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

 

–50 % na kuhinje Alples

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

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

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

Alples studio Ljubljana BTC, Šmartinska 152, Hala 10
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si                              www.prevc.si
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Dobrodošli v svetu odličnih kuhinj.  
Tudi v letu 2018.

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

ŠIR OKA IZBIRA ,  VISOKA KAKOVOST,  NIZKE CENE
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!  PENINA  
MUŠKATNA  

ORMOŽ 
0,75 l 

7,18 EUR

PENINA SREBRNA 
RADGONSKA  

POLSUHA 
0,75 l 

6,09 EUR
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PRŠUT EXTRA S KOŽO  
BROZINA VP 1/4  
1 kg / 8,60 EUR

PRŠUT S KOSTJO  
BROZINA (zorjen 12 m) 

 1 kg / 6,99  EUR

DISKONT
Kranj, Savska loka 21/c (zraven bivše Planike)

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

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

ČEBULA, POLNJENA  
S TUNO IN KAPRAMI 

314 ml, st. / 2,68 EUR

ČOKOLADA GORENJKA  
S CELIMI LEŠNIKI NOVOLETNA 

450 g / 5,79 EUR 
ČOKOLADA GORENJKA  
MLEČNA ZLATI LEŠNIKI  

250 g / 3,09 EUR

PAPRIKE, POLNJENE  
S SIROM IN KAPRAMI  

314 ml, st. 
2,58 EUR

PANCETA DIMLJENA 
DOMAČA BROZINA  
1 kg / 8,19 EUR
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Izdajatelj:   
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

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

Ured ni ca:  
Mateja Rant 

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

Oblikovanje:  
Matjaž Švab

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

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

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

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

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

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

Loške novice so pri lo ga 99. šte vil-
ke Go renj ske ga gla sa, 12. decembra 
2017, izšle so v na kla di 25.000 iz vo-
dov, prejela so jih vsa gospodinjstva 
v ob či ni Škofja Loka, priložene so Go-
renjskemu glasu. 

IZ VSEBINE

STRAN 6

Sprememba režima 
parkiranja 
STRAN 9

Vrtec pod vznožjem 
Kamnitnika
STRAN 12

Spoznali danski sistem 
obšolskih dejavnosti
STRAN 17

Zavladalo praznično 
vzdušje
STRAN 18

V Loko na odgovorne 
praznične nakupe
STRAN 20

Dom brez odpadkov:  
manj smeti, manj 
stroškov
STRAN 22

Naslednjič bi bila žirantka
STRAN 25

Za konec ruska filmska 
glasba
STRAN 26

Darilo alpinistom, 
plezalcem in samemu 
sebi
STRAN 30

Širijo znanje o prvi 
pomoči
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• Ob koncu leta je ponavadi čas, ko 
se ozremo nazaj in delamo rezime. 
Smo realizirali cilje? In kakšen je 
vaš pogled na leto, ki se izteka? Kaj 
ga je zaznamovalo?
"Letošnje leto je bilo predvsem v duhu 
Škofjeloškega pasijona. Konec lanske-
ga leta je bil vpisan v nesnovno kultur-
no dediščino Unesca kot prvo vpisano 
delo iz Republike Slovenije. Zelo sem 
vesel, da v teh dneh pričakujemo tudi 
vpis drugega, to so ptujski kurenti, po-
tem bodo sledile še čipke itd. Najpo-
membnejše je, da smo odprli vrata in 
da se je tudi za Slovenijo začelo obdobje 
močnejšega sodelovanja z Unescom. 
Na podlagi tega smo pripravili širok 
program; izdali prvi pasijonski alma-
nah, ki bo postal zbornik vseh evrop-
skih pasijonskih mest, ki so združena 
v Europassionu, in pa seveda odprli 
Romualdovo pot. V naslednjem letu 
bomo nadaljevali z odprtjem Pasijon-
ske sobe, ki bo skupaj s Turističnim 
društvom v novih prostorih na samem 
vhodu v staro mestno jedro. 
Med projekti je posebej treba omeniti 
začetek gradnje vrtca – v teh dneh bo 
objavljen razpis za gradnjo. 
Sicer pa je bilo letošnje leto, tako kot je 
bilo predhodno že napovedano, v zna-
menju podeželja. Precej smo naredili 
kar se tiče makadamskih cest. Od 26 
kilometrov neasfaltiranih cest, za ka-
tere smo se dogovorili za asfaltiranje, 
je bilo v letošnjem letu asfaltiranih 
več kot šest kilometrov. V naslednjem 

letu računamo na pet kilometrov, 
tako da bomo makadamske klance 
lahko uredili do konca naslednjega 
mandatnega obdobja.
Med velikimi dosežki je tudi spreje-
tje zdravstvene strategije, ki nam je 
pravzaprav pokazala še slabše stanje, 
kot smo predvidevali konec pretekle-
ga leta. Decembra bo začela z delom 
delovna komisija, ki je začela izvaja-
ti sklepe strategije, in prepričan sem, 
da bomo v naslednjih mesecih lahko 
pokazali že prve rezultate in čim prej 
rešili prostorsko stisko naše največje 
zdravstvene ustanove. 
Najpomembnejši izvedeni projekt leto-
šnjega leta je vsekakor izgradnja Trga 
pod gradom in zasaditev najstarejše 
trte z Lenta, s čimer se Škofja Loka spet 
uvršča v ''vinorodne'' okoliše. 
Veliko se je dogajalo tudi na kultur-
nem in športnem področju, kar nam 
priznavajo tudi v drugih občinah ter 
naši številni gostje iz domovine in tu-
jine. Veseli smo tudi priznanja branju 
prijazna občina, ki dopolnjuje našo 
bogato bero priznanj z drugih podro-
čij bogatega delovanja naše občine. S 
takšnim tempom bomo še nadaljevali 
in prepričan sem, da nas čaka še veli-
ko dela pa tudi veliko uspehov."
• Obenem je to tudi čas, ko delamo 
načrte za naprej. Kaj torej čaka obči-
no v naslednjem letu?

"Letošnje leto je bilo, kar zadeva in-
vesticije, nekoliko zatišno. Pripra-
vljali smo se na velike investicije, na 
nov razvojni ciklus občine. Naslednje 
leto pa bo izredno aktivno. Spomladi 
bomo začeli z izgradnjo Vrtca Kamni-
tnik. Računam, da bo v dobrem letu 
zgrajen, se pravi nekje do poletja 2019.
Na podlagi zdravstvene strategije bomo 
skušali najti primerno lokacijo za nov 
zdravstveni dom in pripravili projek-
tne pogoje za projektiranje. Naslednji 
večji projekt je (po dveh letih zamude) 
začetek izgradnje protipoplavne za-
ščite. Računamo, da bo Puštal končno 
dobil svojo zaščito in bo tam nastalo 
prijetno športno rekreacijsko območje. 
Naša največja osnovna šola OŠ Škofja 
Loka - Mesto ima slabe pogoje za špor-
tno vzgojo. Manjka prostora in v nasle-
dnjem letu moramo poiskati prostor 
in pripraviti projekt za povečanje ozi-
roma izgradnjo nove telovadnice.
V novembru je bil po nekajletnem 
zatišju ponovno objavljen razpis za 
nepovratna kohezijska sredstva. Pri-
pravili smo programe na področju od-
vajanja komunalnih odpadnih voda, 
na področju oskrbe z vodo ter novih 
kolesarskih povezav, predvsem na 
tistih območjih, ki jih ljudje potrebu-
jejo za prihod na delo. Poleg tega je v 
teku začetek izgradnje državnih kole-
sarskih poti. Tako bomo kolesarsko 

Prihodnje  
leto čas za  
investicije
Letošnje leto je bilo 
na področju investicij 
nekoliko zatišno. Na 
občini so pripravljali 
nove projekte, v letu 2018 
pa napovedujejo nov 
razvojni ciklus.

Župan Miha Ješe
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pot ob Sorah gradili skupaj z ostalimi petimi občinami s 
porečja reke Sore. Računamo, da bomo v naslednjem letu 
pripravili projekte in pri nekaterih tudi začeli z izgradnjo."
• Svetniki so obravnavali proračun za leto 2018. Kakšne 
so njegove glavne značilnosti?
Glavne značilnosti so zelo jasne, predvsem začetek izgra-
dnje vrtca. Predvidevamo, da bo polovica vrtca naslednje 
leto zgrajena za nekje tretjino sredstev. Nadaljevanje pre-
plastitev makadamskih cest na podeželju in pa vse tiste 
bogate dejavnosti, ki smo jih imeli že do sedaj, predvsem 
na družbenem, se pravi športnem, kulturnem, socialnem 
in mladinskem področju."
• V novembru so po vsej Sloveniji obeležili dan splošnih 
knjižnic. V praznovanje se je vključila tudi naša knji-
žnica, ki slovi po res dobrih vsebinah. V letošnjem letu 
je bila podpisana pogodba za nakup Name za potrebe 
knjižnice. Spomnimo, kakšna je časovnica? V letu 2018 
pa bo v nove prostore šel traški oddelek knjižnice …
Knjižnica je dejansko zelo pomemben projekt, vendar pa 
moram žal povedati, da bo izvedba nekoliko zamaknjena 
zaradi nujnih investicij v zdravstveni center. Z nakupom 
po delih nadaljujemo. Računamo pa, da bomo v nasle-
dnjem letu uredili novo knjižnico v Frankovem naselju, ki 
bo od sedanje v prvem nadstropju večja, bolje dostopna, 
odprta dalj časa in z bogatejšim programom. To je naše 
največje naselje in prav je, da tam oblikujemo močan 
družbeni center."
• Kot smo pisali v zadnji številki Loških novic, je pred-
videna širitev Pokopališča Lipica. Hkrati krajani Reteč 
opozarjajo, da je tudi pri njih potrebna širitev ter izgra-
dnja mrliških vežic. Kako kaže uresničitvi njihovih že-
lja?
"V letošnjem letu smo dobili nov pokopališki zakon. Na ob-
čini pripravljamo odlok, ki bo to dejavnost preciziral. Ugo-
tovili smo, da smo na tem področju zelo podhranjeni. Letos 
je že bila odprta vežica pri Sv. Lenartu, zelo lepo je urejena, 
imeli smo lepo otvoritev z aktivno vlogo nadškofa Stanisla-
va Zoreta. Za mestno pokopališče smo prav tako pripravili 
projekt izgradnje vežic in računamo, da ga bomo realizirali 
že v naslednjih dveh letih. To je odvisno tudi od volje krajev-
ne skupnosti, saj gre za projekt lokalnega pomena. Že nekaj 
let se pogovarjamo tudi o mrliški vežici v Retečah. Delovna 
skupina je že sestavljena, občina aktivno sodeluje. Računa-
mo, da bomo prihodnje leto dobili primeren idejni projekt, 
tako da bi v letu 2019 že lahko začeli z izvedbo, je pa seve-
da vse odvisno od krajevne skupnosti, kako bo ta projekt 
uvrščen v predloge investicij. Istočasno predvidevamo tudi 
širitev pokopališča, kar bomo delali v sodelovanju. Novi žu-
pnik je dal dober predlog, da bi mogoče naredili vežico izven 
pokopališča, kar bi bilo zelo ustrezno, vendar se je treba 
najprej dogovoriti za projektne pogoje, da gremo lahko v iz-
delavo projektnih rešitev. Širitev Lipice je tudi med predno-
stnimi nalogami. Dokumentacijo bo treba urediti naslednje 
leto, izvedba pa je odvisna od dejanskih potreb."
• Pred časom ste napovedali srečanje z ministrom za 
promet. O čem je predvsem tekla beseda?

"Žal do srečanja z ministrom še ni prišlo. Upam, da bo pri-
šlo v tem mesecu, in sicer ob podpisu pogodbe za ureditev 
državnih kolesarskih poti. Smo pa imeli sestanek županov 
in na vsak način imamo sedaj nekaj prednostnih zadev; 
predvsem je to ureditev variante za povezovalno cesto in-
dustrijska cona–Meja, potem nadaljevanje te ceste do av-
tocestnega omrežja, verjetno pri Vodicah; nadalje širitev 
ceste od Šentvida proti Stanežičam. Imamo pa še dva neu-
rejena odseka, eno je preplastitev ceste od Škofje Loke proti 
Visokemu, ki je v zelo slabem stanju, in pa ureditev ceste 
skozi sotesko proti Selški dolini."
• V kakšni fazi je trenutno projekt severne obvoznice?
"Za projekt severne obvoznice potrebujemo še celostno okolj-
sko poročilo. Računamo, da ga bomo dobili do konca leto-
šnjega leta in predvidoma bo drugo branje na januarski seji."
• Kako ste zadovoljni s potekom pri izgradnji infra-
strukture za potrebe vrtca? Do kdaj predvidoma bo za-
prta Partizanska cesta?
"Izgradnja poteka skladno s planom. Pred božičem mora 
biti Partizanska cesta spet odprta. Sicer ne bo še dokončno 
urejena, upam pa, da bo grobi asfalt položen. Odvisno je pa 
seveda od vremenskih razmer."
• Ali bodo tudi letošnji decembrski dogodki poskrbeli za 
vse okuse glede prireditev in koncertov?
"Letos imamo malo spremembe, začelo se je že z imenom. 
Prireditve ne bodo potekale pod nazivom Beli december, 
ampak Loka v snegu. Ime smo si sposodili od Ivana Gro-
harja. Začeli smo pravzaprav že v novembru z Izložbami 
domišljije. V letošnjem letu smo jih pripravili na 13 lokaci-
jah, vključenih pa je bilo več kot šestdeset ustvarjalcev in 
umetnikov. Do konca decembra pa nas čakajo še številna 
presenečenja, tako da sem prepričan, da bo vsak od nas 
prišel na svoj račun."
• Kakšno je vaše sporočilo občanom ob novem letu?
"Lepa hvala vsem za dobro sodelovanje. V Loki in sploh na 
Loškem dokazujemo, da s skupnimi močmi lahko dosežemo 
marsikaj, seveda v okviru finančnih možnosti. Tudi v nada-
ljevanju si želim takega sodelovanja. Pri nekaterih občanih, 
ki pa še ne zaznajo javnega interesa, si želim, da bodo videli, 
da občinska uprava dela za čim boljšo kvaliteto življenja vseh 
in pri tem je občasno treba poseči z določeno infrastrukturo 
na zasebna zemljišča, ampak zato ta zemljišča niso nič manj 
vredna. Bodimo veseli, dobre volje, še naprej izvrstno sodeluj-
mo, pa se nas bosta držala tudi sreča in zdravje."
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Kot so sporočili s škofjeloške občine, bodo zaradi nizkih tempe-
ratur izvedbo projekta poenotenja pritrdišč za novoletno okra-
sitev na Mestnem in Spodnjem trgu prestavili na spomladanski 
čas. »Za to smo se odločili, ker želimo projekt izvesti kakovostno 
in v celoti. Sočasno z izvedbo projekta pa bomo sanirali tudi po-
škodbe fasad, nastale ob menjavi označevalnih tablic za kultur-
ne spomenike,« so še dejali v občinski upravi. Na novo bodo do-
dali samo tri nova pritrdišča, ki so ključna za izvedbo okrasitve.

Letos še stara pritrdišča
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Saša Čadež je dolgoletna promotorka 
prometne vzgoje na OŠ Škofja Loka - 
Mesto. Prevzela je tudi koordinacijo 
programov med šolami. Za izboljša-
nje prometne varnosti namenja svoj 
prosti čas, posreduje sveže ideje na 
pedagoškem področju, posveča se pro-
metnemu urejanju okolice in skrbi za 
varne prevoze učencev vozačev. Pri-
pravila je vzorni primer načrta var-
nih šolskih poti za svoj šolski okoliš 
ter prispevala znaten delež k njihovi 
digitalizaciji.
Rudolf Franc Zadnik se kot upokojenec 
posveča prometnemu ozaveščanju sta-
rejše populacije. Sodeluje pri preven-
tivnih akcijah na terenu, kjer animira 
predvsem svoje vrstnike. Organizira 
predavanja ter na zborih upokojencev 
in v društvenem glasilu predstavlja 
možnosti samovarovanja pešcev.

Prispevata k prometnemu ozaveščanju
Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) je podelila zlati znak Saši Čadež in 
bronasti znak Rudolfu Francu Zadniku. Oba je predlagal SPVCP Občine Škofja Loka.

Saša Čadež (levo), dobitnica zlatega znaka Javne agencije RS za varnost prometa

Tako so na poleti prenovljenem parki-
rišču na Kapucinskem trgu za 13 par-
kirnih mest in dve parkirni mesti za 
električna vozila uvedli kratkotrajno 
parkiranje do največ dveh ur z uporabo 
parkirne ure, in sicer od 7. do 19. ure.
Zaradi celodnevnega oziroma celo 
večdnevnega parkiranja avtobusov na 
parkirišču pri Tehniku so za slednje 
uvedli omejitev parkiranja na dve uri. 
Tako bo omogočena večja izmenjava 
turističnih avtobusov, s tem pa se bo 
izboljšala tudi dostopnost do starega 
mestnega jedra.
Zaradi dodatnih potreb po kratko-
trajnem parkiranju in oceni, da se v 
času dveh ur lahko uredijo opravki na 
območju Kašče, Obrtno-podjetniške 

zbornice in Spodnjega trga, so razširili 
modro cono (območje kratkotrajnega 
parkiranja) tudi na severni del Stu-
denca (parkirišče ob Selščici pri Kašči 
in parkirišče nasproti klavnice). Zaradi 
širitve modre cone in uvedbe enotnega 
režima so podaljšali dovoljeno parki-
ranje do dveh ur tudi drugod na Spo-
dnjem trgu. Z uvedbo novega parkirne-
ga režima in intenzivnejšim nadzorom 
občinskega redarstva na tem območju 
tudi ne bo dovoljeno celodnevno parki-
ranje stanovalcev in zaposlenih. Sta-
novalci Spodnjega trga imajo možnost 
celodnevnega parkiranja na parkirišču 
pri Tehniku, pri čemer letna parkirna 
dovolilnica znaša sto evrov. Novo ob-
močje kratkotrajnega parkiranja pa 

so uvedli tudi v Retečah, ob cesti pri 
osnovni šoli in vrtcu, kjer bo v času ko-
nic – dovoza in odvoza otrok (7.00–8.30 
in 14.00–15.30) dovoljeno ustavljanje za 
največ 30 minut. Namensko zgrajena 
parkirna mesta ob cesti pred šolo in 
vrtcem so namreč sedaj že pred 7. uro 
zjutraj zasedena, pogosto tudi ves dan. 
Z omenjeno omejitvijo želijo doseči pr-
votni namen tamkajšnjih parkirnih 
mest.
"Z uvedbo spremenjenih parkirnih 
režimov na posameznih parkirnih 
območjih želimo občanom in obisko-
valcem zagotoviti lažjo in boljšo do-
stopnost do storitev in dejavnosti ter 
omogočiti večjo možnost izmenjave 
vozil," so sporočili s škofjeloške občine.

Sprememba režima parkiranja
Občina Škofja Loka je z mesecem decembrom spremenila režim parkiranja na 
posameznih območjih v mestnem središču Škofje Loke in v Retečah.
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Program je namenjen mladostnikom 
med 15. in 25. letom, ki se soočajo z 
zapleti pri dokončanju šolskih obve-
znosti in iskanju zaposlitve, financi-
ran pa je prek Zavoda za zaposlovanje 
(s strani MDDSZ). V Škofji Loki ga iz-
vaja Familija – Izobraževalni in tera-
pevtski center, ki ga vodi dr. Martina 
Guzelj, zakonska in družinska tera-
pevtka. Pove nam, da ji programa, v 
katerega se vključuje tako zahtevna 
skupina, kot so mladi, ki imajo teža-
ve pri dokončanju šolskih obveznosti 
in soočanju z osipom s šolskega sis-
tema, ne bi uspelo voditi brez visoko 
usposobljenih in izjemno motiviranih 
sodelavcev ter sofinanciranja Občine 
Škofja Loka, ki jim omogoča, da pokri-
jejo stroške tistega kadra, ki ni redno 
zaposlen, zaradi česar lahko trdi, da 
je škofjeloški PUM-O po kakovosti pro-
grama ravno zaradi izjemno dobrega 
sodelovanja z občino primer dobre 
prakse v slovenskem prostoru.
V programu tako delujejo štirje men-
torji, prostovoljec Evropske prosto-
voljne službe in pet stalnih zunanjih 
sodelavcev, ki pokrivajo inštrukcije in 

terapevtsko svetovalno delo. Potrebe 
mladih, ki se jim pridružijo, so vse od 
zapolnitve lukenj v šolskem znanju 
do urejanja eksistencialnih stisk in 
razreševanja travmatičnih in hujših 
stresnih dogodkov. Na vprašanje, ka-
kšne metode uporabljajo, Guzeljeva v 
nadaljevanju odgovarja: »Naše glavno 
načelo je, da smo z njimi pristni, do-
stopni, sočutni ter da jih vidimo kot 
uspešne mlade ljudi, ne kot poražen-
ce. Mladim nudimo varen, prijeten 
in udoben prostor, saj so številni brez 
doma oz. so njihovi domovi zgolj stre-
he nad glavo, s praznimi hladilniki, 
odtujenimi starši, prežeti z nasiljem, 
grozo in obupom. Tukaj ne govorim le 
o družinah, ki se soočajo z revščino in 
nasiljem, pač pa o številnih tistih, kjer 
starša navzven igrata popolno druži-
no, za domačimi stenami pa se doga-
jajo zgodbe, ki so na ravni kriminalke, 
trilerja in drame.« Temu pritrdi tudi 
Nina Zakotnik, dolgoletna mentori-
ca programa PUM-O, ki poudari, da 
je vsak mladostnik zgodba zase, zato 
poskušajo z njim delati na način, da 
mu dajo občutek, da je mogoče začeti 

znova, in sicer tako, da mu prek dnev-
nega sobivanja v programu in projek-
tnega dela pomagajo pokazati, kje so 
njegovi talenti in ga vzpodbuditi, da se 
aktivira, predvsem pa, da se loti raz-
reševanja situacij, ki so ga pripeljale 
do položaja, kjer je bila edina "rešitev" 
opustitev šolanja. 
Guzeljeva pove, da se velikokrat zgo-
di, da je nekdo že tik pred tem, da mu 
uspe, pa znova potone. Takrat mu ja-
sno povedo, da se ne morejo strinjati 
z njegovo odločitvijo, a da ga razume-
jo in naj kadarkoli pride nazaj. Števil-
ni se tako vračajo, nekateri popolno-
ma na dnu, spet drugi z neverjetnimi 
zgodbami uspeha. "Tisti, ki se odloč-
no vrne v šolo, dobiva že pregovorno 
samo najvišje ocene, briljira in veli-
kokrat opravi šolske obveznosti pred-
časno." Zakotnikova poudari, da so iz-
jemno uspešni pri iskanju zaposlitve, 
kjer je edini pogoj ta, da si mladostnik 
želi delati: "Imeli smo dekle, ki je dve 
leti zavračala vključitev v program 
– k nam jo je napotil ZRSZ, kjer ima-
mo v Škofji Loki in v Kranju izjemne 
svetovalke, ki se resnično trudijo za 
mlade. Ko smo skupaj spisali vlogo za 
zaposlitev in jo prek delavnic retorike 
in javnega nastopanja pripravili na 
razgovor, je v enem tednu dobila kar 
sedem vabil na razgovor in pet pozi-
tivnih odgovorov." Veliko se ukvarjajo 
tudi s tem, da bi mladi našli pot do 
njih, preden zabredejo pregloboko, 
nadaljuje Zakotnikova: "Najlažje je, če 
pride mladostnik k nam, ko se začne-
jo težave in je še vpisan v šolo. S šte-
vilnimi šolami se tako dogovorimo za 
pedagoške pogodbe, ki dijaku omo-
gočajo, da je delno pri nas, delno pri 
pouku. Ko se enkrat izpiše, pa je pot 
do ponovne vključitve v šolanje veliko 
bolj zapletena, predvsem pa draga." 
Verjamemo, da jih bodo mladi po na-
šem prispevku našli takoj, ko jih bodo 
potrebovali.

