novo leto boste začeli še bolj delavno 
kot sicer. Pred vami so pomembne 
odločitve, ki jih ne morete prepustiti 
drugim. Napredovanje vas čaka s strani 
nadrejenih ali pa osebno, saj ste prišli do 
točke, ko greste lahko samo še naprej. 
Novi izzivi vam bodo dali dodatno 
energijo, ki jo boste vsekakor potrebovali. 

KOZOROG 
22. december–20. januar

Prvi mesec se boste največ posvečali 
čustvom in ljudem, ki so vam pri srcu, 
saj se zavedate, da ste to imeli več ali 
manj na stranskem tiru. Opozorilo, ki ga 
boste dobili, vas bo predramilo, da boste 
začeli razmišljati drugače. Za delo vam 
bo ostalo še veliko časa in brez skrbi, nič 
ne bo šlo mimo vas. Vse vas bo počakalo.

OVEN 
21. marec–21. april

Pred kratkim ste na ljubezenskem 
področju postavili nove temelje, sedaj pa 
jih boste še utrdili in učvrstili. Čaka vas 
kar nekaj lepih presenečenj. Morda se 
bodo pojavile manjše zdravstvene težave, 
a jih boste hitro uredili. Finančno bodite 
v tem mesecu še nekoliko previdnejši, 
kot ste običajno.

LEV 
23. julij–23. avgust

V vas se bo prebudila umetniška žilica. 
Ni nujno, da postanete slikar, vsekakor 
pa boste začeli ustvarjati na področju, 
ki vas že dolgo veseli, ampak doslej za 
to niste zbrali poguma. Kasneje lahko 
to postane vir zaslužka, ki bo več kot 
dobrodošel. Poiskali vas bodo ljudje iz 
preteklosti, dali jim boste še eno, zadnjo 
priložnost. 
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Nagrade: 1. in 2. nagrada: dereze Veriga K.F., Lesce, 3. nagrada: knjiga Zdravje in jaz – Prijatelja

Rešitvekrižanke (geslo,sestavljeno izčrkzoštevilčenihpolj invpisanovkupon izkrižanke)pošljitedopetka,28. januarja2022, 
naGorenjski glas,Nazorjevaulica 1, 4000Kranj.Rešitve lahkooddate tudi vnabiralnikGorenjskegaglasa predposlovno stavbo 
naNazorjeviulici1.

Vas zanima, kako 
je naše telo 
videti od znotraj? 
Odgovore boste 
našli v knjigi, ki na 
poljuden način 
razkriva sestavo 
in delovanje 
našega telesa. 
Izvedeli boste 
kako lahko naše 
telo neumorno 
deluje vse naše 
življenje. Knjiga 
vsebuje zavihke, 
prosojnice in 
“kolo” za lažjo 
predstavo. 
Zanimivo in 
poučno hkrati! 
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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.

                        + poštnina

14,80Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 

EUR



Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER                                  T: 040 418 251, 04 204 27 14         
E: les3plus@gmail.com        www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak 
na tej strani napačno navedeni. Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. 
Akcijske cene veljajo za določene in označene materiale do 31.01.2022 oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. 
Popusti se ne seštevajo.

 

široka izbira notranjih vrat
(cpl, lakirana, furnirana, po vaših željah)

Les 3 plus

LAMINAT - AQUA PRO
za kuhinjo, dnevno sobo, spalnico,...

Videz lesa, občutek lesa.
Nova generacija vodoodpornih laminatov.

Funkcionalen, trpežen in eleganten.

Gotovi parketi in 
masivni oljeni parketi

Laminatni podi

VINIL plošče, klik ali za lepiti

Notranja vrata

Kljuke

Zaključne talne letvice

Pohištvo po meri

Keramične ploščice

Ploskovni material - 
iverali, kuhinjski pulti,

okenske police

HOBI RAZREZ

Uredimo vaš dom v celoti

Primerni so za visoko obremenjene prostore
Zaščita pred vsakodnevnim polivanjem
Izdelano v Salzburgu
Avtentična, globoka in resnična tekstura naravnega lesa s stisnjeno fugo
Razred uporabe 32
V debelini 8 mm in 12 mm
AQUAtec HDF jedrna plošča
9 dekorjev v debelini 8 mm
9 dekorjev v debelini 12 mm

Preprost sistem polaganja:

NOVO



ZIMSKO ZNIŽANJE
04.01.- 08.02.2022

*na posebej označene artikle

DYNAFIT TURNI 
ČEVLJI RADICAL

COLMAR BUNDA
COURCHEVEL

COLMAR BUNDA
GOLDEN EAGLE

031 681 018      04 51 12 880
799,95€

-43%

455,97€

449,95€

-43%

256,47€

799,95€

-43%

455,97€

629,95€

-50%

314,97€

129,95€

-33%

87,07€

169,95€

-40%

101,97€

849,00€

-30%

594,30€

549,95€

-30%

384,97€

RIPSTICK TOUR 88

500,00€

-15%

425,00€

450,00€

-20%

360,00€
379,99€

-20%

303,99€
299,99€

239,99€
-20%

DELIGHT PRIME

AMPHIBIO 18

SLX 

SPEED MAGIC

JETT QS

PINBALL QS

ROSSIGNOL HERO ELITE

BOKALSPORT.SI

479,99€

-30%

335,99€
439,99€

-30%

307,99€
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