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DIOPTRIJSKA OČALA
       že za 79 €

LJUBLJANA: Cankarjeva c. 7 , 01 425 15 33   |   MEDVODE: Medvoška c. 3, 01 361 78 36   |   www.optikamali.si

PROGRESIVNA OČALA
        že za269 €

1. OKVIR* + PROGRESIVNA STEKLA VARILUX STARTER ORMA 1.5 TRIO CLEAN + ETUI 
(*okvirji so označeni z modro nalepko 269€) | 2. OKVIR* + ORGANSKA STEKLA 

HMC**+ ETUI (*okvirji so označeni z oranžno nalepko 79€.**organska stekla 1.5 z 
večslojnim antirefleksom dioptrije do 4 dprt/2cyl premera 65mm.)   

Akcija velja od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018 oz. do razprodaje zalog. Popusti se ne seštevajo!
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Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če

Raz nos:  
Poš ta Slo ve nĳ 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. 
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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 91. šte vil-
ke Go renj ske ga gla sa, 14. novembra 
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. 
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� Odločili ste se za postavitev novih 
pritrdišč za praznično okrasitev. Ka-
kšen je bil odziv občanov in po čem 
bodo nova pritrdišča boljša?
"Pritrdišča so bila lani narejena v na-
glici in občane smo o tem samo obve-
stili, nismo pa od vseh dobili soglasja. 
Zdaj smo šli po postopku, kot je treba, 
torej predhodno smo občane obvestili 
in se dogovorili, kje in kako bodo pri-
trdišča postavljena. Predvsem pa so 
sedaj pritrdišča na ustreznih lokaci-
jah, skladno s smernicami Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, prav tako 
so poenotena in bolj funkcionalna. Iz-
vajalca smo že izbrali, lastniki stavb 
pa pri tem ne bodo imeli nobenih stro-
škov. Projekt želimo do predvidene no-
voletne okrasitve tudi realizirati." 
� Odprli ste digitalizirano Romual-
dovo (pasijonsko) pot. Kakšen je prvi 
odziv? Kje se bo ta pot promovirala?
"Prvi odziv je bil zelo ugoden. Moram 
reči, da je to zelo zanimiva zadeva, 
ki bo zagotovo zlasti pri mladini zelo 
dobro sprejeta. Promovirali jo bomo 
v okviru promocije Škofjeloškega pa-
sijona in sploh turistične promocije 
Škofje Loke. Potrudili se bomo, da jo 
bomo spravili v kurikulum osnovnih 
šol. Da bo to ena od obveznih vsebin, 
ki si jo bodo ogledali osnovnošolci iz 
Slovenije. Seveda, to je zelo smel načrt, 
ampak glede na to, kakšno vrednost 

ima Škofjeloški pasijon predvsem gle-
de zgodovine ter samega slovenskega 
jezika in kulture, ki je sedaj tudi pod-
prt s sodobnimi mediji, bo zagotovo 
zanimiv za vse šolarje."
� Za približno 30 odstotkov se je pove-
čalo število turistov v naši srednjeve-
ški lepotici. Podatek, ki razveseljuje in 
ki hkrati ponovno odpira vprašanje, 
kako turiste zadržati dlje časa v Ško-
fji Loki. In v duhu ne tako oddaljene 
uprizoritve Škofjeloškega pasijona v 
letu 2021 se prav tako poraja vpraša-
nje, ali se in kaj se ureja na področju 
nekdanjega hotela Transturist.
"V mojem predvolilnem programu je 
bila dejansko omenjena tudi revitaliza-
cija hotela oziroma zagotovitev vsaj 400 
postelj do konca leta 2018. Prvi cilj naj-
brž ne bo uresničen, ker imamo pred-
vsem pravne zadržke. Z lastnikom nek-
danjega hotela dobro sodelujemo, našli 
smo rešitev in radi bi aktivirali hotel. Po 
drugi strani pa precej zasebnih investi-
torjev investira v dodatne prenočitvene 
zmogljivosti, tako da sem prepričan, da 
bomo konec naslednjega leta dosegli in 
še presegli cilj 400 postelj. Ne glede na 
to si bomo še naprej prizadevali tudi 
za aktiviranje hotela. Ker moramo ve-
deti, da imamo na Starem vrhu precej-
šnje zaledje, saj smo ponovno aktivirali 
smučarski center in prepričan sem, da 
potrebuje v ta namen določene dodatne 