Projektno učenje mlajših odraslih
PUM-O je program, ki mlade brez izobrazbe in zaposlitve aktivira celostno in  
jih spodbuja k osebni rasti, iskanju življenjskega smisla in osebnega poslanstva.

Škofjeloški PUM-O je primer dobre prakse.
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• Kdaj in kje ima vaša KS uradne 
ure ter s kakšnimi težavami se kra-
jani najpogosteje obračajo na vas?
Uradne ure imamo ob torkih od 12. do 
15. ure v prostorih kulturnega doma 
(KD), ko je tu prisotna naša poslovna 
sekretarka. Mene osebno pa krajani 
lahko dobijo bodisi po telefonu bodisi 
po elektronski pošti. Vsem skušamo 
pomagati ali pa jih napotimo na ose-
be, ki so za to pristojne. Najpogosteje 
gre za vsakdanje težave, kot so npr. v 
zimskem času pluženje snega, okvare 
javne razsvetljave ipd.
• Kaj ste v preteklem obdobju uspeli 
urediti?
Na področju investiranja vsekakor ve-
lja poudariti obnovo strehe in fasade 
na kulturnem domu, nadalje ureditev 
ceste mimo gasilskega doma v Virma-
šah, kjer je bil resnično nevaren odsek. 
Trenutno pri Uršulinskem samostanu 
vse do potoka Sušica občina ureja me-
teorno kanalizacijo. Na podlagi tega bo 
prihodnje leto moč na regionalki ure-
diti dvesto metrov pločnika, ki ga re-
snično potrebujemo, še posebno zaradi 
otrok, ki jih je v naši KS vedno več. Že 
dve leti zapored urejamo tudi padavin-
ske vode, ki se stekajo po poljih.
• Dotaknila sva se že načrtov za 
naprej. Kaj še nameravate urediti v 
letu, ki sledi?
Naša KS razpolaga s 55 tisoč evri letno. 
Sredstva niso pretirana, a trudimo se 
urediti najbolj pereče probleme. Letos 
nam je zmanjkalo časa, zato se bomo 
v spomladanskem času lotili rekon-
strukcije ceste mimo Kodra skupaj z 
ureditvijo meteorne kanalizacije. Na 
splošno so ceste v naši KS slabe, ve-
činoma stare okoli štirideset let, zato 
bo naslednji sklic moral zagristi tudi 
v to problematiko. Dolgoročno je tre-
ba obnoviti kanalizacijo v Virmašah 
in Grencu, za kar je bil že v letu 2009 
izdelan Občinski podrobni prostorski 
načrt.

Naselja rastejo, KS Sv. Duh se ves čas 
zelo širi in s tem tudi število prebival-
cev, tudi naših najmlajših, za katere 
primanjkuje otroških igrišč. Žal razen 
v Gorajtah ni primernih zemljišč v la-
sti občine, kjer bi jih lahko uredili. Še 
posebno v Virmašah, kjer je strnjeno 
naselje, se otroci igrajo na cesti. To je 
ena od stvari, ki si jih resnično želimo 
urediti, tudi v sodelovanju s krajani.
• V vaši KS pa je izredno bogato tudi 
kulturno in društveno dogajanje …
V naši KS je zelo aktivno PGD Virma-
še - Sv. Duh, katerega člani opravijo 
ogromno prostovoljnega dela, tako 
na preventivnem področju z izobra-
ževanjem mladine kot operativnem 
z opravljanjem intervencij po celotni 
KS, ob dogodkih večjih razsežnosti pa 
tudi po celotni občini. V letu 2019 bo 
društvo praznovalo sto let obstoja. 
Karitas skrbi za obiske bolnih in osta-
relih, ob začetku šolskega leta pomaga 
družinam pri nakupu šolskih potreb-
ščin, zbira oblačila, ozimnico ... Vsako 
leto pripravijo dobrodelni koncert, ka-
terega izkupiček gre v roke v pomoči 
najbolj potrebnim. Nogometno dru-
štvo Polet združuje nogometaše vseh 

starosti. Vsi z veseljem pričakujemo 
nov nogometni center, ki bo ogromna 
pridobitev tako za našo KS kot tudi ce-
lotno občino.
Poseben poklon pa velja okoli 30 anima-
torjem, ki vsako leto pripravijo oratorij, 
ki ga obišče več kot sto otrok iz naše KS 
oziroma Župnije Sv. Duh. Poleg tega pa v 
sodelovanju s KUD Ivan Cankar pripra-
vijo tudi miklavževanje v KD, pustovanje 
za otroke, dobrodelni koncert in vsakole-
tno presenečenje ob dnevu staršev.
Ogromno ljudi iz vseh krajev Slovenije 
pa v decembru obišče Pravljično deže-
lo Gorajte, kjer z nastopanjem sodelu-
je tudi kar nekaj naših krajanov.
V času gledališke sezone si lahko v 
našem KD ogledamo pet abonmajskih 
predstav, nekaj pa je tudi posameznih 
tako profesionalnih kot tudi amater-
skih predstav.
Občani Škofje Loke pa prav dobro po-
znajo tudi naše peš poti skozi Gorajte 
proti Crngrobu in pa ceste po Sorškem 
polju, ki jih s pridom uporabljajo za 
sprehode, kolesarjenje in rolanje. 
Več informacij in novic pa lahko najde-
te na: https://www.sv-duh.si/ ali na Fa-
cebooku: Krajevna skupnost Sveti Duh.

Želijo več otroških igrišč
Tokrat smo se pogovarjali z Markom Kemperletom, predsednikom Krajevne 
skupnosti (KS) Sv. Duh, ki zajema vasi Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc.

Predsednik krajevne skupnosti Sv. Duh Marko Kemperle

O
bč

in
a 

Š
ko

fja
 L

ok
a,

 M
es

tn
i t

rg
 1

5
, 

Š
ko

fja
 L

ok
a



OBČINSKE NOVICE | 9 

Novi 15-oddelčni vrtec bo umeščen pod 
vznožje Kamnitnika, na območje nek-
danje škofjeloške vojašnice. Zasnovan 
je kot dvoetažni podolgovati volumen z 
igralnicami in igriščem, orientiranimi 
proti  mestu.  Skupno bo imel objekt 
3.260 kvadratnih metrov uporabnih 
površin ter dobrih devet tisoč kvadra-
tnih metrov urejenih zunanjih površin 
(parkirišča, dostopi, gospodarsko dvo-
rišče, igrišča). Vrtec je zasnovan v obliki 
niza lesenih izmaknjenih volumnov, 
med katerimi so umeščene pokrite 
ploščadi v pritličju ali velike odprte 
terase v nadstropju. Streha gospodar-
skega dvorišča na severu je oblikovana 
kot velika igralna terasa tik ob brežini 
Kamnitnika, prek igrišča v naklonu pa 
se povezuje tudi z velikim igriščem v 
spodnji etaži. V sklopu zunanje uredi-
tve se ohranja obstoječi drevored, ki bo 
zagotovil senco in zanimive prostore 
igre. Predvidena je tudi nova dovozna 
cesta s parkirišči, dostopi za pešce ter 
gospodarskim dvoriščem.
V pritličju objekta bo osem igralnic za 
prvo starostno obdobje, od tega bosta 
dve igralnici namenjeni razvojnemu 
oddelku, osrednji skupni prostor, telo-
vadnica, kuhinja, lastna pralnica in do-
datni večnamenski prostor za potrebe 
vrtca. V nadstropju bo sedem igralnic 

zadrugo starostno obdobje z velikimi 
vmesnimi terasami, prostori za doda-
tne dejavnosti in prostori uprave. Novi 
Vrtec Kamnitnik bo tako imel norma-
tivno skupaj 264 novih mest z možno-
stjo ureditve še dodatnih treh igralnic.
"Vrtec Kamnitnik je zasnovan kot 
energetsko varčen objekt, ki se bo 
ogreval z geotermalno energijo pod-
talnice. Glede na to pričakujemo tudi 
odobritev sofinancerskih sredstev od 
Eko sklada v višini 1.250.000 evrov," 
je povedala vodja oddelka za družbe-
ne dejavnosti na škofjeloški občini 
Hermina Krajnc. Vrednost celotne 
investicije je ocenjena na dobrih 7,3 

milijona evrov. V navedeni znesek so 
vključeni vsi stroški: projektna do-
kumentacija, komunalni prispevek, 
gradbena, obrtniška in inštalacijska 
dela, stroški nadzora, oprema igral-
nic, kuhinje in drugih prostorov ter 
zunanja ureditev z igrali.
Izbrani izvajalec bo dela začel pred-
vidoma v začetku pomladi prihodnje 
leto, zaključek pa je predviden v prvi 
polovici leta 2019, pri čemer je pogoj 
za prevzem objekta pravnomočno 
pridob ljeno uporabno dovoljenje.

Vrtec pod vznožjem Kamnitnika
Dolgo pričakovani vrtec na območju nekdanje vojašnice počasi postaja realnost.  
V teh dneh bo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del.

V začetku decembra je Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Občine Ško-
fja Loka organiziral preventivno akcijo za 
večjo varnost in vidnost pešcev. Akcija 
je potekala na območju glavne avtobu-
sne postaje in na bližnjih izpostavljenih 
prehodih za pešce, kjer sta policija in 
občinsko redarstvo izvajala tudi nadzor 
nad pravilnim ravnanjem udeležencev 
v cestnem prometu. Ob tej priložnosti 
so delili preventivna gradiva in odsevne 
trakove, ki pešcem zagotavljajo večjo var-
nost (vidnost), obenem pa so voznike in 
pešce ozaveščali tudi o pravilnem ravna-
nju v cestnem prometu.

Pešci (pre)vidno!
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JAVNI RAZPIS 
za zbiranje predlogov za podelitev plaket in 

svečanih listin Zavoda za šport in Športne zveze 
Občine Škofja Loka v letu 2017 

Podeljujeta plakete in svečane listine za:
•  dosežene vrhunske rezultate športnikov v letu 2017 in 

za posebne dosežke športnikov, trenerjev in športnih 
delavcev na področju športa, ki so pomembno prispe-
vali k razvoju in uveljavitvi športa, razvoju osebnosti 
športnikov, dviganju kakovost življenja občanov in ugle-
du Občine Škofja Loka, ZŠ in ŠZ.

•  Predloge športnih društev, klubov, organov ŠZ in ZŠ, sku-
pin in posameznih občanov je treba posredovati do 30. 
decembra 2017 na naslov: Zavod za šport, Podlubnik 1c, 
4220 Škofja Loka s pripisom: »Priznanja 2017«.

Vsi pogoji razpisa na www.zsport-skloka.si    

Občina Škofja Loka

JAVNI POZIV
o razgrnitvi podatkov za zazidana in nezazidana stavbna 
zemljišča za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zve-
zi z odmero nadomestila na območju občine Škofja Loka 
za leto 2018.

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča lahko osebno pregledujejo podatke za lastne 
nepremičnine in na te podatke podajo pripombe od 11. 
12. 2017 do 20. 12. 2017 v prostorih Občine Škofja Loka, 
Mestni trg 15, Škofja Loka, v pisarni št. 15, II. nadstropje, v 
času uradnih ur. Pisne pripombe je mogoče poslati v času 
od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017 na naslov Občine Škofja Loka.

Zavezanci spremembe sporočajo Občini Škofja Loka s pi-
sno in podpisano vlogo. Vlogi je treba priložiti dokazila. 
Vloga se lahko vloži na način:
•   s poštno pošiljko na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni 

trg 15, 4220 Škofja Loka ali 
•  osebno, z vložitvijo na vložišču Občine Škofja Loka na 

naslovu Mestni trg 15, v Škofji Loki.

Vloga je lahko prosto napisana, obrazec vloge pa je na voljo 
na vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka 
in na spletni strani občine na naslovu www.skofjaloka.si.

Datum: 7. 11. 2017
              Župan
     mag. Miha Ješe l.r.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Minis-
trstvo za kulturo so 4. decembra občinam, ki s svojimi dobrimi 
praksami dajejo zgled za spodbujanje bralne pismenosti in 
bralne kulture, podelili nazive branju prijazna občina. Prve cer-
tifikate je prejelo 18 občin, med njimi tudi Občina Škofja Loka. 
Župan Miha Ješe ga je prejel iz rok predsednice Združenja splo-
šnih knjižnic Vesne Horžen (na fotografiji).

Branju prijazna občina
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Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti (LAS), 
ki je posvetovalno telo občine, je ob 20-letnici delovanja or-
ganizirala posvet za strokovno javnost z naslovom Uporabljam 
možgane – kaj pa ti? Posveta se je udeležilo 233 učiteljev, rav-
nateljev in strokovnih delavcev iz vseh škofjeloških osnovnih 
šol, gimnazije, vrtca in centra za socialno delo. Tina Bregant je 
pripravila predavanje z vidika otrokovega razvoja in ranljivosti 
možganov za razvoj odvisnosti. Zvezdan Pirtošek, predstojnik 
Kliničnega oddelka za bolezni živčevja Nevrološke klinike UKC 
Ljubljana, je predstavil tezo, kaj je tisto, kar človeka loči od dru-
gih živih bitij. Andreja Vukmir Brenčič pa je za konec osvetlila 
dogajanja v možganih v odnosih. Poudarila je, da smo odrasli 
arhitekti otroških možganov, saj so otroški možgani kot nedo-
končano prvo nadstropje pri gradnji hiše.

Uporabljam možgane

O
bč

in
a 

Š
ko

fja
 L

ok
a,

 M
es

tn
i t

rg
 1

5
, 

Š
ko

fja
 L

ok
a



OBČINSKE NOVICE | 11 

Sreda, 13. 12. ob 19.30
Kristalni abonma | Komorni zbor Konservatorija za glasbo 
in balet Ljubljana

Četrtek, 14. 12. ob 19.30
Koncert božičnih pesmi

Sobota, 16. 12. ob 10.00
Otroški glasbeni abonma | Zvočna kuhna 
(gledališko-lutkovna predstava)

Torek, 19. 12. ob 19.30
Loka v snegu | Feri Lainšček s člani orkestra Amadeo

Sreda, 20. 12. ob 18.00
Božično-novoletni koncert učenk in učencev 
Glasbene šole Škofja Loka

Sobota, 23. 12. ob 20.00
Novoletni ples

Sreda, 27. 12. ob 19.30
Loka v snegu | Komedija »Brade« 

Četrtek, 28. 12. 
16.00 Loka v snegu | Projekcija animiranega fi lma Drobižki 
(sinhronizirano) 
17.30 Loka v snegu |  Otroške delavnice in prihod Dedka Mraza  
19.30 Loka v snegu | Projekcija fi lma Razdvojeno srce 

Sobota, 13. 1. ob 10.00
Otroški glasbeni abonma | Kresniček (mladinska spevoigra)

SOKOLSKI DOM ŠKOFJA LOKA DECEMBER 2017
RAZSTAVE
Razstava  »Izložbe domišljije« 
(razstava bo na ogled do 4.1.2018)

Petek, 8. 12. ob 19.00
»Puštuci u Lok« | Koncert profesorjev Glasbene šole Škofja 
Loka in odprtje razstave puštalskih likovnih ustvarjalcev 
(razstava bo na ogled do 3.1.2018)

Petek, 5. 1. ob 19.00
Odprtje fotografske razstave Andreja Tarfi le
(razstava bo na ogled do 24.1.) 

Sokolski dom je v času razstav odprt: 

od torka do petka od 10. do 12. ure in
od 17. do 19. ure

ob sobotah od 9.30 do 12.30 ure

ob nedeljah od 9.30 do 12.30 ure in 
od 17. do 19. ure

Mestni trg 17 İ 4220 Škofja Loka İ  (04) 511 23 35 İ www.sokolskidom.si

Razstava »Puštuci u Lok«

Kresniček

Zvočna kuhna

Tako so z nakupom materiala v višini 
po petsto evrov pomagali Vrtcu Ško-
fja Loka, OŠ Cvetka Golarja in Župniji 
Suha. Kot je dejal predsednik KS Blaž 
Jesenko, s takšno gesto nameravajo 
nadaljevati tudi v prihodnje ter tako 
pomagati še drugim društvom in or-
ganizacijam. "Ogromno je podjetij v 
naši KS, ki so družbeno odgovorna in 
del sredstev namenjajo v različne pro-
jekte, društva ipd. Veseli bomo, če bo 
naša gesta spodbudila tudi koga dru-
gega k podobnim akcijam," pa je dodal 
podpredsednik KS Janez Demšar.
Na OŠ Cvetka Golarja so z namenje-
nimi sredstvi kupili material za iz-
delavo različnih izdelkov, ki so jih 

kasneje ponudili na tradicionalnem 
dobrodelnem sejmu. Izkupiček s sej-
ma so namenili v šolski sklad, iz 
katerega financirajo nadstandardni 
program in pomagajo otrokom iz fi-
nančno podhranjenih družin s plači-
lom šole v naravi, dnevov dejavnosti 
ipd. Podravnatelj Andrej Novljan je 
dejal, da dobro sodelujejo s KS in da 
nameravajo v pomladnih mesecih s 
skupnimi močmi organizirati tudi 
dobrodelni tek.
Tudi v vrtcu so sredstva namenili 
predvsem za likovni material in pri-
pomočke za pripravo dobrodelnega 
bazarja. Kot je povedala Vojka Cakići, 
je donacija KS prišla ob pravem času 

in jih je pozitivno presenetila. Ravna-
teljica vrtca pa je dodala, kako bodo 
sredstva z bazarja namenili za nakup 
kombija za otroka s posebnimi potre-
bami, ki je vključen v razvojni odde-
lek. Za ta namen nameravajo organi-
zirati še kakšno humanitarno akcijo.
Zahvalam se je pridružil tudi suški 
župnik Matjaž Zupan: "Ravno v teh 
dneh naši animatorji pripravljajo 
srečanje za otroke in obisk Miklavža. 
Veseli so donacije, saj bodo lahko s 
podarjenimi sredstvi otrokom pripra-
vili še lepši večer in razveselili tiste, 
ki morda nimajo drugih dobrotnikov 
in na ta dan ne morejo pričakovati 
daril in pozornosti."

Lepa gesta krajevne skupnosti
V Krajevni skupnosti (KS) Trata so se odločili, da v prazničnem  
decembru razveselijo otroke.
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MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ŠOLE

Štiridnevno strokovno srečanje šestih šol v okviru evropske 
mreže mest Douzelage na temo neformalnega izobraževanja 
se je odvijalo na povabilo občine Holstebro na Danskem. Gosti-
telji so udeležencem srečanja iz partnerskih mest Škofja Loka, 
Sigulda (Latvija), Chojna (Poljska), Türi (Estonija) in Meerseen 
(Nizozemska) predstavili danski model zunajšolskih oziroma 
obšolskih dejavnosti, je pojasnil ravnatelj Jože Bogataj. 
Tako so imeli priložnost spoznati programe, ki jih ponuja 
Šola za mlade Holstebro. Po Bogatajevih besedah gre za ene-
ga večjih danskih izobraževalnih srednješolskih centrov, ki 
mladim v dopoldanskem času ponuja izredno veliko število 
programov srednjega strokovnega in poklicnega izobraževa-
nja, pri čemer imajo dijaki možnost svoje izdelke tudi pro-
dajati v eni izmed šestih šolskih trgovinic. "Njihova ponudba 
zunajšolskih dejavnosti, ki so del rednega programa šole, ob-
sega različne športne aktivnosti, strokovne ekskurzije, tečaje 
kuhanja, glasbe, gledališke igre in fotografije, organizacijo 
poletnih in zimskih kampov ter še mnogo drugega," je ra-
zložil Bogataj in dodal, da so se tudi sami preizkusili v vožnji 
s kanujem in supom ter kolesarjenju. "Za opoldansko kosi-
lo pa smo si v njihovem kampu kar sami pripravili okusno 
enolončnico." Danski gostitelji so jim predstavili še delo in 
življenje v dijaškem domu, ki se precej razlikuje od dijaških 
domov, kot jih poznamo pri nas. Šola gimnastike in športa 
Lomborg predstavlja poseben tip srednje šole, kamor se pro-
ti plačilu lahko vključijo že učenci zadnjega, to je devetega 

razreda osnovne šole oziroma lahko preživijo še deseto leto 
pri njih, potem pa nadaljujejo z rednim srednješolskim izo-
braževanjem, je pojasnil Bogataj. "Šola je internatskega tipa – 
dijaki odhajajo domov ob koncu tedna, v nedeljo zvečer pa se 
vračajo." Velik poudarek je na športnih aktivnostih, kajti vsi 
dijaki trenirajo gimnastiko in se pripravljajo na različna tek-
movanja. "Druge šole tega tipa na Danskem, vseh skupaj je 
64, se posvečajo dramski igri ali glasbenemu izobraževanju." 
Za razliko od danske prakse Bogataj ugotavlja, da gimnazij-
sko izobraževanje pri nas v okviru obveznih in izbirnih vse-
bin ponuja veliko vsebin, ki so zakonsko določene in so torej 
obvezne za vse dijake. V ta sklop sodijo trije športni dnevi, kul-
turno-umetniške vsebine, vzgoja za družino, mir in nenasi-
lje, zdravstvena vzgoja s tečajem prve pomoči in zdravniškim 
pregledom, državljanska kultura, knjižnično informacijsko 
znanje ter kulturno-umetniške vsebine s področja likovne in 
glasbene vzgoje. "Na Danskem te prakse ni, ampak jo v po-
dobnem obsegu izvajajo šole, ki niso gimnazije, oziroma se 
dijaki sami, po lastnem interesu, udeležujejo aktivnosti, ki 
jih ponujajo različne šole, lahko pa tudi lokalna skupnost ali 
drugi športni, glasbeni in podobni klubi," je še pojasnil Boga-
taj in ob tem še navedel, da so različne raziskave pokazale, 
da so interesne dejavnosti in obvezne izbirne vsebine po-
memben del izobraževalnega programa, kar omogoča dija-
ku razvijati veščine in spretnosti ter se dodatno neformalno 
izobraževati. "Obenem pa ponuja šoli možnost, da izvaja tudi 
tiste dejavnosti in vsebine, za katere je mnenja, da pomenijo 
promocijo za vpis prihodnjih dijakov."

Spoznali danski sistem obšolskih dejavnosti 
Ravnatelj Gimnazije Škofja Loka Jože Bogataj, koordinatorica programov obveznih 
in izbirnih vsebin v šoli Ana Prevc Megušar ter dijaka Martin Rihtaršič in Vid 
Kermelj so se oktobra udeležili strokovnega srečanja na Danskem.

Strokovnega srečanja na Danskem na temo neformalnega izobraževanja se je udeležila tudi delegacija Gimnazije Škofja Loka.



Smo podjetje s 60-letnimi izkušnjami na področjih 
finomehanike, elektromehanike in elektronike, z lastnim 

razvojem in trženjem zahtevnih sistemov, izdelkov  
in tehnologij, v celoti usmerjeno v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in 
proces nenehnih izboljšav, predvsem pa motivirani, sposobni 

in prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je 
za svoja prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja 

zaposlenih prejelo mednarodni naziv »VLAGATELJI V LJUDI«.

Družba šteje 730 sodelavcev.  

Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje 
poklicne ambicije.

K sodelovanju vabimo:

KADROVIK (m/ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
  visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba kadrovske smeri
 2 leti delovnih izkušenj na kadrovskem področju
 poznavanje orodij MS Office
 poznavanje delovnopravne zakonodaje

Opis del in nalog:
 urejanje in vodenje kadrovske dokumentacije
 organiziranje izobraževanj in usposabljanj
 sodelovanje pri selekcijskem intervjuju
  izvajanje procesov zaposlovanja, premeščanja in odhodov iz podjetja
  pripravljanje strokovnih podlag in navodil s področja dela
  vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil
 priprava in spremljanje kadrovskih planov
 vodenje in sodelovanje pri organizacijskih projektih

Nudimo:
  zaposlitev za daljše obdobje po uspešno opravljeni preizkusni dobi
  možnost strokovnega usposabljanja in izobraževanja
  dinamično delo s strokovnimi izzivi
  financiranje pokojninskega načrta, po katerem družba zaposlenim pla-

čuje premijo prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Osebnostne lastnosti:
  komunikativnost
  organizacijske sposobnosti
  osebna urejenost
  natančnost in zanesljivost
  proaktivnost

Dodatno prednost imajo kandidati, ki:
  poznajo program SAP
  poznajo sistem evidentiranja delovnega časa

Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih timskega in 
ustvarjalnega sodelovanja.

ORODJAR NA ŠTANCAH (m/ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
  IV. ali V. stopnja izobrazbe tehnične smeri
  izkušnje pri izdelavi orodij za štancanje
  osnovno poznavanje standardov avtomobilske industrije
  osnovno poznavanje tehnične dokumentacije

Opis del in nalog:
  izdelovanje orodij in naprav
  preizkušanje orodij na strojih
  vzdrževanje orodij in naprav …

Nudimo:
  delo na naprednih projektih
  priložnost za osebni in karierni razvoj

Osebnostne lastnosti:
  natančnost, samoiniciativnost, sistematičnost, zanesljivost, ročne 

spretnosti
     
Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih timskega in 
ustvarjalnega sodelovanja.

KONSTRUKTER (m/ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 VII. stopnja izobrazbe strojne smeri
  aktivno znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina ali nemščina)

Opis del in nalog:
  koncipiranje, razvoj in konstruiranje izdelkov/sklopov izdelkov
 izdelava tehnične dokumentacije
  sodelovanje pri uvajanju inovativnih rešitev/izdelkov v sklopu 

timskega dela
 načrtovanje, testiranja in analize prototipov

Nudimo:
 delo na naprednih projektih
 stimulativno nagrajevanje
 priložnost za osebni in karierni razvoj
 sodelovanje s tujimi partnerji

Osebnostne lastnosti:
  inovativnost, natančnost, samoiniciativnost, volja po spozna-

vanju novosti, sposobnost timskega in samostojnega dela, or-
ganizacijske sposobnosti, sposobnost strateškega razmišljanja, 
sposobnost tehničnega presojanja in odločanja, sposobnost ko-
ordinacije in usmerjanja sodelavcev

Dodatno prednost imajo kandidati, ki:
 imajo željo po konstruiranju
 absolventi strojništva

Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih timskega in 
ustvarjalnega sodelovanja.

Delovna mesta so prosta na lokaciji v LIPNICI.

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost,  
pripravljenost za timsko delo, zanesljivost, ažurnost ter željo po 

pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju,  
Vas vabimo, da se nam pridružite.

Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na naš naslov 
najkasneje do 15. 12. 2017.
ISKRA MEHANIZMI, d. o. o.

Lipnica 8, 4245 Kropa, tel. (04) 53 55 109, (04) 62 03 319
www.iskra-mehanizmi.si

E-pošta: kadri@iskra-mehanizmi.si 

Iskra Mehanizmi, d. o. o.

Smo podjetje s 50-letnimi izkušnjami na področjih finomehanike, elektromehanike in 
elektronike, z lastnim razvojem in trženjem zahtevnih sistemov, izdelkov in tehnologij, 

v celoti usmerjeno v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in proces nenehnih izboljšav, predvsem 
pa motivirani, sposobni in prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je za svoja 

prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih prejelo mednarodni naziv 
»VLAGATELJI V LJUDI«.

Družba šteje 490 sodelavcev.
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poklicne ambicije.

Vabimo vas, da se nam pridružite kot: 

SODELAVEC ZA PODROČJE KAKOVOSTI (Q) – TESTIRANJE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
najmanj VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
aktivno znanje vsaj enega tujega jezika: angleščina ali nemščina,•	
funkcionalna znanja s področja standardov kakovosti in avtomobilskih standardov,•	
obvladovanje metod kakovosti FMEA, MSA, SPC, APQP in PPAP.•	

Opis del in nalog:
razvijanje, izdelovanje in validiranje novih merilnih postopkov,•	
sodelovanje pri načrtovanju serijske merilne opreme,•	
sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju laboratorijskih testov,•	
izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,•	
uvajanje novih postopkov dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih avtomobilskih projektih,•	
stimulativno nagrajevanje,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj,•	
sodelovanje s tujimi partnerji.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, samoiniciativnost, volja po spoznavanju novosti, sposobnost  •	

 timskega in samostojnega dela, organizacijske sposobnosti, ambicije po vodenju   
 skupine sodelavcev ali projektov.

Prosto delovno mesto je v Lipnici.

VZDRŽEVALEC – MEHATRONIK (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
V. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
poznavanje področja mehatronike,•	
delovne izkušnje na področju elektrovzdrževanja,•	
izkušnje pri vzdrževanju paletnih linij.•	

Opis del in nalog:
diagnosticiranje napak v delovanju linij,•	
pripravljanje strojev in naprav za zagon, posluževanje in nadzor nad delovanjem,•	
izdelovanje programov in programiranje strojev in naprav,•	
nastavljanje strojev in naprav ter vzdrževalna dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, zanesljivost, volja po spoznavanju novosti, organizacijske   •	

 sposobnosti. 

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

PROIZVODNI DELAVEC NA PODROČJU KONTROLE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
vsaj IV. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
delovne izkušnje na področju kontrole proizvodov.•	

Opis del in nalog:
izvajanje kontrol v procesu realizacije proizvoda,•	
sodelovanje pri reševanju reklamacij,•	
sodelovanje v procesu izdelovanja kontrolne dokumentacije,•	
izvajanje meritev.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
natančnost, zanesljivost, dober vid, ročne spretnosti.•	

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih timskega in ustvarjalnega sodelovanja.

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost, pripravljenost za timsko delo, 
zanesljivost, ažurnost ter željo po pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, vas vabimo, da se nam pridružite.

Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na naš naslov:

ISKRA MEHANIZMI, d. d., Lipnica
Lipnica 8, 4245 Kropa, tel. (04) 53 55 109, faks (04) 53 36 593
www.iskra-mehanizmi.si
e-pošta: bbenedicic@iskra-mehanizmi.si
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IGOR KAVČIČ

Muzejski večeri, na katerih svoja raz-
iskovanja in dognanja predstavljajo 
muzealci Loškega muzeja, so dolgole-
tna stalnica in že po tradiciji beležijo 
dober obisk. Tako je bilo tudi konec 
novembra, ko je bila tema Škofjelo-
ški grad in dogajanje na njem v prvi 
polovici prejšnjega stoletja, bodisi v 
obdobju uršulink ali pa raznih vojska 
in oblasti, ki so na njem "gostovale" v 
vojnem in povojnem času. Predaval je 
muzejski svetovalec, arheolog, in do-
ber poznavalec loške zgodovine Jože 
Štukl, ki z zgodovinarko in kustosinjo 
Biljano Ristić sodeluje pri snovanju 
nastajajoče zbirke novejše zgodovine.
Skrbno zastavljen kronološki pregled 
dogajanja na Loškem gradu v nekaj 
več kot zadnjih sto letih je Štukl za-
čel v letu 1890, ko so Loški grad kupile 
uršulinke z namenom, da bi v njem 
izvajale svoje poslanstvo, vzgojo in 
izobraževanje ženske mladine. V ta 
namen so podobo gradu do leta 1908 
močno spremenile, ga obnovile, pre-
zidale grajske trakte in v njem vzpo-
stavile dekliški vzgojni zavod. Padel je 
tudi osrednji stolp na dvorišču, ki pa 
je še lepo viden na fotografiji Benedki-
ta Lergetporerja, ki jo je Štukl med 
drugim predstavil publiki. Uršulinski 
šolski in vzgojni zavod je bil menda 
eden najlepših in najmodernejših v 
takratni avstro-ogrski monarhiji. 
V času prve svetovne vojne v delu gra-
du delovala vojaška bolnišnica. Kljub 
temu so samostanske šole delova-
le v sožitju. Pripravljale so darila za 
ranjence, prirejale proslave, organi-
zirale nabožne igre … Pedagoško de-
javnost so nemoteno izvajale vse do 
druge svetovne vojne. Tik pred vojno 
je bilo v šolah vrtcu in drugih vzgojnih 
enotah kar 547 deklet. V letu 1941 so se 
"gostje" na gradu bliskovito menjali. 

Slaba dva tedna v aprilu so na gradu 
urejali vojaško bolnišnico za staro ju-
goslovansko vojsko, ko je ta kapituli-
rala, so vanjo prišli Italijani, manj kot 

teden za njimi pa Nemci, ki jim je po 
vzpostavitvi demarkacijske črte pri-
padla Gorenjska. Nemci so samostan-
sko skupnost razpustili, prostore pa 

Od uršulink do muzeja
Jože Štukl je na Muzejskem večeru predaval o Škofjeloškem gradu pred  
drugo svetovno vojno in med njo, o letih po njej ter usodi uršulink, njegovih 
nekdanjih lastnic.

Arheolog in dober poznavalec škofjeloške zgodovine Jože Štukl je v Galeriji Franceta 
Miheliča na Muzejskem večeru pred polno dvorano predaval o Škofjeloškem gradu v 
času uršulink in za njimi. / Foto: Andrej Tarfila

Ko je bil na gradu zapor – dvorišče Loškega gradu v času obstoja KPD v petdesetih letih 
prejšnjega stoletja. / Foto: Arhiv Loškega muzeja
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KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA  
IN NJENE ENOTE V DECEMBRU
Čeprav se bliža konec leta, je še vedno čas, da se pridružite vedno večji skupini naših bral-
cev, uporabnikov in obiskovalcev naše knjižnice in njenih prireditev.
Vsak četrti prebivalec naših štirih občin je bil namreč v iztekajočem se letu član knjižni-
ce, jo vsaj enkrat v tem letu obiskal in si izposodil gradivo. Ste med njimi morda tudi vi?
V vseh enotah naše knjižnice vam je na voljo več kot 200.000 enot gradiva, ki jim bomo 
v tem letu dodali več kot 3000 novih naslovov knjig. Na voljo pa vam je tudi več kot 
200 naslovov revij. Pripravili in izvedli pa smo tudi več kot 800 prireditev in dogodkov. 
Nekaj jih bomo tudi še do konca decembra. Preverite ponudbo v raznih napovednikih ali 
na naši spletni strani.
Med njimi je marsikaj novega. Tako smo začeli z informacijskim opismenjevanjem na od-
delku za otroke in mladino v Škofji Loki, društva in upokojence vabimo, da v novih pro-
storih knjižnice v Gorenji vasi obiščejo računalniške delavnice, kjer se bodo lahko naučili 
osnov dela z računalnikom ali pa uporabe pametnih telefonov. V Železnikih potekajo redne 
delavnice ročnih del. Veliko delavnic, predavanj in izobraževanj poteka tudi v Krajevni 
knjižnici Žiri.  Razlogov za obisk knjižnice je tako več kot dovolj. Ob tem pa bi se še izognili 
predpraznični mrzlici, ki marsikomu vedno bolj greni lepe decembrske dneve in večere.
Če pa ste že član knjižnice in ste med tistimi, ki se vam ne da zapustiti toplega stanovanja 
ali hiše zaradi obiska knjižnice, si lahko knjigo izberete in izposodite kar od doma. Poskusi-
te portal Biblos, kjer vam ponujamo več kot 300 naslovov e-knjig v slovenščini.  Temu 
seznamu vsak mesec dodamo vsaj deset novih naslovov. Navodila, kako to storite, najdete 
na spletu. V knjižnici pa si za pokušino lahko tudi izposodite e-bralnik.
Morda še ne veste, kaj bi bližnjemu ali prijatelju podarili za novo leto? 
Letna članarina v knjižnici je lepo darilo!

Š o l s k a  u l i c a  6
4220 Škofja Loka
( 0 4 )  5 1 1  2 5  0 5
( 0 5 1 )  3 4 1  1 2 6

Ob tej priložnosti  
Vam želimo obilo zdravja, 
sreče in srečanj v naših 
prostorih v novem letu!

Kolektiv  
Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka
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je zasedel gestapo. Redovnice so pripravile stvari za hitro 
selitev, tiste, ki so bile doma iz Loke, so odšle domov. Del 
premoženja so uspele spraviti iz samostana in ga skriti pri 
zanesljivih ljudeh s pomočjo učenk. "Preproge, del pohištva 
so odpeljale v urade na državno meščansko šolo, kjer so 
imele upravo, nekaj pohištva se je razprodalo, nekaj po-
kradlo, kaj so odnesli tudi domačini, na primer porcelan 
in boljšo posodo. Klavir je šel menda pa nizki ceni za ta-
kratnih trideset mark," pripoveduje Štukl.
Uršulinke, ki so še ostale, so najprej odpeljali v Škofove za-
vode v Šentvid, že julija istega leta, so jih z vlakom odpelja-
li proti jugu, a jih je ob posredovanju takratnega kardinala 
Alojzija Stepinca v Varaždinu spustili z vlaka. Kaj narediti, 
da bodo spet delovale v dobro naroda, je razmišljala glavna 
predstojnica. Tako so se vselile v Lovski dvorec na Babnem 
Polju v Beli krajini, kjer so sestre živele v zelo težkih bi-
vanjskih razmerah, ker ni bilo priložnosti za dejavnosti, s 
katerimi bi skrbele za prihodke so morale dostikrat prositi 
domačine za prispevke, da so sploh preživele. Kasneje so 
se preselile v grad Lanšprež pri Mirni na Dolenjskem, kjer 
so se preživljale z obdelovanjem zemlje in so dobavljale 
hrano tudi ljubljanskim uršulinkam. V letu 1944 so uspele 
izvesti tudi nekaj mesecev izobraževanja. 
Po vojni pa so od nove oblasti dobile dovoljenje, da se vr-
nejo v Škofjo Loko. A ne na grad, saj je bilo tu v prvih 
povojnih mesecih eno izmed koncentracijskih taborišč 

za vojne ujetnike in pripadnike enot s celotne nekdanje 
države, ki so se bojevale na strani okupatorja, na gradu 
pa je "kraljevala" OZNA. Štukl je predstavil tudi dogodke, 
povezane z izvensodnimi poboji, tako na širšem obmo-
čju Slovenije še posebej pa s poudarkom na Škofjeloškem 
gradu in v njegovi okolici. Za njimi so na grad pripeljali 
nemške ujetnike, s katerimi so ravnali precej bolj priza-
nesljivo, kot s prej omenjenimi, saj so ti imeli status voj-
nih ujetnikov.
V petdesetih letih je na gradu deloval kazensko-popravni 
dom (KPD), po domače povedano zapor. Zaporniki so hodili 
na delo v tovarno Motor v Vincarje, iz katere se je kasneje 
razvil LTH. V petdesetih so se uršulinke tudi borile za grad, 
da bi ga pridobile nazaj, zastopala pa jih je znana odve-
tnica Ljuba Prenner. Vendar pa so uršulinke izgubile tudi 
tožbo na vrhovnem sodišču v Beogradu in država je grad 
razlastninila. Uršulinke so potem kupile Ajmanov grad pri 
Svetem Duhu in ga temeljito obnovile. Še danes delujejo 
v njem, številnim generacijam osnovnošolcev predvsem 
pa gimnazijcev so pomagale z inštrukcijami pri različnih 
predmetih pridobivati boljše šolske ocene.
Leta 1959 je grad prevzela v upravljanje občina, na njem pa 
je z delom začel Loški muzej, ki tudi danes zgledno skrbi 
zanj in v njem predstavlja škofjeloško zgodovino in ume-
tnost. Tudi na tak način, kot je bilo tokrat na muzejskem 
večeru.
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Otroke razveselili s toplo obutvijo
Ob 16-letnici Lions kluba Škofja Loka so v sklopu akcije, ki so jo poimenovali 
LIONS obDARovalnica, v sodelovanju z Župnijsko karitas Škofja Loka z otroškimi 
čevlji in igračami razveselili otroke iz socialno šibkih družin.

MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Lions klub Škofja Loka je v začetku decembra v Galeriji 
Krvina v Gorenji vasi praznoval 16. obletnico ustanovitve. 
"Tretjega decembra 2001 se nas je zbralo trideset entuzia-
stov in v vseh teh letih smo izpeljali številne dobrodelne 
akcije in reševali mnoge probleme, nekaterim smo celo re-
šili zdravje," se je začetkov kluba spomnil ustanovni član 
Janez Poljanec, ki ga veseli, da društvo še vedno ostaja vi-
talno, čeprav se je članstvo že nekajkrat krepko premešalo.
Tudi ob praznovanju obletnice so dokazali, da so lioni or-
ganizacija solidarnosti in dobrodelnosti. Z donacijo v vi-
šini tisoč evrov so razveselili 29 otrok iz socialno šibkih 
družin, ki so jim tako omogočili nakup zimskih čevljev. 
"Pri tem so nam in Miklavžu pomagali še podjetje Eltip iz 
Škofje Loke ter Alpina Fashion iz Žirov in prodajalna Mass 
Škofja Loka," je pojasnila predsednica Lions kluba Škofja 

Loka Monika Tavčar. V času, ko si trije decembrski dobri 
možje podajajo roke, so namreč tudi sami želeli podati 
roko otrokom in jim pričarati nasmeh na obraz. Povezali 
so se z Župnijsko karitas Škofja Loka in tako si je 16 družin 
z 29 otroki že lahko izbralo tople čevlje za zimo. "Tajnik 

škofjeloške Župnijske karitas Milan Mur nam je namreč 
zaupal, da otroci, katerih družine se težko prebijajo skozi 
mesec, najbolj potrebujejo toplo obutev," je razložila Moni-
ka Tavčar. A otroci so se kljub temu razveselili tudi igrač, ki 
so jih prejeli od Zveze Lions klubov Slovenije. Zveza bo med 
otroke v tem predprazničnem času razdelila kar petsto ko-
sov igrač v vrednosti dvajset tisoč evrov.
Srečanja v galeriji Krvina se je udeležil tudi guverner Zveze 
Lions klubov Slovenije Marko Gospodjinački, ki je pouda-
ril, da danes svet potrebuje več odličnosti, ne povprečnosti, 
odličnost pa je položena že v zibko lionizma. "Zato se vedno 
trudimo ohranjati spoštovanje do človeka, čeprav si njego-
va dejanja mogoče ne zaslužijo spoštovanja." Po njegovih 
besedah lione plemeniti prav prijateljstvo.S
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V Lions klubu Škofja Loka so se povezali z 
Župnijsko karitas Škofja Loka in tako si je  
16 družin z 29 otroki že lahko izbralo  
tople čevlje za zimo. S pomočjo Zveze Lions 
klubov Slovenije pa ne bodo ostali prikrajšani 
niti za igrače.

Tajnik Župnijske karitas Škofja Loka Milan Mur je iz rok 
predsednice Lions kluba Škofja Loka Monike Tavčar prejel 
donacijo za nakup obutve za otroke iz socialno šibkih družin.
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MATEJA RANT, FOTO: ANDREJ TARFILA

Dogajanje v Škofji Loki bodo decembra popestrili s števil-
nimi dogodki, pri katerih se je združilo devet različnih or-
ganizatorjev. "Vsak bo lahko našel kaj zase," obljublja Žiga 
Pišlar iz Agencije Koncerti, ki je eden od organizatorjev. Za 
uvod v pestro dogajanje na škofjeloških ulicah je s svojim 
prihodom pretekli teden poskrbel prvi dobri decembrski 
mož, Miklavž, ki je med otroke po dveh predstavah na Lo-
škem odru razdelil okrog petsto daril.
V četrtek občina v sodelovanju z veleposlaništvom Češke 
republike v Ljubljani organizira koncert božičnih pesmi 
v Sokolskem domu. Nastopil bo otroški zbor iz Ostrave s 
programom, ki bo sestavljen iz čeških božičnih pesmi, do-
polnjevala pa ga bo renesančna in baročna božična glasba. 
Glasbenim in literarnim sladokuscem bo na kožo pisan 
večer s Ferijem Lainščkom, Ano Obreza in škofjeloškim 
orkestrom Amadeo v torek, 19. decembra, ki je zamišljen 
kot dialog med glasbo in poezijo Ferija Lainščka, je razložil 
Žiga Pišlar. Dne 22. decembra se bo mogoče odpraviti po 
unikatna darila na božični LUFt, v sklopu katerega bodo 
gostili tudi mednarodni festival uličnega gledališča Ana 
Mraz, otroke pa bo s svojim prihodom razveselil Božiček. 
Dan kasneje se bo na Mestnem trgu mogoče pridružiti 
ustvarjalni delavnici Naredi si sam, na kateri si bo pod 
mentortsvom akademskega slikarja Mohorja Kejžarja lah-
ko vsak sam izdelal svojo praznično sneženo kroglo. Za 
dobršen odmerek pristnega slovenskega humorja pa bodo 
s komičnim šovom Brade 27. decembra poskrbeli Boštjan 
Gorenc - Pižama, Perica Jerković in Gašper Bergant. "V no-
vem šovu prinašajo tudi ekskluzivni vpogled v zakulisje 
stendap scene. Seks v avtu, nenavadni tatuji, vzgajanje 
otrok in resničnostni šovi bodo le nekatere izmed tem, ki 
se jih bo dotaknil bradati cvetober slovenske samostoječe 
komedije," je razložil Pišlar. Dne 28. decembra bo v kinu 
Sora mogoče uživati ob brezplačni projekciji animiranega 
filma Drobižki. Na delavnicah v Sokolskem domu bo ta 
dan otroke obiskal dedek Mraz, otroci Vrtca Škofja Loka in 
učenci osnovnih šol pa bodo izrekli voščila za leto 2018.
Vrhunec festivala predstavlja tridnevno silvestrovanje na 
prenovljenjem Trgu pod gradom. Odštevanje ur in minut do 

novega leta se bo začelo že v petek, 29. decembra, ob 21. uri, 
pravi Žiga Pišlar. Ta večer bodo na svoj račun prišli predvsem 
oboževalci dobrega starega rock'n'rolla, saj bo nastopila glas-
bena skupina Help! – A Beatles Tribute Band s predskupino 
Feniks iz Kranja. V soboto se obeta disco večer z Bonaparty 
bandom, ki bo preigraval hite iz sedemdesetih, osemdesetih 
in devetdesetih let prejšnjega stoletja. Za pravo vzdušje bodo 
poskrbeli z velikansko disco kroglo. Od starega leta pa se bodo 
v Škofji Loki poslovili ob zvokih skupine Joške v'n.

Zavladalo praznično 
vzdušje
Decembrskemu festivalu dogodkov v 
Škofji Loki so letos nadeli novo podobo. 
Pod imenom Loka v snegu se je že in se 
še bo odvila vrsta prazničnih prireditev, 
vrhunec katerih bo predstavljalo 
tridnevno silvestrovanje.

Za uvod v pestro dogajanje na škofjeloških ulicah je s svojim 
prihodom pretekli teden poskrbel prvi dobri decembrski mož, 
Miklavž.

www.lokavsnegu.si

Festival

loka
v snegu

Miklavževanje, prihod Božička in dedka Mraza, silvestrovanje,  
obdarovanje, koncerti, predstave, pravljice, delavnice, kino,  

Božični LUFt, Ulično gledališče Ana Mraz ...

5. 12. - 31. 12. v Škofji Loki
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MATEJA RANT, FOTO: ANDREJ TARFILA

"Še malo, pa nam bo zmanjkalo hiš za 
Izložbe domišljije," je ob odprtju pro-
dajnih razstav z zadovoljstvom ugota-
vljal župan Miha Ješe in takoj poiskal 
tudi rešitev: "Se bomo pa razširili še na 
Spodnji trg." Letos se je namreč pri Iz-
ložbah domišljije povezalo kar 15 orga-
nizacij in več kot šestdeset posamezni-
kov. Vsak na sebi lasten način prispeva 
košček v mozaik decembrske praznič-
ne ponudbe, s katero se trudijo oživljati 
staro mestno jedro Škofje Loke. Prosto-
re Izložb domišljije tudi letos povezuje 
posebna okrasitev, ki sta jo oblikovala 
Ana Bassin in Matej Bizovičar.
V okviru projekta Izložbe domišljije 
se tako znova predstavljajo škofjelo-
ški umetniki, rokodelci, fotografi in 
drugi ustvarjalci, ki so izložbe in dru-
ge prostore v starem mestnem jedru 
spremenili v praznične trgovine. Iz-
delki in umetniška dela, razstavljeni 
v Izložbah domišljije, so namreč nad-
vse primerni za izvirna in unikatna 
darila, ki jih v tem prazničnem času 
izbiramo za naše najbližje pa tudi 
zase. S povezovalno akcijo po besedah 

direktorice Loškega muzeja Škofja 
Loka Saše Nabergoj izkazujejo podpo-
ro ustvarjalcem s celotnega škofjelo-
škega območja ter obiskovalce starega 
mestnega jedra nagovarjajo k odgo-
vornemu potrošništvu in podpiranju 
domače ekonomije. "Skupaj navaja-
mo k razmišljanju, da je nakupovanje 
lahko tudi premišljeno," je poudarila 
in dodala, da smo danes navajeni 
na poceni kitajske izdelke, a v Škofji 

Loki cenijo tudi znanje in dediščino. 
"Mogoče zato lahko ponudimo primer 
dobro prakse, kako se 'lotiti' veselega 
decembra, saj dokazujemo, da potro-
šništvo ni nujno nekaj slabega."
Galerija Ivana Groharja že tradicional-
no gosti razstave Združenja umetnikov 
Škofja Loka. V okviru letošnje praznične 
prodajne razstave se predstavlja pet-
najst akademskih slikarjev, kiparjev 
in oblikovalcev. V Rokodelskem centru 
DUO so doma mojstri rokodelci s Ško-
fjeloškega in širše Gorenjske, galerijske 
prostore Knjižnice Ivana Tavčarja Ško-
fja Loka krasijo dela štirih umetnic. Ilu-
stratorkam Daši Simčič, Maji Šubic in 
Marjani Šegula - Miš se z mandalami 
pridružuje Tanja Prezelj. V Sokolskem 
domu gostijo skupinsko prodajno raz-
stavo fotografij. Z digitalnimi ilustraci-
jami, nastalimi za različne projekte, je 
stene kavarne Vahtnca okrasila grafič-
na oblikovalka, ilustratorka in fotogra-
finja Ana Bassin, v kavarni in slaščičar-
ni Homan pa je mogoče v prazničnem 
času občudovati dela Avgusta Babnika. 
Letošnjemu najmlajšemu razstavljav-
cu, študentu kiparstva Johanu Dagari-
nu, so prostor za njegove izdelke name-
nili v baru Lunca. 

V Loko na odgovorne praznične nakupe
Konec novembra so v Škofji Loki tretje leto zapored svoja vrata odprle Izložbe 
domišljije – prodajne razstave umetnikov in rokodelcev.

Konec novembra so odprli Izložbe domišljije.

Umetniška dela in zdelki, razstavljeni v Izložbah domišljije, so nadvse primerni za izvirna 
in unikatna darila.
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Prireditev, s katero se v Škofji Loki že tradicionalno začenja 
veselo decembrsko razpoloženje, je srečanje z vinarji. Letos 
sicer ni vključeno v zimski festival Loka v snegu, je pa vse-
eno predstavljalo živahni uvod vanj. "Letošnje je bilo jubi-
lejno, dvajseto, z največjo ponudbo doslej, saj je svoja vina 
ponudilo 15 ponudnikov iz vseh slovenskih vinorodnih po-
krajin," je povedal strokovni sodelavec Turističnega društva 
Škofja Loka Marko Pleško. Za zvestobo so nagradili tiste, ki 
sodelujejo že vsa leta, to so poleg vinske kleti iz Dobrove vi-
narji s kmetij Blaževi, Prinčič in Mrak. Letošnja posebnost je 
bila priprava hrane na prostem, nekakšna odprta kuhinja, 
okuševalcem vina pa so bili na voljo priložnostni kelihi, s 
katerimi so degustirali vina pri letošnjih ponudnikih. Sre-
čanje z vinarji je pozdravil župan Miha Ješe (in potem še 
zapel v kvintetu Patina, katerega član je), nastopili so otro-
ci iz folklorne skupine Groharčki, obiskovalcem pa je igral 
Trio Šubic, prav tako letošnji jubilant, ki nastopa deset let. 
Na osemdesetih stojnicah so obiskovalci lahko izbirali ka-
kovostne izdelke domače in umetnostne obrti, med, mestne 

in druge dobrote z domačih kmetij. Tudi tokrat so si orga-
nizatorji razdelili staro mestno jedro s prireditelji Loškega 
umetniškega festivala LUFt, ki je svoje stojnice postavil na 
Cankarjevem trgu. "Miklavžev LUFt je super uspel. Zadovolj-
ni so bili vsi, tako ustvarjalci kot tudi obiskovalci," je zado-
voljna ena od organizatork Loškega umetniškega festivala 
Jerneja Stanišič. Na 33 stojnicah je razstavljalo in prodajalo 
svoje izdelke 35 ustvarjalcev. Kmalu bo tudi božični LUFt, in 
sicer 22. decembra od 17. do 22. na Trgu pod gradom. 

Živahen uvod v praznični december

Groharčki so zaplesali na srečanju z vinarji. / Foto: Andrej Tarfila

Prvi decembrski LUFt je bili pred Miklavžem, drugi bo božični. 
/ Foto: Andrej Tarfila

Okušali so vina 15 ponudnikov. / Foto: Andrej Tarfila

www.dobrovita.com

IŠČE NOVE SODELAVCE
HIŠNIK-VZDRŽEVALEC

Za strojno čiščenje talnih površin ter druga pomožna vzdrže-
valna dela. Zahtevana je II. do V. stopnja izobrazbe.

ČISTILKA-UREJEVALKA NOTRANJIH PROSTOROV
Za dnevno in tedensko čiščenje poslovnih in proizvodnih 

prostorov. Zahtevana je II. stopnja izobrazbe.

Pričakujemo vestne, natančne in zanesljive osebe, ki jim delo 
v prijetnem kolektivu veliko pomeni.

Ponujamo: zaposlitev za določen čas, kasneje možna zapo-
slitev za nedoločen čas, konci tednov so prosti, stimulativno 
plačilo, delo v urejenem okolju in prijetnem kolektivu, delo se 
izvaja v dveh izmenah za hišnika ter v eni, popoldanski izme-
ni za čistilko ter poteka v Poljanah nad Škofjo Loko. Mesečno 
plačilo 900–1000 € bruto.

Pisne prijave z življenjepisom pošljite na uros@dobrovita.com 
do 26. 12. 2017.
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Naš dom brez odpadkov je bila tema 
delavnice, ki jo je novembra v sodelo-
vanju z Razvojno agencijo Sora orga-
nizirala Občina Škofja Loka. Kot je na 
srečanju povedala Tatjana Bernik, vod-
ja občinskega oddelka za okolje in pro-
stor, je bila to že tretja letošnja delavni-
ca v okviru gibanja Loško je ekološko. 
Katja Sreš, ki se v okviru društva Eko-
logi brez meja ukvarja s promocijo 
koncepta Zero Waste (družbe brez od-
padkov), je udeležencem predstavila 
filozofijo oblikovanja in upravljanja iz-
delkov in procesov tako, da se zmanj-
ša obseg odpadkov, ohranja in prede-
la čim več materialov, da se jih kar 
najmanj znajde na odlagališčih in se 
ne sežigajo. Slovenci proizvedemo 1,3 
kilograma odpadkov na dan, to je kar 
476 kilogramov letno, kar trideset od-
stotkov je med komunalnimi odpadki 
embalaže. V letu 2015 je vsako gospo-
dinjstvo namenilo za nakup material-
nih dobrin, zavitih v embalažo, v pov-
prečju 7100 evrov, dobro tretjino vseh 
izdatkov. In prav v gospodinjstvih, kjer 
nastane največ odpadkov, se lahko 
najprej lotimo tega vse večjega izziva, 
razmišlja Katja Sreš, ki se je pri idejah 
o zmanjševanju odpadkov v domačem 
gospodinjstvu v veliki meri naslonila 
na knjigo ameriške avtorice Bee John-
son Dom brez odpadkov. S premišlje-
nimi nakupi, ponovno uporabo, popra-
vili predmetov, nakupi brez plastičnih 
vrečk in embalaže, izmenjavo oblačil, 
najemom in izposojo namesto nakupa 
stvari, ki jih potrebujemo le nekajkrat 
letno, bomo proizvedli manj smeti, 
hkrati pa prihranili tudi pri denarju 
in času. "Naravnih virov je vse manj, 
mi pa kupujemo reči, narejene iz naf-
te. Kar kupujemo, neposredno vpliva 

na naše okolje, gospodarstvo, zdravje," 
pravi Katja Sreš. 
Kako naj torej ravnamo v gospodinj-
stvih? Zavrzi, česar ne potrebuješ. 
Zmanjšaj porabo tistega, kar potrebu-
ješ. Stvari ponovno uporabi. Recikliraj. 
Kompostiraj. To so osnovna načela, 
ki naj se jih držimo, da bo odpadkov 
manj, s tem pa tudi stroškov, saj gre 
kar za 40-odstotni denarni prihranek. 
Poleg tega nas življenjski slog brez od-
padkov spodbuja, da si življenje na-
mesto s predmeti bogatimo z doživetji. 
Decembra, ko se bomo spet zagnali v 
nakupovanje daril, bi nas lahko vodilo 
razmišljanje, naj namesto darila, na 
katerem se bo nabiral prah, podarimo 
prijetno skupno doživetje: izlet, drsanje, 
kino predstavo ... In namesto predme-
tov ohranimo lepe spomine.
Katja Sreš se z udeleženci delavnic "spre-
hodi" skozi prostore naših domov s pre-
dlogi, kako zmanjšati odpadke v kuhinji, 
kopalnici, spalnici. Največ bioloških od-
padkov nastane v kuhinji, preveč je tudi 
zavržene hrane. To lahko zmanjšamo, 

celo olupke lahko znova uporabimo, kar 
nekaj je možnosti, ki jih predlaga pose-
ben spletni dnevnik. V hiši imamo obi-
čajno preveč čistil, v povprečju deset, kar 
se je izkazalo tudi, ko so udeleženci de-
lavnice preštevali plastenke s čistilnimi 
sredstvi v svojih domovih. Veliko teh je 
mogoče nadomestiti z naravnimi sred-
stvi (kis, limona, soda bikarbona), po-
dobno velja za kozmetiko. V garderobah 
naših spalnic se kopičijo oblačila, tudi 
taka, ki jih več let ne nosimo. Znebimo 
se jih: v izmenjevalnici oblačil, v trgo-
vinah z izdelki iz druge roke, podarimo 
jih humanitarnim organizacijam. Katja 
Sreš svetuje spremembo nakupovalnih 
navad: kupujemo predmete, ki jih bomo 
potrebovali več kot enkrat. V trgovino 
se podajmo z lastno vrečko ali košaro, 
tudi z lastno embalažo iz naravnih ma-
terialov, steklenimi kozarci, vrečkami 
iz blaga. V nekaterih trgovinah že lahko 
kupujemo brez embalaže, tudi v Škofji 
Loki. Nekatere stvari si raje izposodimo 
kot kupimo, pokvarjene stvari dajmo v 
popravilo.

Dom brez odpadkov: manj smeti, manj stroškov
Ekologi brez meja so tista organizacija, ki se je domislila akcije Očistimo Slovenijo 
v enem dnevu. A za zmanjšanje odpadkov ni dovolj le čiščenje, pravi njihova 
članica Katja Sreš, pač pa je z ozaveščanjem in preventivnimi dejanji treba 
pozornost usmeriti tja, kjer nastaja največ odpadkov, torej v naša gospodinjstva.

Katja Sreš, Ekologi brez meja, o domu brez odpadkov
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V pravljični deželi, ki že osmo leto domuje v Gorajtah, 
vsako leto dodajo kaj novega in tudi letos je tako. V pre-
teklih mesecih je namreč v njej zrasla vasica Smrkcev, 
tako da bodo poleg starih znancev iz pravljične dežele 
otroke letos razveseljevali tudi ata Smrk, Smrketa, Vicko, 
Zmrda in drugi prebivalci Smrčje vasi, manjkala pa ne 
bosta niti Gargamel in Azrael.
Zbirno mesto za obiskovalce so letos pomaknili v samo 
pravljično deželo. Zbrali se bodo pred govorečim hrastom 
Modrecem in se točno ob uri podali na polurno popotova-
nje po deželi pravljic. "Smrkcem bomo pomagali ukaniti 
nadležnega Gargamela in rešiti še marsikatero zagato," 
obljubljajo organizatorji. Otroci bodo v pravljični deželi 
srečali tudi stara znanca, mamo in ata Škrata, pot pa jih 

Letos tudi v družbi Smrkcev
V gozdičku pri Škofji Loki danes odpira vrata pravljična dežela Gorajte,  
v kateri so se letos naselili še novi pravljični liki, ki bodo do konca decembra 
razveseljevali otroke.

V gobah velikankah so se letos naselili tudi Smrkci.

bo nato vodila mimo zmaja, ki bdi nad pravljično deželo, 
treh prašičkov in mnogih drugih prebivalcev pravljične 
dežele. "Predstava bo atraktivna tako za otroke kot tudi za 
odrasle." Na koncu se bo pravljičnim likom pridružil tudi 
dedek Mraz, ki bo obdaril otroke in jih povabil na že tra-
dicionalno čajanko s piškoti. Predstave se bodo med 18. in 
28. decembrom odvijale vsak dan ob 15. in ob 17. uri, poči-
tek si bodo pravljični junaki privoščili le za božič, torej 25. 
decembra.
Vabilo dedka Mraza v pravljično deželo je mogoče najti na 
spletni strani pravljične dežele Gorajte, darila za obdarova-
nje otrok pa morajo starši pripraviti sami in jih pred začet-
kom predstave diskretno oddati na označenem mestu pri 
vhodu v pravljično deželo. Za simbolično ceno je mogoče 
darilo dobiti tudi v Pravljični deželi Gorajte. Predstave pote-
kajo ob vsakem vremenu, zato organizatorji vsem obisko-
valcem svetujejo, nas se toplo oblečejo in primerno obujejo.

»Ja pod Joštom, to bom pa najdu !«

Vesele božične praznike  
in srečno novo leto  
vam želi osebje  
gostilne in pizzerije  
Gitadela.
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Pševska 43, Stražišče pri Kranju
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ALENKA BRUN

Ko se je Danica izobraževala za frizer-
ko, se je že srečala z odrskimi lučmi: 
na frizerskih tekmovanjih, še v času 
Jugoslavije, kjer je bila tudi zelo uspe-
šna. V tokratni šov pa se je prijavila, 
da dokaže, da gredo lahko tudi sta-
rejše frizerke v korak z modo. Danica 
meni, da je frizerstvo poklic, kjer se 
moraš redno izobraževati, saj moraš 
slediti trendom in novostim, drugače 
zaostaneš. "Vsako leto je kaj novega. 
Pa tudi če gre le za majhne spremem-
be, so te pomembne."