prenočitvene zmogljivosti, ne samo v 
neposredni bližini smučišča, temveč 
tudi v mestu. Z lastnikom Zavarovalni-
co Triglav si bomo še naprej prizadevali, 
da pravne ovire razrešimo in da najde-
mo investitorja v nov hotel."
� Občina vabi k oddaji ponudbe za 
izdelavo projekta za pridobitev grad-
benega dovoljenja in projekta za 
izvedbo za širitev Centralnega po-
kopališča Lipica. Kam in kako se bo 
slednje širilo ter kdaj?
"Pokopališče je predvideno za širitev 
že nekaj časa. V času velikih investicij 
seveda nismo mogli izvesti tudi širitve 
pokopališča. Zdaj pa moramo pripravi-
ti projekt in gradbeno dokumentacijo. 
Pokopališče se bo razširilo na levi breg 
potoka Žabnica. Sama širitev je pa od-
visna od tega, kako hitro bodo napol-
njena grobna polja. Imeti pa moramo 
pripravljeno dokumentacijo, da lahko 
v enem letu od izkazane potrebe to tudi 
realiziramo. Glavni projekt je dokonča-
nje vrtca, nato pa se bomo ukvarjali s 
tovrstnimi investicijami."
� Izgradnja infrastrukture za vrtec 
poteka že nekaj mesecev. Spomladi 
je predviden začetek gradnje samega 
vrtca. Že v prejšnji številki smo pisali 
o potrebnih selitvah določenih dru-
štev, Mačjega dola itd., zaradi ruši-
tve objektov za potrebe vrtca. Ali je 
do selitve že prišlo? 

Projektiranje 
krožišča  
v Lipici
Ureditev krožišča v 
Lipici je v zaključni fazi 
projektiranja. Do konca 
leta naj bi pripravili 
predlog ureditve celotne 
Kidričeve ceste od 
Podlubnika do Lipice, 
nato pa določene dele 
prednostno izvajali. Župan Miha Ješe pred razstavo Plakat miru
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Po dveh primerih medvrstniškega nasilja, ki sta se letošnjo 
jesen zgodila v šolskih prostorih in zunaj Osnovne šole Cvet-
ka Golarja, smo se na Občini Škofja Loka seznanili s splošni-
mi razmerami ter šolsko in varnostno klimo na vseh ško-
fjeloških osnovnih šolah. Ugotovili smo, da je ta na splošno 
dobra, pozitivna, tovariška.
Z vodstvi osnovnih šol in njihovimi svetovalnimi službami 
smo se posebej posvetili tudi vsem oblikam in vidikom med-
vrstniškega nasilja, njihovemu preprečevanju, razreševanju 
različnih vedenjsko-čustvenih težav in (latentnih) konfliktov 
ter spodbujanju in krepitvi medvrstniške solidarnosti, spošto-
vanja in prijateljstva ter izvajanju ustreznih strokovnih ukre-
pov ob posameznih (individualnih) pojavih medvrstniškega 
nasilja. Škofjeloške osnovne šole se z varnostno problematiko 
in pojavi medvrstniškega nasilja soočajo pogumno, strokovno 
in odgovorno. V šolah izvajajo posebne programe ozaveščanja 
in izobraževanja (s pogovori in z izvedbo tematskih predavanj, 
delavnic in izobraževanj) o nesprejemljivosti in ničelni tole-
ranci do vseh pojavnih oblik medvrstniškega nasilja.    
Ob posameznih primerih hujših oblik nasilja so šole od-
reagirale strokovno, odgovorno in zakonito; tako je ob fi-