FRIZER MORA BITI UMETNIK

Včasih ljudje mislijo, da je biti frizer 
enostavno. Pa ni čisto tako. "Danes fri-
zerski poklic ni enostaven. Biti moraš 
kar psiholog, z dobro razvitim čutom 
za ljudi. Imeti moraš mirno roko. Mo-
raš biti tudi velik umetnik; kreativen 
in odločen. Najuspešnejši so v frizer-
skem svetu tisti, ki res delajo s srcem, 
ki jim to predstavlja strast. Moraš pa 
seveda veliko časa in dela posvetiti 
tudi svoji prepoznavnosti," sproščeno 
razlaga Danica, ki je mimogrede spre-
jela (drzno) odločitev, da se ne bo več 
barvala. Je pa siva barva ta trenutek 
modna, tako da z odtenkom naravnih 
sivih las, popestrenim z nekaj živah-
nimi prameni, nekdanja tekmovalka 
šova Zlati rezzz deluje razigrano in 
mladostno.

AMBICIOZNA JE POSTALA Z LETI

Danica ima svoj frizerski salon že do-
brih trideset let. Najprej ga je imela v 
središču Škofje Loke, sedaj v domači 
hiši v Virmašah. Že v osnovni šoli so 
sošolke Danico pred začetkom pouka 
rade poprosile, da jim oblikuje priče-
sko. Spominja se, da so bili takrat mo-
dni lasje, speti v figo in kitke. Opaža 
pa, da je ambiciozna postala šele z 

leti. "Tudi strahu je iz leta v leto manj," 
pravi. "Verjetno se v mlajših letih ne 
bi prijavila v tovrstni resničnostni 
šov. Sedaj pa sem si rekla: Zakaj pa 
ne? Ko sem bila mlada, sem imela 
morda drugačne cilje. Želela sem si 
tudi družino, čeprav sem že takrat 
opazila, da so bili občutki, ko me je 
na tekmovanjih preplavil adrenalin, 
prijetni." Življenje pa ji je namenilo 
tudi nekaj bridkih trenutkov. Sreča-
la se je namreč s hudo preizkušnjo, 
ko so ji postavili diagnozo rak dojke. 
Odločno pove, da je iz izkušnje izšla z 
večjim elanom, postala je močnejša 
osebnost.

NAJBOLJŠIH DVANAJST

V šov Zlati rezzz se je prijavilo štiride-
set frizerjev in frizerk, izbrali pa so jih 
dvanajst. Za Danico je bila udeležba v 
šovu svojevrstna izkušnja, kjer je svo-
je znanje še obogatila in nadgradila, 
predvsem pa je spoznala nove tehnike. 
V šov se je odpravila, kot pravi, "na pa-
met", oborožena le s svojim znanjem.

"Med dvanajsterico so bili vsi dobri 
frizerji in vsi smo se tudi zavedali, da 
bo eden izmed nas izpadel prvi, nekdo 
pa bo zmagovalec," razlaga Danica, ki 
je ponosna, da je zdržala tako dolgo, 
saj je izpadla malce pred koncem. Zdi 
se ji tudi, da je dokazala, da lahko sto-
pi ob bok mladim frizerjem. V šovu pa 
je dejansko najbolj uživala v izzivih, 
ko je lahko ustvarjala, se izražala sko-
zi pričeske.

VELIKO SE JE NAUČILA O SEBI

Ljudje jo danes na cesti prepoznajo, jo 
tudi ogovorijo. Dobila je nekaj novih 
strank, oglasile so se tiste iz daljne 
preteklosti, prišla so povpraševanja 
po vajeništvu. Zlati rezzz je Danici pri-
nesel neko dodatno prepoznavnost. 
Doda pa še, da se je ogromno naučila 
tudi o sebi, a v šovu si je ostala zvesta: 
"Bila sem taka, kot sem. Nisem igra-
la." Odgovori še na naše zadnje vpra-
šanje: "A če bi se še enkrat prijavila v 
podoben frizerski šov? Ne, bi pa bila 
žirantka."

Naslednjič bi bila žirantka
Frizerski resničnostni šov Zlati rezzz, ki ste ga lahko spremljali na TV3, se je 
zaključil konec novembra. V njem je sodelovala tudi štiriinpetdesetletna Danica 
Štajer, ki živi in vihti svoje frizerske škarje v Virmašah.
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Z dobrodelnim koncertom so zbirali 
prispevke za dokup glasbil v glasbe-
ni učilnici v Osnovni šoli Škofja Loka 
- Mesto, kjer imajo tudi sami dvakrat 

tedensko vaje. Nastopili so skupaj z go-
sti, to je otroškim in mladinskim pev-
skim zborom z OŠ Škofja Loka - Mesto 
ter Loškimi orgličarkami. S prostovolj-
nimi prispevki jim je uspelo zbrati šti-
risto evrov, je bil po koncertu zadovo-
ljen predsednik zbora Janez Radelj.
Mešani pevski zbor Vrelec deluje od 
leta 2000, ko se je nekaj članov društva 
upokojencev zbralo iz ljubezni do petja, 
volje po udejstvovanju in želje, da bi 
čim dlje ostali koristni in samostojni 
člani občine, je razložil Radelj. V pov-
prečju pri zboru poje trideset pevcev, 
največ pa jih je bilo tudi več kot štiri-
deset. "Mešanih zborov ni veliko, mi pa 

smo mnenja, da je mešan ton oziroma 
preplet ženskih in moških glasov naj-
lepši," je pojasnil Radelj. Njihov reper-
toar obsega tako ljudske kot umetne 
pesmi slovenskih in tujih avtorjev. "Pri 
izbiri pesmi ima glavno besedo ume-
tniška vodja zbora Nada Krajnčan." 
Vedno so veseli novih pevcev, je pouda-
ril Radelj, pri čemer jim manjka pred-
vsem moških prvih tenorjev. Doslej so 
posneli tudi dve zgoščenki. "Naše vaje 
so zelo intenzivne in včasih tudi na-
porne, je pa res, da smo z leti postali 
prijatelji, ki se radi družimo, veselje do 
petja pa nas povezuje in nam bogati je-
sen življenja," je še dejal Radelj.

Šoli  
pomagali 
pri nakupu 
glasbil
Mešani pevski zbor 
Vrelec, ki deluje pod 
okriljem Društva 
upokojencev Škofja Loka, 
je konec novembra v 
Kristalni dvorani v Škofji 
Loki pripravil dobrodelni 
koncert z naslovom Z 
roko v roki.

Mešani pevski zbor Vrelec

MERI BIZOVIČAR

Ko smo se dekleta iz naše generacije odločila za obletnico, 
smo se najprej zbrala vsa, ki smo bila na fotografiji prvega 
obhajila pri uršulinkah v Škofji Loki, potem pa smo pre-
skrbela seznam maturantov po drugi sv. vojni. "Nametani" 
smo bili z vseh koncev: Železnikov, Žirov, Škofje Loke. Tudi 
stari nismo bili enako, saj smo med vojno nekateri hodili 
v nemške šole, drugi pa so ostali kar doma. Naše znanje 
je bilo pomanjkljivo, slabo, milo rečeno – čudno. Od male 
mature je zdaj minilo že 71 let. Pomanjkljivosti smo morali 
v življenju nadoknaditi, učilo nas je pa tudi življenje samo. 
To je bila trda šola. Dekleta smo se prvič zbrala 9. decem-
bra 1981, na našo 50. obletnico. Ko so za to izvedeli fantje, 
so nam poslali torto z napisom Pozdrav in srečno od abra-
hamovcev ter predlog, da bi se pridružili našim srečanjem. 
Tako smo se najprej srečevali vsakih pet let, nato pa že 
vsaki dve leti. Lani pa smo se odločili, da bi bilo srečanje 
lahko dvakrat letno, in fotografija je že z letošnjega druge-
ga "sklica". Če se pogledamo na fotografiji, vidimo, da nas 
je življenje tudi utrdilo, saj kar dobro nosimo težo let.

Enainsedemdeset let po mali maturi
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Predpraznične sejme, na katerih je mogoče dobiti tudi 
marsikatero lepo darilo, so v treh škofjeloških osnovnih 
šolah letos pripravili na isti dan, in sicer v četrtek, 30. no-
vembra. Z denarjem, ki ga v šolah zberejo na teh prire-
ditvah, napolnijo šolske sklade. Iz njih črpajo sredstva za 
pomoč učencem iz socialno šibkih družin pri plačilu ek-
skurzij, šole v naravi, taborov, dni dejavnosti in nadstan-
dardnega programa.
Na božično-novoletnem bazarju, ki so ga pripravili v OŠ 
Škofja Loka-Mesto, so obiskovalci lahko izbirali med šte-
vilnimi unikatnimi izdelki, ki so jih izdelali učenci s po-
močjo učiteljev in staršev. "Vsak je v pestri ponudbi izdel-
kov lahko našel primerno darilce, ki ga bo ob bližajočih 
praznikih lahko podaril svojim najdražjim," je pojasnila 
pomočnica ravnateljice Elizabeta Proj. Na stojnicah so po-
nujali domače piškote in marmelade, voščilnice, božično-
-novoletne okraske, nakit, družabne igre, sveče in števil-
ne druge izdelke. Bazar so popestrili z igricami za otroke, 
ki jih je pripravil dramski krožek in je gledalce popeljal v 
predpraznični decembrski čas.
Predpraznični sejem na Osnovni šoli Cvetka Golarja je po 
besedah ravnateljice Karle Krajnik vedno le krona več kot 
mesečnega dogajanja na šoli, ko že diši po piškotih, mahu 
in zelenju ter po šoli odmevajo striženje, žaganje in bru-
šenje, saj se učilnice spremenijo v rokodelske delavnice. 
Nastale so prelepe voščilnice, adventni venčki, svečniki 
iz lesa, stekleni lončki, jaslice in številna druga prisrčna 
darilca. Ravnateljica je posebej pohvalila devetošolce Da-
neta Jemca, Matevža Platiša in Žiga Kušarja, ki so že med 

jesenskimi počitnicami izdelali lesene smrekice. V četrtek 
bodo predpraznični sejem pripravili tudi na podružnični 
šoli Reteče.
V osnovni šoli Ivana Groharja so že deseto leto v okviru do-
brodelne prireditve združili koncert Za dva groša fantazije 
in Miklavžev sejem. Že v okviru tehniškega dneva teden 
pred prireditvijo so tako učenci pod vodstvom učiteljev iz-
delali okraske in voščilnice, pekli slaščice, šivali igračke, 
izdelali svečnike, žličke okrasili s fimo maso in pripravi-
li druga darila za prednovoletni čas, je razložila učiteljica 
geografije Branka Svoljšak. Vse te izdelke so ponudili na 
Miklavževem sejmu, ki je skupaj s koncertom po oceni 
Branke Svoljšak privabil vsaj šeststo obiskovalcev. V šolski 
sklad se je tako nateklo kar pet tisoč evrov.

Ustvarjalnost učencev na ogled
Z dobrodelnimi sejmi so v škofjeloških osnovnih šolah že konec novembra uspeli 
pričarati pravo predpraznično vzdušje.

OŠ Škofja Loka-Mesto

OŠ Cvetka Golarja OŠ Ivana Groharja
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"Teden ruskega filma postaja tradicio-
nalna novembrska prireditev, name-
njena vsem ljubiteljem ruske kinema-
tografije ter ruske kulture in jezika," je 
poudaril ravnatelj Gimnazije Škofja 
Loka Jože Bogataj. Pri dogodku so pod 
mentorskim vodstvom profesorice 
ruščine Marjete Petek Ahačič sodelo-
vali tudi njihovi dijaki zaključnega le-
tnika, ki se učijo ruščino. Za zloženko, 
ki so jo izdali ob Tednu ruskega filma, 
so iz ruščine prevedli in priredili krat-
ke vsebine letošnjih filmov.
Medtem ko so v preteklih letih po be-
sedah župana Miha Ješeta posegali 
predvsem po nepozabnih klasikah 
ruskega filma, so letos ubrali druga-
čen pristop in se pri projekcijah osre-
dotočili na najnovejšo rusko filmsko 
produkcijo. Predstavili so šest filmov, 
ki so nastali v zadnjih treh letih. Izbor 
filmov je pripravila Valerija Kilpjako-
va iz Ruskega centra znanosti in kul-
ture, v katerem so tudi letos poskrbeli 
za slovenske podnapise v predvajanih 
filmih. "V letu, ko praznujemo 25-le-

tnico diplomatskih vezi med Rusijo in 
Slovenijo, je simbolnega pomena, da 
v okviru programa festivala predsta-
vljamo sodobne ruske filme, ki so do-
bili priznanja in nagrade občinstva ne 
samo v Rusiji, ampak tudi v tujini. Tak 
primer je film Igrišče, ki je dobil ve-
liko nagrado 2. mednarodnega film-
skega festivala za mlade v Sloveniji 
Kinotrip," je ob tem poudaril direktor 
Ruskega centra znanosti in kulture 
Jurij Meteljov. Brezplačne projekcije je 
omogočil Sklad Toneta Pavčka, ki skr-
bi za promocijo ruščine v slovenskih 
šolah pri Društvu Slovenija Rusija, je 
pojasnil Jože Bogataj. 
Teden ruskega filma so letos spektaku-
larno zaključili s celovečernim koncer-
tom ruske filmske glasbe v Sokolskem 
domu, ki so ga posvetili moldavskemu 
skladatelju Eugenu Dogi ob njegovi 
osemdesetletnici. Njegovo filmsko 
glasbo in glasbo drugih skladateljev so 
izvajali pevki Kristina Kragelj in Ma-
rina Igrickaja, otroški zbor glasbene 
šole Zlata lira, Irina Guščina in vokal-
na skupina Ruski Talisman ter Andrej 
Galickij, Anita Prelovšek in mladi pia-

nistki, učenki Jelene Starceve Somon. 
Ob tem si je bilo skozi projekcije na pla-
tnu mogoče ogledati prizore iz filmov 
Cigani letijo v nebo, Moja nežna žival 
in Anna Pavlova. Eugen Doga je ustva-
ril glasbo za več kot dvesto filmov in 
za svoje delo prejel številne nagrade in 
priznanja v Rusiji, Moldaviji in Evropi. 
Njegova pesem Moje belo mesto je po-
stala himna prestolnice Moldavije Ki-
šinev, valček iz filma Moja nežna žival 
pa je priznan s strani Unesca kot eden 
glavnih dosežkov v glasbi 20. stoletja. 
Njegova glasba je zvenela tudi ob od-
prtju olimpijade leta 1980 v Moskvi in 
leta 2014 v Sočiju. 

Za konec ruska filmska glasba
Gimnazija Škofja Loka je v sodelovanju s škofjeloško občino in Ruskim centrom 
znanosti in kulture iz Ljubljane pripravila 6. Teden ruskega filma.

Ob zaključku Tedna ruskega filma je bilo mogoče prisluhniti celovečernemu koncertu ruske filmske glasbe.
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ŠE TI NA MAR KO, s. p.,  
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VILMA STANOVNIK

"Mineva štirideset let, odkar smo ustanovili Alpinistični 
odsek Škofja Loka. V tistem času nas je bilo kar nekaj, ki 
smo plezali, vendar smo plezali drugje, v okviru drugih 
organizacij. Tako je bil prijatelj Franc Langerholc plezalec 
v Ljubljani, jaz v Kranju, oba pa sva doma iz Stare Loke. 
Prišla sva do ugotovitve, da bi se lahko Ločani organizira-
li in delovali skupaj. Seveda je bilo nekaj strahu, saj smo 
vsi že imeli prijatelje v sredinah, ki so nam pomagale pri 
napredku. Vseeno smo se odločili, da začnemo na svoje, 
čeprav smo imeli na začetku kompleks manjvrednosti, 
celo nemoči. Nato se je leta 1978 zgodila še nesreča v Hu-
dičevem žlebu, ko sta umrla dva naša prijatelja ... K sre-
či so se začeli tudi rezultati in ugotovili smo, da znamo 
napredovati. Plezali smo vse težje in vedno bolj zahtevne 
smeri. Seveda so bile vmes različne prelomnice. Tako se je 
mlada generacija med prvimi začela ukvarjati s prostim 
plezanjem, začela se je kategorizacija športnikov in bili 
smo prvi plezalni klub, ki je zapustil matično planinsko 
društvo. Ko smo šli na svoje, smo postavili prvo plezalno 
steno na Balkanu. Začelo se je plezanje v dvorani, dobili 
smo prve diplomante na Fakulteti za šport in na pobudo 

Sreča Rehbergerja smo prišli na idejo, da smo začeli s šolo 
za otroke. S tem se je začelo sistematično delo in k nam je 
prišla mlada generacija, ki je zmagovala tudi na tekmah 
svetovnega pokala in svetovnih prvenstvih. Imeli smo kar 
deset alpinistk leta, naši plezalci so se začeli ukvarjati z 
lednim plezanjem. Starejša generacija se je bolj podajala 
v visokogorje in naši člani so bili na vrsti osemtisočakov. 
Bilo je veliko uspehov, veselja in tudi tragedij. Vse to sem 
skušal opisati v knjigi. Začel sem namreč razmišljati, da 
rezultati niso zgolj stvar posameznikov, ampak je to tudi 

naša skupna razvojna zgodba zadnjih štiridesetih let," pra-
vi Franc Vidic, ki je kroniko zapisal po svojem spominu 
ter spominu športnih prijateljev in podatkih iz različnih 
objavljenih virov.
"Neposredno pobudo za pisanje mi je dal Marjan Luževič, ki 
zbira gradivo za muzej športa. Začel sem razmišljati o naši 
zgodbi, kako se je začela in kako je rasla. Ker imam izkušnje 
iz podjetništva, sem ugotovil, da je to eden fantastičnih pri-
merov na področju športa. V njem je strategija rasti, prenosa 
znanja, internacionalizacija ... Ko vse to sešteješ, ugotoviš, 
da je Škofja Loka center, ki nima primerjave v svetu. Seveda 
so na svetu tudi boljši v posameznih segmentih, vendar ko 
se vprašamo, koliko jih je iz istega kraja, pa ugotovimo, da 
smo svetovni fenomen. Problem pa je bil v tem, da tega ni-
smo vedeli niti sami. Šele sedaj, ko so dejstva zbrana, je to 
postalo jasno tudi nam," pravi Franc Vidic, ki se je pred do-
brim letom odločil, da iz zbranega materiala napiše zgodbo.
"Najprej sem sicer razmišljal, da popišem predvsem tisti 
del, kjer sem sodeloval tudi sam, do leta 1990. Nato sem 
opazil, da so otroci mojih prijateljev dosegali pomembne 
rezultate in sem jih želel vključiti. Ko sem začel spraševati 
njih, sem ugotovil, da je še precej drugih. Tako sem začel 
vse skupaj povezovati, dobil sem dodatne podatke in na 
koncu prišel do nekakšnega ravnotežja, " pojasnjuje Franc 
Vidic, ki je pomoč pri nastajanju knjige iskal pri različnih 
posameznikih ter jo nekje dobil več, drugje manj.
"Iskal sem založnika, nato pa sem odločil, da bom knjigo 
izdal takšno, kot sem si zamislil. Sklenil sem, da si jo bom 
podaril za svojo šestdesetletnico, ki jo bom praznoval ob 
koncu leta. Knjiga je izšla v nakladi petsto izvodov. Projekt 

Darilo alpinistom, plezalcem in samemu sebi
Pred dnevi je Franc Vidic izdal knjigo Pot med zvezde, v njej pa je prikazal zgodbo 
o uspehu škofjeloških ljubiteljev vertikale ter jo posvetil tako ekipi alpinistov in 
plezalcev kot prijateljem in svojcem, knjiga pa je tudi rojstnodnevno darilo njemu 
samemu.

Franc Vidic s knjigo Pot med zvezde

Knjiga Pot med zvezde je izšla konec novembra, 
avtor pa je imel tudi že prve predstavitve. 
Naslednja bo jutri, 13. decembra, v škofjeloški 
Vahtnici, namenjena pa je širši javnosti.
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Člani škofjeloške odprave v Ande leta 1982: zadaj stojijo: Franc Langerholc, Željko Perko, Damjan Vidmar in Franc Vidic, v prvi vrsti pa 
čepita Stane Stanonik in Boštjan Kekec. / Foto: arhiv Franca Vidica

me je, seveda brez dela, stal okoli pet 
tisoč evrov. Pomagali so mi tudi prija-
telji in domači, zlasti hči Ana in njen 
fant, ki sta mi pomagala pri oblikova-
nju. Želel sem, da knjiga ni le moja, 
da je naša," tudi pravi Franc Vidic, ki 
je hitro dobil tudi idejo za naslov Pot 
med zvezde. 
"V mislih sem imel več zgodb. Ena je 
ta, kako smo v visokogorju, v Andih, 
doživljali naravo. Bili smo na vrhu 
in okoli nas so bile le zvezde. Ko sem 
razmišljal o naših odličnih plezalkah 
Maji Vidmar, Nataliji Gros in drugih, 
sem si rekel, da so tudi to zveze. Tako 
je tudi naša pot segala od prvih začet-
kov, do zvezd," razmišlja Franc Vidic 
in pravi, da se pot, ki so jo prehodili, 
mora nadaljevati. 
"Najbrž bomo vsi akterji te zgodbe 
srečni, če bomo čez leta lahko izdali 
še bistveno zajetnejšo knjigo," zaklju-
čuje. 
Knjiga Pot med zvezde je izšla konec 
novembra, avtor pa je imel tudi že 
prve predstavitve. Naslednja bo jutri, 
13. decembra, v škofjeloški Vahtnici, 
namenjena pa je širši javnosti.

š p o r t n a

t r e k k i n g 

m e s t n a

A2U ŠENČUR T: 04 29 27 200       www.a2u.si

    VEČ KOT
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MAJA BERTONCELJ

V Pokalu Slovenije v ciklokrosu je tradicionalno tudi Škofja 
Loka. Letos je ciklokros na območju nekdanje vojašnice po-
tekal 19. novembra. Privablja vedno več tekmovalcev, bilo 

jih je več kot sedemdeset, in tudi gledalcev. Trasa je spe-
ljana v krogih, podlaga pa od asfalta, trave in peska do ko-
lovoznih poti in stez, svoje pa dodajo še ovire. Atraktivno.
Na progi smo videli kar nekaj znanih kolesarskih imen, se-
danjih in nekdanjih profesionalnih cestnih kolesarjev. Prišel 
je Kristijan Koren, po kar nekaj letih pa je bil v akciji znova 
Tadej Valjavec, ki se je izkazal. V cilj je pripeljal kot absolutno 
tretji, najhitrejši pa je bil v kategoriji nad 40 let. V elitni kate-
goriji od 19 do 40 let je prvič v Škofji Loki zmagal Matej Kra-
vos (Tuš T.E.A.M.) iz Ajdovščine. "Proga je bila odlična, prav 
tako konkurenca. Tudi to je čar ciklokrosa, da se na njem 
lahko skupaj pomerijo vsi, od rekreativcev do profesionalnih 
športnikov," je povedal Kravos, ki je tekmoval s kolesom za 
ciklokros. Drugi v tej kategoriji je bil na gorskem kolesu David 
Ivartnik (Energijateam.com), tretji pa že omenjeni Kristijan 
Koren, še v dresu profesionalne ekipe Cannondale-Drapac. 
Za domačo zmago je tudi letos poskrbela Neja Kalan iz Vir-
maš (KK Kranj), ki je bila najboljša v kategoriji deklic do 15 let. 
Organizator CX Loka je bilo ŠD Koloka, v konkurenci pa sta 
bila tudi Mitja Oter in Žiga Maretič, gonilni sili tekmovanja.

Ciklokros četrtič v Škofji Loki
Asfalt, trava, pesek, kolovozne poti in steze, ovire ... Vse to je CX Loka.

V Škofjo Loko je prišel tudi profesionalni cestni kolesar  
Kristijan Koren.

Organizatorja v akciji: Mitja Oter ... ... in Žiga Maretič

 
V zimskem času je za vas cvetličarna Lipica, na Pokopališču Lipica pripravila 

ADVENTNE VENČKE in NOVOLETNE ARANŽMAJE.

Prav tako pa boste v naši ponudbi dobili rezano cvetje, 
sveče, žalne pakete in aranžmaje po naročilu.

V ZIMSKEM ČASU SMO ODPRTI OD: 
ponedeljka do petka od 8 do 17. ure in ob sobotah od 8 do 14. ure.

DOSEGLJIVI SMO NA :
031 312 333 ali 04/ 513 10 62.

cvetlicarna.lipica@siol.net
Cvetličarna Lipica

Novoletno voščilo Cvetličarne Lipica

V prazničnem šopku želja vam podarjamo,
cvetove radosti,

mir v srcu,
srečo v dlaneh,

in veliko uspeha v letu 2018
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080 22 10
info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si

ODDIH ZA 
SENIORJE
V TERMAH DOBRNA

                
                                      PO VSEJ SLOVENIJI

         BREZ OMEJITVE KILOMETROV

                   BREZPLAČEN PREVOZ

Paket vključuje:
 ✓ polpenzion,
 ✓ neomejeno kopanje v bazenih s termalno vodo,
 ✓ družabni dogodki,
 ✓ animacija,
 ✓ 1 x vstop v Deželo savn...

LEPO JE BITI UPOKOJENEC
do 30. 12. 2017 in od 01. 01.  2018 do 02. 03. 2018

5 x polpenzion + prevoz 
(prihod v nedeljo in odhod v petek)

že od 205,00 € na osebo / 5 noči

VKLJUČEN 1 x POSVET PRI ZDRAVNIKU + 
STORITVE ZA ZDRAVJE

Prevoz organiziramo od vašega  doma do Term Dobrna 
in nazaj. PO VSEJ SLOVENIJI in BREZ OMEJITVE 

KILOMETROV.

ZA HARMONIJO TELESA

Z masažo dosežemo sprostitveno, terapevtsko in ener-
gijsko harmonijo telesa. Masaža dokazano krepi zdravje, 
saj zmanjšuje utrujenost in raven stresnih hormonov, 
krepi imunski sistem, zmanjšuje pogostost glavobolov, 
odpravlja bolečine hrbta, zmanjšuje mišično napetost, 
blaži depresijo, poveča prehranjenost in zdravje kože ter 
izboljšuje prožnost telesa. Odlično počutje med masažo 
in po njej je plod dela in izkušenj masažnih terapevtov, 
ki jo izvajajo v Termah Dobrna. 

TRETMAJI AYURVEDE

S pomočjo ayurvede dosežemo ravnovesje duha in tele-
sa. Ayurveda velja za zelo staro, tradicionalno obarvano 
zdravljenje in poudarja pomen posameznika, njegovo 
enkratnost in unikatnost. S svojim razumevanjem doš 
(Vata, Pita, Kapha), ki opisujejo stanje duha, zelo osebno 
ugotavlja vzroke neravnovesja v organizmu, nato sproži 
nežen, a učinkovit in predvsem naravni proces zdravlje-
nja posameznika. 

NAJBOLJŠE ZA TELO IN OBRAZ

Nega obraza bo vaši koži prinesla naravno zaščito, jo oči-
stila, ji povrnila mehkobo in ravnovesje ter jo nahranila. 
Hkrati pa tudi koža telesa potrebuje strokovno nego in 
negovalne postopke za telo z visoko kvalitetnimi profesi-
onalnimi kozmetičnimi proizvodi. Do izbora za vas naj-
primernejšega tretmaja za obraz ali telo vas bodo vodile 
strokovno usposobljene kozmetičarke v Termah Dobrna.

ČAS ZA SAVNO

Uporaba savne že dolgo velja za eno najbolj zdravilnih 
in prijetnih oblik sproščanja, kar je največja vrednost te 
stare finske iznajdbe. Da dosežemo želen učinek, si mo-
ramo vzeti čas. Odmisliti moramo vse skrbi in se prepu-
stiti občutkom.

PRAZNIKI

Tudi Terme Dobrna so se ovile v praznični čas. Vabijo na 
mini oddih ali daljše počitnice, pripravljajo pa tudi ča-
robni božič in silvestrovanje.

Podarimo si  
nekaj lepega
Terme Dobrna slovijo po zdravilnih 
učinkih termalne vode, gostom pa 
poleg zdravstvenih tretmajev nudijo 
tudi sprostitev z masažami, tretmaji 
ayurvede, savnami ... 
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MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL

Ekipa prve pomoči škofjeloškega Rdečega križa šteje od 
deset do dvanajst članov, od tega se jih okrog sedem re-
dno udeležuje regijskih in državnih preverjanj usposo-
bljenosti ekip prve pomoči. Članici ekipe sta že vse od 
ustanovitve pred šestimi leti tudi Špela Mezek in Tanja 
Kokelj Jamnik, ki je tudi vodja ekipe. Kot pravita, je nji-
hova prednostna naloga že najmlajše v osnovnih šolah 
pa tudi dijake in zaposlene izobraževati o prvi pomoči, 
saj ugotavljajo, da imajo ljudje premalo znanja, čeprav 
ravno to, da nekomu hitro nudiš prvo pomoč, včasih 
odloča o življenju in smrti.
V njihovi ekipi je po besedah Špele Mezek in Tanje Ko-
kelj Jamnik dobrodošel vsak, ki je pripravljen prispevati 
k promociji znanja o prvi pomoči, izobrazba pri tem ni 
pomembna. Sčasoma vsakomur omogočijo opravljanje 
sedemdeseturnega tečaja za bolničarje, saj potem lahko 
sodelujejo tudi pri intervencijah, ko jih aktivirajo v pri-

Širijo znanje o prvi pomoči
Tudi v Škofji Loki pod okriljem območnega združenja Rdečega križa deluje ekipa 
prve pomoči, katere osnovno poslanstvo je deliti znanje o prvi pomoči. 

Špela Mezek in Tanja Kokelj Jamnik
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Gea Camelia Gel –  Je večnamenski iz naravnih zelišč in na-
ravnih eteričnih olj. Blaži tegobe, pomaga pri utrujenosti, sprošča 
in pripomore k boljšemu počutju pri težavah sklepov, mišic, vne-
tega živca ali veznih tkiv. Delno ali v celoti odpravi težave z rednim 
mazanjem do 3-krat na dan. Zarad naravnih zelišč in eteričnih olj 
evkalipta, bora in rožmarina ter ob dodatku mentola in kafre do-
sežemo boljšo prekrvavitev in blag ''hladilni'' učinek in sprostitev, 
ki traja. Uporablja se za inhaliranje v vroči vodi -  pomaga pri astmi, 
prehladu in gripi.

Camelia Arnika Gel – Naravna zelišča arnike, rožmarina, 
sivke in poprove mete so osnova za gel. Je kot Gea Camelia Gel, 
vendar namesta ''hladilnega'' učinka poskrbi za ''grelni'' učinek, in 
sicer ne hladi zaradi odsotnosti mentola. Poprova meta poskrbi, da 
''greje''. Nima stranskih učinkov.

Camelia Kostanjev Gel – Na osnovi naravnega ekstrakta 
divjega kostanja ob dodatku rožmarina, ognjiča in sivke narejen 
kostanjev gel za noge izredno hitro pomirja vnete krčne žile, utrjuje 
stene ven ter preprečuje zastajanje vode, ker uspešno odvaja od-
večno vodo v obtočila. Obenem izboljšuje prepustnost kapilar ter 
omogoča boljši pretok življenjsko potrebnih tekočin. Primeren je 
za nego stopal ter preprečuje nastanek glivičnih obolenj. Uporab-
ljamo ga kot preventivno sredstvo proti nastanku krčnih žil, ki so 
pogost pojav pri celotni populaciji.

Aloe Vera Camelia Gel – Iz naravnega soka 80 % Alove Vere 
(Aloa Barbadensis) sestavljen gel je primeren za vsakodnevno upo-
rabo. Pomaga pri osvežitvi kože, boljši prekrvavitvi ter je odlična 
podlaga za ličenje (make-up). Ker ga koža hitro in globoko vpije, jo 
tako osveži, regenerira in pomladi. Ne pušča mastnega videza, ker 
je narejen brez maščob, odpira pore in tako pomaga pri težavah z 
aknami predvsem pri mladih. Primeren je tudi pri rahlih opeklinah 
pri sončenju zaradi dodanega antiseptika.

SLOVENSKI PROIZVOD

Modra brezplačna številka 

080-22-67

Rožice skrbno nabrane  
         odženejo tegobe prave.

TELEFONSKO TRŽENJE CAMEIA 
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Za vas že 
12 let!

meru naravnih in drugih nesreč. "Ob tem je treba 
poudariti, da pri tem ne gre za nujno medicinsko 
pomoč, naša naloga je samo nudenje prve pomoči 
do prihoda reševalcev," sta poudarili Špela Mezek 
in Tanja Kokelj Jamnik. Naučijo se temeljnih po-
stopkov oživljanja in uporabe avtomatskih ekster-
nih defibrilatorjev, ukrepanja v primeru zlomov, 
opeklin, zastrupitev, anafilaktičnih šokov, epilep-
tičnih napadov in podobno. Njihova pomoč pride 
prav v primeru množičnih nesreč, a kot pravita 
sogovornici, je na srečo tega malo, se pa zato toli-
ko bolj intenzivno posvečajo izobraževanju ljudi o 
prvi pomoči. "Svoje znanje delimo tudi med osnov-
nošolskimi otroki, saj četudi sami mogoče fizično 
ne bi zmogli oživljati ponesrečenca, bi lahko pri 
tem vsaj usmerjali odraslo osebo."
Njihova ekipa se obenem redno udeležuje regijskih 
in državnih preverjanj usposobljenosti ekip prve 
pomoči. "Dvakrat zapored smo na regijskem pre-
verjanju osvojili prvo mesto in smo se tako uvrsti-
li tudi na državno preverjanje," sta pojasnili Špela 
Mezek in Tanja Kokelj Jamnik, ki menita, da to 
pomembno pripomore predvsem k pridobivanju iz-
kušenj in dodatnemu poglabljanju znanja. Na teh 
preverjanjih je namreč zelo realno prikazana neka 
naravna ali delovna nesreča s ponesrečenci z zelo 
raznolikimi poškodbami. "Naša naloga je oskrbeti 
poškodovance oziroma jih ohranjati pri življenju 
do prihoda reševalcev." Za to je potrebno ogromno 
tehničnega znanja, ki ga pridobijo tudi na skupnih 
urjenjih enkrat tedensko, pri čemer sodelujejo tudi 
z gasilci in prvimi posredovalci. Še bolj kot sama 
tehnična usposobljenost pa se jima zdi pomembna 
povezanost vseh članov v ekipi, saj le tako lahko 
delujejo usklajeno. "Na preverjanjih lahko uspešno 
rešiš naloge le, če poznaš celotno zgodbo, kaj se je 
zgodilo. Bistvo je namreč nekomu pomagati, kar je 
učinkovito le, če o njem zbereš čim več podatkov."
Njihovo uspešno delo so opazili tudi pri občini, ki 
jim zato v zadnjem času namenja še dodatna sred-
stva za nakup opreme, sanitetnega materiala, uni-
form in drugih stvari, ki jih potrebujejo pri svojem 
delu, za kar so zelo hvaležni. Ekipa prve pomoči je 
prisotna na vseh večjih prireditvah v občini, kjer 
delujejo kot desna roka nujne medicinske pomoči, 
sta še pojasnili Špela Mezek in Tanja Kokelj Jamnik. 
Prizadevata pa si tudi dvigniti zavedanje o pomenu 
znanja prve pomoči. "Samo v Sloveniji vsak dan šti-
ri do pet ljudi doživi srčni zastoj, uspešnost prežive-
tja pa je ta čas zgolj 15-odstotna. Pri srčnem zastoju 
namreč šteje vsaka minuta." Zato ljudi pozivata, da 
se udeležijo obnovitvenih tečajev prve pomoči, ki jih 
pripravljajo v okviru območnih združenj Rdečega 
križa, organizirajo tudi brezplačne delavnice. "Ni-
koli namreč ne vemo, kdaj nam bo to znanje prišlo 
prav, ker bo potrebno naše ukrepanje," sta še dodali.



www.avtokrka.si
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• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKAVRATA SENČILA-

Enkratna ponudba!

OKNA
Izkoristite popust in izberite super okna za najboljšo ceno. 
Popust velja le15. 12. 2017.

SUZANA P. KOVAČIČ

"Namen javnega poziva je povečanje 
rabe obnovljivih virov energije in ve-
čja energijska učinkovitost v stano-
vanjskih stavbah ter zmanjšanje pre-
komerne onesnaženosti zraka z delci 
PM10 in s tem izboljšanje kakovosti 
zunanjega zraka," je pojasnil Beno Po-
točnik, energetski svetovalec mreže 
Ensvet. Po tem razpisu lahko občani 
kandidirajo za naslednje ukrepe: 
A - vgradnja solarnega ogrevalnega 
sistema v stanovanjski stavbi, 
B - vgradnja kurilne naprave na lesno 
biomaso za centralno ogrevanje sta-
novanjske stavbe, 

C - vgradnja toplotne črpalke za cen-
tralno ogrevanje stanovanjske stavbe, 
D - priključitev starejše eno- ali dvo-
stanovanjske stavbe na sistem daljin-
skega ogrevanja, 
E - vgradnja energijsko učinkovitih le-
senih oken v starejši stanovanjski stav-
bi, 
F - toplotna izolacija fasade starejše 
eno- ali dvostanovanjske stavbe, 
G - toplotna izolacija strehe ali stropa 
proti neogrevanemu prostoru v starej-
ši eno- ali dvostanovanjski stavbi, 
H - vgradnja prezračevanja z vrača-
njem toplote odpadnega zraka v sta-
novanjski stavbi, 
I - vgradnja plinskega kondenzacij-

skega kotla za centralno ogrevanje 
starejše stanovanjske stavbe (velja 
samo v občinah s sprejetim Odlokom 
o načrtu za kakovost zraka),
J - gradnja ali nakup skoraj ničener-
gijske nove eno- ali dvostanovanjske 
stavbe, 
K - celovita obnova starejše eno- ali 
dvostanovanjske stavbe, 
L - nakup stanovanja v novi ali obno-
vljeni skoraj ničenergijski tri- in več-
stanovanjski stavbi.

ENA VLOGA ZA VEČ UKREPOV

"Za starejšo stavbo se po tem javnem 
pozivu upošteva stavba, za katero je 
bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 1. 

Razpisi Eko sklada za občane
V oktobru je Eko sklad objavil nov javni poziv. Gre za nepovratne finančne 
spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje 
energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, za katere se občani tudi najbolj 
zanimajo. 



- TV ali INTERNET od 15 E/mesec
- Najbolj gledani kabelski programi s SLO podnapisi, tudi v HD
-  INTERNET in IPTV signal tudi s kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine,  

Zg. Javoršice, PD Moravče, Lubnika, Peč pri Mor., Slivne, zasav. gore,...
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julijem 2010. Med razpisno dokumentacijo so objavljeni tudi 
seznami naprav, opreme in fasadnih sistemov, ki ustrezajo 
razpisnim pogojem. Če opreme ali naprave še ni na sezna-
mu, je treba vlogi priložiti dokazila, da ta ustreza zahteva-
nim tehničnim karakteristikam. Za vse ukrepe od A do H je 
v osnovi priznana finančna spodbuda do dvajset odstotkov 
upravičenih stroškov naložbe. Ko vlagatelj hkrati kandidira 
za vsaj tri ukrepe od A do H po tem razpisu v starejši stano-
vanjski stavbi, je upravičen do višje finančne spodbude, in 
sicer do trideset odstotkov priznanih stroškov naložbe. Kan-
didira se z eno vlogo za vse tri ukrepe v isti stavbi," je pojasnil 
Potočnik in dodal, da pa je novost za vse, ki nameravate staro 
kurilno napravo zamenjati za toplotno črpalko, po tem raz-
pisu višja finančne spodbuda, ki znaša štirideset odstotkov 
(v prejšnjem razpisu dvajset odstotkov) priznanih stroškov 
naložbe. Za vse, ki nameravate staro kurilno napravo zame-
njati za sodobno kurilno napravo na lesno biomaso, je po 
tem razpisu višja tudi finančna spodbuda, ki znaša petdeset 
odstotkov (v prejšnjem razpisu dvajset odstotkov) priznanih 
stroškov naložbe.

POGOJ JE PRAVOČASNO ODDANA POPOLNA VLOGA

Vlogo je treba oddati pred začetkom del na osnovi predračuna, 
Potočnik svetuje, da podrobno preberete razpis, izpolnite vlo-
go in priložite zahtevane dokumente, slike, račune. Osnovni 
pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je namreč 
pravočasno oddana in popolna vloga. Najpogostejši vzroki za 
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Za vse, ki nameravate staro kurilno napravo 
zamenjati za sodobno kurilno napravo na lesno 
biomaso, je po tem razpisu višja tudi finančna 
spodbuda, ki znaša petdeset odstotkov (v 
prejšnjem razpisu dvajset odstotkov) priznanih 
stroškov naložbe.

"Za starejšo stavbo se po tem javnem pozivu 
upošteva stavba, za katero je bilo izdano 
gradbeno dovoljenje pred 1. julijem 2010."
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zavrnitev vloge so, kot je navedel energetski svetovalec, da je 
bila naložba izvedena pred oddajo vloge, da vgrajena oprema 
ne ustreza zahtevanim tehničnim zahtevam, da je naložba 
neustrezno izvedena, da naložbe ni izvedel usposobljeni in 
registrirani izvajalec, da stavba, na kateri se izvaja naložba, 
ni stanovanjska in pa neverodostojna dokumentacija. 
"Do konca kurilne sezone je še nekaj mesecev, dovolj časa torej 
za premislek o morebitni energetski sanaciji objekta oz. izved-
bi posameznih ukrepov. Eko sklad občanom ponuja še druge 
nepovratne finančne spodbude: za naprave za samooskrbo z 
električno energijo, za nove skupne naložbe večje energijske 
učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb, za nove nalož-
be zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah 

večstanovanjskih stavb in nepovratne finančne spodbude za 
električna vozila. Na voljo so tudi krediti za okoljske naložbe 
občanov pa finančne spodbude za pravne osebe, občine, kot 
npr. nepovratna sredstva občinam in lokalnim skupnostim za 
nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega 
družbenega pomena. Več o javnih pozivih Eko sklada si lah-
ko preberete na strani https://www.ekosklad.si/razpisi, kjer 
je možno dobiti celotno razpisno dokumentacijo, lahko pa jo 
naročite pri Eko skladu na telefonski številki 01 241 48 20 vsak 
ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30. Več o mreži Esvet, 
spodbudah in kreditih Eko sklada za okoljske naložbe pa izve-
ste na spletni strani www.ekosklad.si. 

INDIVIDUALNA SVETOVANJA

Za individualna svetovanja s področja učinkovite rabe 
energije v gospodinjstvih je na voljo tudi brezplačna ener-
getsko-svetovalna pisarna na Kidričevi cesti 1a v Škofji 
Loki. Odprta je vsak torek, od 16.00 do 17.30. Za obisk je ob-
vezna predhodna najava na telefonski številki Razvojne 
agencije Sora 04 50 60 220. 

"Do konca kurilne sezone je še nekaj mesecev, 
dovolj časa torej za premislek o morebitni 
energetski sanaciji objekta oziroma izvedbi 
posameznih ukrepov."

Odkup bukove hlodovine – goli. 
Takojšnje plačilo. 

www.biomasa-markun.si

T: 040 825 242



Lokalna akcijska skupina loškega pogorja (LAS loškega pogorja, katere 
vodilni partner je Razvojna agencija Sora) je tripartitno partnerstvo, ki ga 
sestavljajo predstavniki javnih inštitucij, gospodarstva in civilne družbe. 
LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014–2020 razpolaga s 
1.320.000 evrov sredstev, od katerih je 530.000 evrov sredstev že razde-
lila preko treh javnih pozivov med devet projektov. Trenutno se izvajajo 
projekti 1. in 2. javnega poziva, ki ju je LAS loškega pogorja objavila ko-
nec lanskega leta. Projekti 3. javnega poziva, ki je bil objavljen letos julija, 
še niso potrjeni s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
in Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, vendar se pričakuje, da 
bodo v polnem teku v sredini prihodnjega leta.

Projekti izbrani na javnih pozivih LAS loškega pogorja
Projekt Lokalna hrana v šole spodbuja prehransko samooskrbo, s po-
večanjem pridelave in predelave lokalno pridelane hrane. Partnerji, Ra-
zvojna agencija Sora, podjetje P-ino in Zavod KGZS Kranj, želijo dvigniti 
ozaveščenost o pomembnosti kvalitete živil in poudariti prednost lokalne 
pridelave. Skozi projekt se bo preverila možnost vključevanja obroka iz 
lokalno pridelane hrane v šolske jedilnike, pripravil tehnološki načrt in 
ocenilo stroške. S tem bi se omogočilo čim več šolam možnost vključitve 
lokalnega obroka na njihove jedilnike. 

Projekt Kjer domujejo zgodbe v skupne aktivnosti povezuje Kulturni 
center slikarjev Šubic, Loški muzej, Muzej Železniki, Muzej Žiri in Roko-
delski Center DUO Škofja Loka. Preko transverzale kulturnih centrov in 
muzejev se bo kulturna dediščina z zgodbami približala čim širšemu kro-
gu prebivalcev. Obstoječa ponudba se bo popestrila tudi s katalogom o 
življenju in delu slikarja Jožeta Peternelja Mausarja, izidom knjige pisem 

družine Šubic ter drugimi interaktivnimi vsebinami; zgodbe o loškem in 
dražgoškem kruhku ter tradiciji kovaštva.
Partnerji v projektu Lokalna učna središča (LUS), Ljudska univerza Škofja 
Loka ter občine Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri želijo prebivalcem 
Poljanske in Selške doline približati programe vseživljenjskega učenja. Par-
tnerji bodo zagotovili in za potrebe izobraževanja odraslih opremili prosto-
re v omenjenih treh občinah, v katerih bodo potekali programi vseživljenj-
skega učenja. Programi so že v teku v vseh treh LUS-ih in po besedah Jaka 
Šubica, vodja projektov iz Ljudske Univerze Škofja Loka, je odziv zelo dober.
Coworking centra Lokomotiva, inkubator in coworking center v Škofji Loki 
in Kreativni center Mizarnica v Žireh, ki delujeta pod okriljem Razvojne 
agencije Sora in Občine Škofja Loka oziroma Občine Žiri, se s projektom 
Coworking izven okvirjev povezujeta in nadgrajujeta svoje delovanje. 
Coworking centra se bosta povezala preko skupnih delavnic in izobra-
ževanj na temo ustvarjalnih in podjetniških znanj. S projektom se razvija 
podporno okolje za sodelovanje in iskanje skupnih projektov.

Projekti sodelovanja
LAS loškega pogorja pa se je povezala tudi z drugimi lokalnimi akcijskimi 
skupinami po Sloveniji in v lokalno območje preko projektov sodelovanja 
Med-O-Vita in Odprta vrata kmetij pripeljala še dodatnih 175.000 evrov 
sredstev.
V projektu Med-O-Vita sodeluje z LAS s CILjem in LAS Mežiške doline iz 
Slovenije ter LAG Istočna Istra s Hrvaške. S škofjeloškega območja so v 
projekt vključeni Čebelarsko društvo Škofja Loka, Društvo za pomoč ose-
bam z motnjami v razvoju Sožitje, Razvojna agencija Sora in Loški muzej. 
Cilj projekta je dvigniti ozaveščenost o avtohtoni kranjski čebeli, pomenu 
čebel za naše življenje ter uporabi medu. Prva aktivnost projekta se je iz-
vedla 2. decembra v Labinu na dnevih medu. Uspešno zaključen dan je 
vsem dal zanos za nadaljnje izvajanje projekta. Čebelarji pa so domov od-
šli z desetimi zlatimi priznanji in prvim mestom med vsemi vzorci medu, 
ki so sodelovali na tekmovanju.
Drugi projekt sodelovanja je Odprta vrata kmetij, pri katerem LAS loške-
ga pogorja sodeluje z LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica in LAS Srce 
Slovenije. Projekt nadgrajuje vsebino projekta Lokalna hrana v šole z obli-
kovanjem mentorskih kmetij, ki bodo s projektom izoblikovale program in 
izvajale izobraževanja. S tem se bo spodbujalo večanje pridelave in prede-
lave senenega mleka ter sadja in jagodičevja. Oblikovale se bodo kratke 
verige in podporno okolje za uspešno večanje ponudbe.
Vse projekte se bo lahko spremljalo na spletni strani www.las-pogorje.si. V 
mesecu ali dveh se bo odprl že 4. javni poziv LAS, tako da je primeren čas 
za iskanje partnerjev in idej za nove projekte. Vsi, ki so zainteresirani in bi 
želeli doprinesti k razvoju škofjeloškega območja, so lepo vabljeni, da se 
oglasijo na Razvojni agenciji Sora v pisarni LAS loškega pogorja. 

Tina Čadež

LAS loškega pogorja: prvi projekti v  
novem programskem obdobju
Člani Lokalne akcijske skupine loškega pogorja, ki deluje na območju občin Gorenja vas - Poljane,  Škofja 
Loka, Železniki in Žiri, so začeli izvajati prve projekte v novem programskem obdobju. 

Dobitniki zlatih priznanj na tekmovanju v kakovosti medu v Labinu
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Kaj storiti, če je  
računalnik počasen?
Mogoče pa zamenjava le še ni  
tako nujna?

Računalnik se dolgo zaganja, programi se počasi odpirajo, 
ventilator je glasen, na zaslonu peščena ura… Joj, pa ne že 
spet! Običajen uporabnik pomisli, da bo potrebno menjati 
računalnik ali vsaj ponovno naložiti sistem,  vendar pa 
pred tem lahko preizkusite še nekaj nasvetov za pospeši-
tev računalnika.
Najprej preglejte nameščene programe in odstranite tiste, 
ki jih ne potrebujete. Pri tem pazite, da ne odstranite pro-
gramov, ki so za delovanje nujni!  Preverite tudi, če imate 
na diskih dovolj prostora. Poln disk krepko upočasni celo-
ten sistem, zato je v tem primeru smiselno preseliti vašo 
zbirko filmov in fotografij na zunanji medij. Izpraznite 
lahko tudi koš in pobrišete začasne datoteke (odprite Moj 
računalnik,  desni  klik na disk, izberite Lastnosti in Či-
ščenje diska). 
Računalnik preverite z antivirusnim programom in od-
stranite neželene programe. Poglejte tudi, kaj računalnik 
naloži ob zagonu in onemogočite programe, ki jih ne ra-
bite (Upravitelj opravil, zavihek Zagon, desni klik na pro-
gram).  Tako boste pospešili zagon in sprostili nekaj sis-
temskih sredstev. 
Če to ne pomaga dovolj, je čas za bolj temeljito prenovo. 
Razmislite o nadgradnji sistema z bliskovito hitrim SSD 
diskom.  To se bo pri hitrosti sistema tudi najbolj poznalo. 
Stari disk uporabite za shrambo, lahko ga vgradite tudi 
v zunanje ohišje in ga uporabite kot zunanji disk.  Če je 
računalnik počasen, kadar imate odprtih več programov, 
preverite in nadgradite še sistemski pomnilnik  RAM. Pri 
tem je pomembno, da izberete pravi pomnilnik (DDR3 
ali DDR4, hitrost v MHz…), ki ga vaš računalnik podpira.  
Vgradnja komponent je tudi priložnost za čiščenje raču-
nalnika; zaprašeni ventilatorji in debela plast prahu lah-
ko povzročijo pregrevanje, zaradi česar računalnik  samo-
dejno upočasni delovanje. 
Če se zraven odločite še za ponovno namestitev sistema, 
boste morda odložili zamenjavo računalnika še za nekaj 
mesecev ali celo let!

Melom d. o. o.
PE Kranj - Savski otok
Stara cesta 25b, 4000 Kranj

kranj@melom.si
04 592 49 00

melom.si

TRGOVINA  IN  SERVIS
RAČUNALNIŠKE OPREME

25
LET

POČASEN RAČUNALNIK?  IMAMO REŠITEV!

Cene vključujejo DDV. Akcija traja do 30. 12. 2017. 
Slike so simbolične. Za napake se opravičujemo!

Preveri na spletni trgovini melom.si/trgovina!

99 90€

SSD 120GB +
VGRADNJA +
NAMESTITEV

SISTEMA

TRŽIČ & KRANJ
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  Pred kratkim se je na tekmovanju na Srednji poklicni 
in strokovni šoli Bežigrad Ljubljana deseterica mehanikov 
potegovala za naslov mehanik leta 2017. Po trikratnih zaporednih 
zmagah Primoža Rožnika je letos zmagal Ločan Robert Eržen. 
Robert, ki na Grencu vodi svoj avtoservis, je tudi velik ljubitelj 
ameriških starodobnih avtomobilov. Po službi službi v domači 
mehanični delavnici se zato rad posveti tem lepotcem in jim z 
obnovo vdihne tudi svoj pečat. D. Ž., foto: Tina Dokl
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  Na letošnji jubilejni Vinski poti v rovih pod starim Kranjem 
je bilo pri eni od šestdesetih stojnic, na katerih so v pokušino 
ponujali žlahtno kapljico, mogoče srečati tudi voditelja in 
dopisnika na Radioteleviziji Slovenija Jana Novaka. Družbo 
je delal prijatelju vinarju Mitji Ipavcu, ki je v rove pod Krajem 
prinesel vina Vitus. M. R.
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OptikaKrmelj,SimonKrmelj,s. p., 
Šolska ulica 2, Škofja Loka
telefon: 04/5126751
www.optika-krmelj.com

 

PESTRA KOLEKCIJA  
KOREKCIJSKIH OKVIRJEV

Okulistični pregledi vsak torek od 14. do 18. ure.  
Naročilo na 04 512 67 51.
Delovni čas od 8. do 19. ure, ob sobotah od 9. do 12. ure.

 

PRI NAKUPU PROGRESIVNIH STEKEL 
DOBITE 1 PAR ENOŽARIŠČNIH  
STEKEL ZA BLIŽINO

    Srečno  

2018!

BREZPLAČNO

  Fantom na fotografiji je skupna ljubezen do narodno-
zabavne glasbe. Miha Potočnik z Bukovice in Škofjeločan Lenart 
Sušnik sta člana ansambla Dor ma cajt, Rok Jamnik iz Virmaš pa 
igra pri Norem valu iz okolice Borovnice. V objektiv smo jih ujeli 
pri Avseniku v Begunjah na nedavnem finalu Naj polke Gorenca, 
kjer je Nori val s polko V parku zasedel drugo mesto, na tretje 
mesto pa se je uvrstil Rožmarin ansambla Dor ma cajt. Za naj 
polko so izbrali skladbo Ajga punca, s katero je ansambel Galop 
iz Tunjic pri Kamniku letos postal tudi zmagovalec občinstva na 
narečnih vižah v Škofji Loki. A. Š., foto: Tina Dokl

 S koncertom Deset čarobnih let je Trio Šubic, ki ga 
sestavljajo brata Miha in Marjan iz Škofje Loke ter njun 
bratranec Tomaž iz Stare Oselice, konec novembra v polni 
dvorani na Trati praznoval desetletnico delovanja. Na odru 
so se slavljencem pridružili številni glasbeni prijatelji, tudi 
legendarni Ivan Rupar, ki je pred leti navduševal s svojim 
ansamblom. Z njim so odigrali eno njegovih zimzelenih skladb 
Naj živi vesela družba, sicer pa Trio Šubic pogosto nastopa v 
gostišču Ruparjevih na Sv. Andreju. A. Š., foto: Tina Dokl



40 | NA KOLESIH

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

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

SUVERENO
DO VSEH CILJEV!

peugeot.si

SUV 2008

SUV 3008

SUV 5008

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

KOMPLET ZIMSKIH PNEVMATIK 

MIROSLAV CVJETIČANIN

To pomeni, da mora imeti vse in še več za najmanj denar-
ja. Luksuz je izključen, ker luksuz v teh časih ni moderen. 
Moderna je skromnost. Lepa skromnost.
In tako pridemo do ožjega izbora avtomobilov, za katere 
menimo, da se zanje splača odšteti prihranjene evre. Vsak 
voznik mora najprej vedeti, zakaj avto sploh potrebuje, in 
potem šele začeti iskati. Če se tega držite, hitro pridete do 
ugotovitve, da avtomobili sploh niso dragi. Mar petnajst 
tisočakov ni ogromno denarja za avtomobil, ta potrošni 
material? Seveda je, zato pa trg rabljenih vozil v Sloveniji 
blesti iz meseca v mesec bolj. Povprečen državljan, ki se 
vozi v službo in nazaj, res ne potrebuje luksuza, potrebuje 
zanesljivost in take vrste prevoz, ki bo šel v računico pla-
čanih sedemdeset odstotkov stroškov prevoza! Tu je res 
potreben klicaj in zato je toliko primerov, ko se v službo 
vozi v enem avtu pet sodelavcev.  Kar iščemo, je vozilo, ki 
je štirikolesno gnano in v katerega lahko sedejo vsaj štir-

je odrasli. Zakaj štirikolesni pogon? Zato, da nas zima ne 
skrbi, zato, ker vemo, da je varnost na prvem mestu, in 
zato, ker ne maramo več avtov, ki takega pogona nimajo. 

Štirikolesni pogon za najmanj denarja
V iskanju najcenejšega štirikolesno gnanega smo naleteli na »ogenj«.

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

peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni 
je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu 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 18.04.2017 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; 
izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo 
za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se 
obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

TEMPOMAT PROSTOROČNO TELEFONIRANJE 

PEUGEOT 208

NE VOZI, 
POTUJ.

9.990 €* 

PEUGEOT 208

PEUGEOT_208_oglas_APRIL_POTUJ_KONCESIONARJI_210x148_v5.indd   10 25/04/2017   10:05

NAŠLI SMO OGNJENEGA MALČKA

"Ignis je križanec ali tako imenovani 
crossover, ki združuje enostavno in 
oblikovno zapeljivo zunanjost z vse-
stransko funkcionalnostjo. Linije, ki 
poudarjajo kompaktnost in lahko-
tnost, jasno odsevajo njegovo oseb-
nost ter krepijo njegovo prepoznav-
nost in prisotnost v prostoru. Ignis 
bo zagotovo razburkal vaše čute in v 
vas prebudil posebne občutke." Tako 
lepo piše v katalogu. Res je drugačen. 
Vendar: kateri novi avto pa dandana-
šnji ni drugačen? Vsak ima svojo novo 
zgodbo. In to nam je všeč, vendar je 
še vedno težko izbrati pravega. Ignis 
po latinsko pomeni ogenj in ne vemo, 
zakaj je Suzuki iizbral prav tako ime 
za svoj novi adut, ki je kot prvi napa-
del Fiatovo pando 4 x 4, ki je do danes 
kraljevala v tem razredu vozil. Ignis je 
nekakšen križanec med malim me-
stnim avtomobilom in terenčkom z 
18-centimetrsko oddaljenostjo od tal 
in štirikolesnim pogonom allgrip.

Taka zasnova temu 3,7-metrskemu 
športnemu terenčku poleg razmero-
ma pogumne drže zunaj asfalta, kar je 
dokazal na prvi vožnji, omogoča tudi 
glede na mere presenetljivo udobno 
kabino, v katero se brez težav spravijo 
štirje odrasli potniki. In to nam veliko 
pomeni. 

KO SE VOZIMO, NE TRPIMO

Ignis je s štirikolesnim pogonom in 
razmeroma prepričljivo opremo, ki že 
vključuje tudi strešne letve, zaslon na 
dotik s podporo pametnemu telefonu 
in digitalnim radijskim sprejemni-
kom (DAB), ogrevane sprednje sedeže, 
16-palčna lita platišča ter pomoč za spe-
ljevanje in spust po strmem klancu, na 
voljo za 11.850 evrov. In pika. Takoj, ko 
slišimo ceno, ki je povezana s štirikole-
snim pogonom, smo dosegli cilj – oziro-
ma zavoljo naših bralcev nadaljujemo v 
prihodnjih revijah. Našli smo ga. Ignis 
je ta hip pri nas najcenejši avtomobil s 

štirikolesnim pogonom. Razmislite. Za 
povrhu gre za preizkušeno mehaniko 
pogona allgrip auto, ki s pomočjo vi-
skozne sklopke ob prvih znakih izgube 
oprijema pod prvimi kolesi navor hitro 
preusmeri tudi na zadnjo os. Njegov 
pogon je opremljen še s sistemom za 
nadzor speljevanja na spolzkih podla-
gah v blatu in snegu. Gre za nekakšno 
elektronsko zaporo diferenciala, ki kolo 
brez oprijema zaustavi in navor preu-
smeri na kolo z več oprijema. Prepričlji-
vo? Videz? Avto prihodnosti.

Popravek
V prejšnji številki Loških novic smo 
v članku Izbor, da te kap! napačno 
zapisali, da je med nominiranci za 
slovenski avto leta 2018 tudi C4 
Aircross. V izboru sodeluje Citroën 
C3 Aircross. Za nenamerno napako 
se opravičujemo. 
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12. 12., 13. 12., 15. 12., 16. 12., 18. 12., 21. 12. •   Loški oder

ZDENKO MATOZ: KOLIKO JE URA?, REŽIJA: GAŠPER MURN, ZAKLJUČENA

Informacije: Ana Babnik, 04 51 20 850, www.kd-loskioder.si 

12. 12. •   Modrijanova knjigarna, Cankarjev trg 17, Škofja Loka, 18.00

PREDSTAVITEV NOVE KNJIGE IZTOKA SITARJA KAKO JE JAKA RACMAN 
POSTAL FAŠIST: ESEJI O DRUŽBENI KRITIKI IN POLITIČNI  
(NE)KOREKTNOSTI V STRIPU

Informacije: Katja Erman, 04 50 61 361  
katja.erman@modrijanovaknjigarna.si

13. 12. •   Galerija Franceta Miheliča, Kašča, Spodnji trg 1, 19.00

MUZEJSKI VEČER: KLEKLJANJE SLOVENSKE ČIPKE MED TRADICIJO IN 
SODOBNOSTJO ALI VSE, KAR ŠE NISTE VEDELI O ČIPKI, PA BI MORALI

Informacije: Marija Demšar, 04 517 04 01, marija.demsar@loski

13. 12. •   Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

KRISTALNI ABONMA | KOMORNI ZBOR KONSERVATORIJA ZA GLASBO 
IN BALET LJUBLJANA

Informacije: 04 511 23 35

14. 12. •  Vrtec Škofja Loka, večnamenski prostor enote Najdihojca, 
Podlubnik 1d, 17.00

POD MAVRIČNIM DEŽNIKOM: MOJCA POKRAJCULJA, DRAMSKA 
PREDSTAVA 

Informacije: Ema Hafner, 04 51 27 651, ema.hafner@guest.arnes.si

14. 12. •   večnamenski prostor OŠ Ivana Groharja, 18.00

BOŽIČNI DVOBOJ: PIHALNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA 
VS. JAZZ JE KUL BEND

Informacije: gl-sola.sk-loka@guest.arnes.si, www.gsskofjaloka.si

14. 12. •   Loški oder, 19.30

DITKA & FERI LAINŠČEK: NE BODI KOT DRUGI, ZA IZVEN 

Informacije: Ana Babnik, 04 51 20 850, www.kd-loskioder.si 

14. 12. •   Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

LOKA V SNEGU: KONCERT BOŽIČNIH PESMI

Informacije: Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si

15. 12. •   Župnijska cerkev svetega Jakoba, 19.00

LOKA V SNEGU: KONCERT MADŽARSKEGA ORGANISTA DÓBISZA 
ÁRONA

Informacije: Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si

15. 12. •   Kino Sora Škofja Loka, 20.00

IVAN | FILMSKO GLEDALIŠČE

Informacije: 040 55 12 13, info@kinosora.si

16. 12. •   Sokolski dom Škofja Loka, 10.00

OTROŠKI GLASBENI ABONMA | ZVOČNA KUHNA

Informacije: 04 511 23 35

16. 12. •   cerkev Sv. Jurija v Stari Loki, 19.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GIMNAZIJE ŠKOFJA LOKA

Informacije: Ana Prevc Megušar, 041 959 667  
ana.megusar1@guest.arnes.si

16. 12. •   Pri Rdeči Ostrigi, Škofja Loka, 21.00

10 LET – IN MEMORIAM PROF. PETER HAFNER | FESTIVAL YUGOREZ | 
TURISTI (SRB), LYNCH (SLO), ŠEĆER (HR)

Informacije: Tine Hafner, jadran@kudjadran.si

17. 12. •   Loški oder, 18.00

47. PODELITEV SEVERJEVIH NAGRAD 

Informacije: Ana Babnik, 04 51 20 850, www.kd-loskioder.si 

18. 12.–28. 12. (z izjemo 25. 12.) •  Adrenalinski park Gorajte, Virmaše 
pri Škofji Loki, 15.00 in 17.00

PRAVLJIČNA DEŽELA GORAJTE

Informacije: Danica Kordež, 041 214 858, nika.komerc@gmail.com, 
www.pravljicnadezela-gorajte.si

18. 12. •   preddverje Jurjeve dvorane v župnišču Stara Loka, 16.00

BOŽIČNA FILATELISTIČNA RAZSTAVA

Informacije: mag. Srečko Beričič, 031 412 690  
srecko.bericic@yahoo.com

19. 12. •   MDC Blok, 17.00

LITERARNI VEČER: ZAKLJUČNI DOGODEK USTVARJALNIH ČRKARIJ IN 
PRAVLJIČARIJE

Informacije: Nejc Novak, 040 326 165, blok@familija.eu

19. 12. •   Kristalna dvorana Sokolskega doma, Škofja Loka, 19.30

LOKA V SNEGU: FERI LAINŠČEK S ČLANI ORKESTRA AMADEO

Informacije: Tilen Draksler, 031 636 167

20. 12. •   Sokolski dom, 18.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT UČENK IN UČENCEV GLASBENE ŠOLE 
ŠKOFJA LOKA

Informacije: gl-sola.sk-loka@guest.arnes.si, www.gsskofjaloka.si

20. 12. •   Loški muzej, 19.00

ODPRTJE NOVE STALNE MUZEJSKE ZBIRKE ŠPORT NA LOŠKEM

Informacije: Marija Demšar, 04 517 04 01, marija.demsar@loski-muzej.si

21. 12. •   Kino Sora Škofja Loka, 18.00

NOČ KRATKIH FILMOV | PROGRAM ZA OTROKE (VSTOP PROST)

Informacije: 040 55 12 13, info@kinosora.si

21. 12. •   Loški oder, 19.00

MATJAŽ ZUPANČIČ: GOLI PIANIST ALI MALA NOČNA MUZIKA,  
ZAKLJUČENA 

Informacije: Ana Babnik, 04 51 20 850, www.kd-loskioder.si 



PRIREDITVE | 43 

december 2017

22. 12. (do 30. 12.) •   Marijino znamenje na Mestnem trgu

JASLICE NA MESTNEM TRGU

Informacije: Vincencij Demšar, 051 851 068, vincencij.demsar@gmail.com

22. 12. •   Starološki trg, pred Marijino kapelico, 14.00–17.00

STAROLOŠKA TRŽNICA

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

22. 12. •   Loški oder, 17.00

PIKA IŠČE BOŽIČKA, GOSTUJE ZAVOD ENOSTAVNO PRIJATELJI,  
ZA ABONMA ZAMORČEK IN IZVEN

Informacije: Ana Babnik, 04 51 20 850, www.kd-loskioder.si 

22. 12. •   Trg pod gradom, 17.00–22.00

LOKA V SNEGU: BOŽIČNI LUFT Z ANO MRAZ IN GRAJSKO GOSTIJO

Informacije: Tina Vidovič, 031 208 338, festival.luft@gmail.com, luft.si

23. 12. •   Trg pod gradom, Škofja Loka, 9.00–13.00

BOŽIČNA TRŽNICA POD GRADOM

Informacije: Marko Pleško, 04 51 20 268

23. 12. •   PUM, Mestni trg 38, 10.00

LOKA V SNEGU: USTVARJALNA DELAVNICA NAREDI SI SAM –  
PRAZNIČNA SNEŽENA KROGLA

Informacije: Nejc Novak, 040 326 165, blok@familija.eu

23. 12. •   Športna dvorana Trata Škofja Loka, 20.00

ZIMSKA PRAVLJICA, KONCERT SLOVENSKEGA OKTETA IN ANSAMBLA 
SAŠA AVSENIKA

Informacije: Agencija Media butik, 051 697 736, Kulturno društvo 
Simba, 041 915 955

24. 12. (do 7. 1.) •   Starološki trg

JASLICE PRED MARIJINO KAPELICO NA FARI

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

25. 12. •   ŠD Trata, Škofja Loka, 19.30

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT MESTNEGA PIHALNEGA ORKESTRA 
ŠKOFJA LOKA

Informacije: Neja Mlakar, 031 647 487, mpo.skofjaloka@gmail.com

27. 12. •   Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

LOKA V SNEGU: BRADE, KOMEDIJA

Informacije: Lovro Štanta, 040 683 553, lovro2@gmail.com

27. 12.–29. 12. •  telovadnica in učilnica OŠ Škofja Loka Mesto, 
9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH – NOVOLETNE POČITNICE

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 33 44 75

28. 12. •   cerkev sv. Uršule v Pevnem, 15.00

MAŠA ZA ŽRTVE POVOJNIH POBOJEV V MATJAŽEVI JAMI PRI PEVNEM, 
OB GODU NEDOLŽNIH OTROK

Informacije: Alojz Snoj, 04 512 12 06, www.zupnija-staraloka

28. 12. •   Kino Sora Škofja Loka, 16.00

LOKA V SNEGU: PROJEKCIJA ANIMIRANEGA FILMA DROBIŽKI  
SINHRONIZIRANO, VSTOP PROST

Informacije: 040 55 12 13, info@kinosora.si

28. 12. •   Sokolski dom Škofja Loka, 17.30–19.00

LOKA V SNEGU: DELAVNICE IN DEDEK MRAZ

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 33 44 75

28. 12. •   Rozamunda, Mestni trg 5, 18.00

IZLOŽBE DOMIŠLJIJE: ZAKLJUČNO ŽREBANJE DOMIŠLJIJSKE  
NAGRADNE IGRE

Informacije: 041 658 796, roza@rozamunda.com, FB: Rozamundastore

29. 12. •   Telovadnica in učilnica OŠ Škofja Loka Mesto, 9.30–12.30

DOBIMO SE OB POL DESETIH – NOVOLETNE POČITNICE

Informacije: Jelka Jelovšek, 040 33 44 75

29. 12. •   Starološki trg, pred Marijino kapelico, 18.30

DRUŽENJE PRI JASLICAH OB ČAJU IN KUHANEM VINU; GLASBENI 
GOSTJE: DRUŽINSKI TRIO VOLK FOLK IZ ILIRSKE BISTRICE

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

29. 12. •   Trg pod gradom (pod ogrevanim šotorom), 21.00–4.00

LOKA V SNEGU: HELP – THE BEATLES TRIBUTE BAND, PREDSKUPINA

Informacije: agencijakoncerti@gmail.com

30. 12. •   Trg pod gradom (pod ogrevanim šotorom), 21.00–4.00

LOKA V SNEGU: DISCO PARTY BAND – ŽUR DO JUTRANJIH UR

Informacije: agencijakoncerti@gmail.com

31. 12. •  Trg pod gradom in Mestni trg (pod ogrevanim šotorom), 
21.00–4.00

LOKA V SNEGU: SILVESTROVANJE S SKUPINO JOŠKE V'N

Informacije: agencijakoncerti@gmail.com

31. 12. •  zbirno mesto pred Marijino kapelico na Starološkem  
trgu, 21.45

SILVESTRSKO ROMANJE Z BAKLAMI IN LUČKAMI K MARIJI  
V CRNGROB Z ZAHVALNO MAŠO OB 23. URI

Informacije: Alojz Snoj, 04 512 12 06, www.zupnija-staraloka

www.gorenjskiglas.si
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: zmaj
Prednosti: samozavest, odgovornosti, delavnost
Slabosti: trma, nepremišljenost

Že nekaj časa vas daje zaljubljenost in počasi se vas bo polotil 
strah, saj se boste zavedali, da začarani krog raste in da vam 
določena oseba več pomeni. Ni samo ljubezen ljubiti, je tudi 
nasmeh, objem in zaupanje. Zdravstvene težave, ki se vam 
bodo sprožile na začetku pomladi, boste hitro in uspešno 
odpravili. Če se vam bodo pri financah pokazale težave, nikar 
ne delajte panike, saj se vse pozitivno reši, preden bi sploh 
lahko prišlo do težav. Najboljše obdobje, tako poslovno kot 
čustveno, imate od sredine meseca marca pa vse do julija. 
Vaši najboljši dnevi bodo: 2. 2., 15. 5., 12. 8., 9. 12. Srečne 
številke so: 4, 8, 10 13, 18, 23, 29.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: opica
Prednosti: radodarnost, prisrčnost
Slabosti: domišljavost, gospodovalnost

Pred vami je kar nekaj dogodivščin in ne bo vam dolgčas. 
Razpoloženje bo na višku in tudi drugi, čeprav čemerni, se bodo 
nalezli vaše dobre volje. Najboljši poslovni podvigi vas čakajo v 
avgustu. Obeta se vam avantura, vse drugo bo odvisno samo od 
vas. Premagali boste vsa svoja načela, ki so vam bila v glavnem 
le v škodo. Sreča v ljubezni vam bo dala samozavesti, s tem pa 
se vam marsikaj spremeni na bolje. Vedno več časa boste začeli 
posvečati sebi. Poskusite se izogibati nepravilni in neredni 
prehrani, pa bo z vašim zdravjem vse v redu. Privoščili si boste 
tudi daljši dopust. Vaši najboljši dnevi bodo: 12. 2., 11. 4., 23. 
9., 23. 12. Srečne številke so: 2, 3, 6, 11, 21, 27, 33.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: kača
Prednosti: samostojnost, impulzivnost
Slabosti: vihravost, nepopustljivost

Vedno iščete srečo daleč od sebe, čeprav jo imate na dosegu 
roke. Prebudili boste v sebi željo in potem imate do cilja le še 
en korak. Kljub raznim bremenom boste imeli dovolj energije, 
da boste za vse našli pravo rešitev. Tudi sam čas bo pokazal 
svoje in mirne duše se boste lahko sprostili in čakali. Občutek 
izčrpanosti, ki bo najbolj izrazit spomladi in jeseni, vas bo 
opozoril, da ste pretiravali. Ko boste najmanj pričakovali, vas 
preseneti ljubezen in vsi njeni čari, ki sodijo zraven. Prepirom 
v družinskem krogu se boste spretno izogibali. Nihče ne bo 
zmotil vašega miru. Vaši najboljši dnevi bodo: 5. 1., 17. 4., 16. 
9., 20. 11. Srečne številke so: 3, 7, 9, 10, 16, 19, 31.

DEVICA 
24. 8.–23. 9.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: petelin
Prednosti: redoljubnost, varčnost, temeljitost
Slabosti: suhoparnost, kritičnost

Ker ste navajeni, da v takih primerih, ko se deli sreča, dajete 
prednost drugim, tokrat pa se vloge zamenjajo, se zna zgoditi, 
da se komu zamerite. Na čustvenem področju bo prišlo do 
nesporazuma, in to zato, ker si boste neke besede razlagali 
napačno. K sreči se vse dobro konča. Na delovnem področju vam 
bodo končno prišle prav vaše izkušnje. Kljub skromnosti boste 
ponosni. Denarja vam ne bo manjkalo, zato si boste lahko več 
privoščili. Tudi daljše potovanje. Za zdravje znate skrbeti. Vsake 
toliko časa si morate vzeti svojih pet minut. Imate dobro leto za 
spremembo okolja oziroma selitev. Vaši najboljši dnevi bodo: 13. 
1., 2. 4., 13. 9., 7. 12. Srečne številke so: 5, 8, 12, 13, 18, 21, 24.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: konj
Prednosti: človekoljubje, ljubeznivost
Slabosti: neodgovornost, lahkomiselnost

Spustili se boste v tvegano naložbo, a na koncu boste več kot 
zadovoljni. Na pot vam bodo prišle neke zamujene priložnosti in 
poskrbeli boste, da ne boste ponovili napak. V poslovnem svetu 
boste pohvaljeni za doseženo delo. Ker vam bo s tem zrasla 
samozavest, boste imeli občutek, da ste sposobni ustvarjati 
čudeže. Na čustvenem področju se v poletju pripravite na totalno 
zmedo. Neka situacija vas bo prisilila do spoznanja, da do cilja 
ne vodi samo ena pot. Poti je vedno več, odvisno pa je samo od 
nas, za katero se odločimo. V ljubezni ste se vedno bali poraza, 
a tokrat boste šli korak naprej. Vaši najboljši dnevi bodo: 12. 3., 
17. 5., 10. 8., 17. 12. Srečne številke so: 5, 6, 13, 16, 20, 21, 30.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: koza
Prednosti: potrpežljivost
Slabosti: naivnost, strahopetnost, nepremišljenost

Na poslovnem področju se pripravite na dobre spremembe, ki 
vam lahko zelo spremenijo življenje. Tu in tam bi se lahko malo 
bolj posvetili sami sebi. Alarm, ki ga boste slišali, ne bo brez 
razloga in dolgo se ne boste mogli več delati, da ga ne slišite. 
Preveč ste se odmaknili od okolja. Premostile se bodo stare 
blokade in končno boste pripravljeni na pogovor, ki bi moral 
biti že zdavnaj. Nad občutki boste presenečeni bolj, kot si 
boste hoteli priznati. Zdravstvenih težav ne bo. Nekje v sredini 
leta vas bo presenetila večja vsota denarja, ki ga boste kljub 
presenečenju znali dobro naložiti. Vaši najboljši dnevi bodo: 19. 
1., 10. 6., 13. 7., 22. 11. Srečne številke so 2, 4, 8, 11, 12, 14, 29.



HOROSKOP | 45 

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: podgana
Prednosti: razsodnost, voditeljstvo, navdušenost
Slabosti: hladnost, zavrtost, nezaupljivost
 
Stvari, ki se vam še včeraj niso zdele zanimive, boste postavili 
na prvo mesto in obratno – za vse tisto, kar vas je spravljalo 
v slabo voljo, vam ne bo več mar. Sami s seboj boste končno 
zadovoljni. Energije bo ogromno, kar se bo povsod poznalo. 
V delovnem okolju vas čaka napredovanje, lahko si omislite 
svoje podjetje. V ljubezni, nad katero ste v trenutkih razočaranj 
že obupali, vas čaka lepo presenečenje. V poletju se z velikimi 
dvomi odločite za daljše potovanje, ne bo vam žal, saj vas čaka 
zanimivo doživetje. V krogu prijateljev vas čaka razočaranje, a 
prav dolgo se ne boste obremenjevali. Najboljši dnevi bodo: 7. 
1., 3. 5., 5. 7., 25. 11. Srečne številke so: 2, 3, 7, 12, 16, 17, 26.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: bivol
Prednosti: prizadevnost, vestnost
Slabosti: ljubosumnost, hladnost

Čas je za naložbe. Upoštevali boste tudi dobronamerne nasvete, 
ki se že dokaj kmalu izkažejo za zelo koristne. Zanimalo vas bo 
veliko stvari. Zna se zgoditi, da se boste odločili za dodatno 
izobraževanje. Lahko je to reden študij ali pa tudi v obliki raznih 
tečajev. Finančne težave, ki ste jih imeli že kar nekaj časa, 
bodo postale le spomin, saj se vam nivo priliva denarja precej 
dvigne. Čustveni odnosi bodo odprti in iskreni, zato pričakujte 
lepe spremembe v tej smeri. V življenju ni nikoli dovolj samo 
sprejemati, naučiti se moramo tudi dajati. Tako se sklene krog 
in tako deluje celotno vesolje. Vaši srečni dnevi bodo: 16. 1., 9. 
5., 17. 9., 20. 11. Srečne številke so: 2, 3, 7, 9, 11, 25, 34.

TEHTNICA 
24. 9.–23. 10.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: pes
Prednosti: predanost, simpatičnost
Slabosti: nezvestoba, netočnost

Kadar ne uspete na celi črti, se radi zapirate v svoj svet, a to 
za vas ni zdravilo, ampak bolezen. Vaši cilji bodo jasni in v 
nobeni smeri ne boste več pripravljeni popustiti. Na čustvenem 
področju se vam bodo ponovili dogodki iz preteklosti, le da 
sedaj ne boste tako naivni. S tem, ko vam bo nekdo razkril, 
kaj si misli o vas in kakšna čustva goji že nekaj časa, se vam 
bo samozavest dvignila, da boste končno začeli živeti zase in 
svoje splošno dobro, česar do sedaj niste poznali. Čaka vas 
lepa sreča v dvoje. Radi se boste pustili presenetiti, zato vam bo 
vsak dan v letu novo pričakovanje. Vaši najboljši dnevi bodo: 2. 
1., 14. 6., 5. 9., 25. 12. Srečne številke so: 3, 5, 12, 12, 15, 19, 32.

VODNAR 
21. 1.–19. 2.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: tiger
Prednosti: prizadevnost, neodvisnost
Slabosti: površnost, nestanovitnost

Nekdo vas bo zaman opozarjal, a vi ne boste sposobni 
sprejeti nobenega nasveta. Leto vam prinaša nove projekte, 
tudi metuljčke boste začutili v trebuhu in prihodnost se vam 
bo zazdela čudovita. Ker pa vedno ne more biti vse dobro, se 
pripravite na razočaranje, saj bo eden od prijateljev pokazal 
svoj pravi obraz. V domačem okolju boste delali velike prenove, 
brez skrbi, denar vam bo sproti prihajal in ne pride do finančne 
krize. Svetuje se vam, da se čim manj obremenjujete, saj se vam 
vsaka stvar takoj pozna in potem so tu zdravstvene posledice, 
ki se jih ne morete ubraniti. Vaši najboljši dnevi bodo: 10. 2., 
19. 5., 13. 6., 27. 12. Srečne številke so: 5, 6, 7, 9, 21, 23, 30.

ŠKORPIJON 
24. 10.–22. 11.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: prašič
Prednosti: požrtvovalnost, prijateljstvo
Slabosti: trmoglavost, maščevalnost

Ljudje se skozi življenje spreminjamo, naučimo se odpuščati 
in sprejemati ljudi, kakršni so. Pravijo, da je svet okrogel zato, 
da ga lahko obkroža prijateljstvo. Ko ne boste vedeli, kaj bi 
in kaj je pravzaprav tisto, kar hočete, se za trenutek ustavite 
v ritmu časa in rešitev pride sama. Zatišja v vseh smereh ste 
se že kar malo privadili, zato vas bo plaz hitrih sprememb na 
začetku šokiral, a kot po navadi se boste hitro znašli, vzeli 
stvari v svoje vajeti in izpeljali vse tako, kot je treba. Koraki, 
ki jih boste naredili naprej, bodo res stokrat premišljeni, a 
bodo pa le. Vaši najboljši dnevi bodo: 18. 1., 11. 3., 15. 6., 3. 
12. Srečne številke so: 1, 5, 12, 13, 18, 27, 28.

RIBI 
20. 2.–20. 3.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: mačka
Prednosti: fantazija, sočutnost
Slabosti: neodločnost, popustljivost

Načrti, ki jih boste imeli na različnih področjih, vam bodo v 
celoti uspeli. Na čustvenem področju boste pogumni in končno 
razkrijete svoje občutke. V iskanju pravih poti boste večkrat 
prijetno presenečeni in polni energije boste začeli pričakovati 
ljubezen. Zaradi samega zdravja si vam ni treba delati skrbi, a 
nekje sredi leta boste spoznali, da se je za boljše počutje treba 
malo bolj razmigati. Poslovno se vam obetajo dobre priložnosti, 
tudi take, za katere mislite, da so nemogoče. Vsekakor bodo v 
ospredju vaše prednosti, ki bodo zasenčile vse slabosti, zaradi 
katerih ste bili ovirani. Vaši najboljši dnevi bodo: 14. 2., 3. 3., 
12. 7., 12. 12. Srečne številke so: 3, 5, 12, 13, 17, 18, 31.
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Nagrade: 3-krat darilni bon za članarino Mestne knjižnice Kranj

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 22. decembra 2017, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Potica je 
slovenska 
znamenitost, 
kulinarična 
posebnost, ki 
jo poznajo vse 
naše pokrajine. 
V dvojezični 
knjigi  
(SLO/ANG) 
spoznamo 
zgodbo o tem 
prazničnem 
pecivu, 

www.gorenjskiglas.si

P O T I C E

A n d r e j  G o l j a t

Z A L O Ž B A

K M E Č K I  G L A S

Cena  
knjige je 

EUR
10     

Uporabna knjiga in lepo darilo  
tudi za turiste.

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





LES 3 PLUS d.o.o.
Jelenèeva 1, Kranj - IBI CENTER

Telefon: 040 418 251, 04 204 27 14
les3plus@gmail.com

www.les3plus.si
pon-pet: 7-19. ure, sobota 7-13. ure 

Specialisti za vaš dom

Akcija traja od 13.12.2017 do 13.01.2018 oziroma do odprodaje zalog. Slike so simboliène. Popusti se med seboj ne seštevajo. Za artikle, ki so že v akciji, popust ne velja.
Pridržujemo si pravico do spremembe tehniènih podatkov in cen, ki bi bili zarad morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napaèno navedeni. 
Cene so v evrih, z 22% ddv.

Velik izbor kvalitetnih talnih oblog vseh vrst

Strokovno svetovanje

Brezplaèna izmera na vašem domu

Brezplaèna dostava na vaš dom

Kvalitetna vgradnja 

Vgradimo z znižano stopnjo ddv 9,5%

Kratki dobavni roki 

Gotovi parketi in masivni oljeni parketi

Laminatni podi

PVC - vinil plošèe

Izdelava stopnic

Notranja vrata Lesna

Lesena in pvc okna

Zakljuène talne letvice

Pohištvo po meri

Keramiène plošèice

Vse za mizarje , ploskovni material

HOBI RAZREZ

VSE

-5%