zičnih napadih, ki sta se dogodila to jesen, postopalo tudi 
vodstvo OŠ Cvetka Golarja. V tem primeru je Svet staršev 
OŠ Cvetka Golarja z nesprejemljivim in žaljivim verbalnim 
napadom na ravnateljico OŠ Cvetka Golarja močno prese-
gel svoja pooblastila.
Ker se nasilje pojavlja v zelo različnih oblikah (fizično, ver-
balno, psihično, spletno) in na različnih nivojih (medvr-
stniško, na relacijah starejši – mlajši, celo starši – učitelji), 
je vodstvo občine dalo pobudo, da se – poleg vseh obstoje-
čih programov, ki jih že sedaj uspešno izvajajo vse škofje-
loške osnovne šole – izvedejo posebne strokovne delavnice 
za celotno populacijo osnovnošolskih otrok in učitelje. 
Izvajali jih bomo v mesecu marcu 2018 pod skupnim na-
slovom »NE-NASILEN«. Program bo prilagojen posameznim 
triadam osnovnošolcev in bo potekal vsako leto. Na zaključ-
no delavnico in predavanje bomo povabili tudi starše vseh 
osnovnošolskih otrok, ki so formalno in neformalno prvi 
odgovorni za vzgojo svojih otrok. 
Le z neprestanim ozaveščanjem in kontinuiteto bomo na-
silju lahko stopili naproti opremljeni z znanjem in primer-
nimi veščinami.                                       Občina Škofja Loka

Skupaj recimo NE nasilju! 

"V oktobru smo pošteno zavihali rokave, tako da smo prak-
tično rešili skoraj vse zadeve. Sami najemniki nekdanjega 
skladišča vojašnice, ki je predvideno za rušenje, že urejajo 
prostore v zahodnem krilu komande nekdanje vojašnice. Za 
Mačji dol smo dobili primerne prostore v Puštalu ob južnem 
portalu predora Sten. V teku je adaptacija in računamo, da 
se bo v štirih mesecih zavetišče selilo. Glede na to, da pa je 
zavetišče medobčinskega značaja, bodo pri tem sodelovale 
tudi ostale občine. Kar pa zadeva naša dva prebivalca v za-
bojnikih, je eden že preseljen v bivalno enoto na Spodnji trg, 
za drugega pa urejamo prostore v okviru vojašnice in selitev 
je predvidena še pred zimo. Urejene bo imel tudi sanitarije, 
tako da bomo prišli na tisti standard, kot si ga ljudje tudi 
zaslužijo. Zabojniki pa bodo odstranjeni."
� Napovedali ste, da se boste v prihodnje lotili programa 
za kakovostno življenje starejših. Kaj konkretno imate 
v mislih?
"Konkretno imam v mislih zadeve, ki sem jih predstavil 
na dveh različnih srečanjih. Eno na državnem srečanju 
Univerze za tretje življenjsko obdobje ter na gorenjskem 
srečanju dolgoživosti. Gre predvsem za dodatne oblike 
medgeneracijskega sodelovanja starejših občanov pa tudi 
mlajših in starejših. V naslednjem letu nameravamo pri-
praviti program kakovostnega preživljanja časa v starosti. 
S to dejavnostjo se mislim ukvarjati tudi v prihodnje."
� Po zaključku velikih projektov v širšem središču me-
sta ste dejali, da je sedaj čas za razvoj podeželja. Kako se 
to kaže?
"Letos smo bili izjemno uspešni, vse skupaj bo preplaste-
nih šest do sedem kilometrov makadamskih cest. Z reba-

lansom smo za ta namen namenili dodatna sredstva, tako 
da bo konec letošnjega leta ostalo skladno z dogovorom 
s predsedniki svetov krajevnih skupnosti za asfaltiranje 
še 20 kilometrov. Ko bodo te trase asfaltirane, pridejo na 
vrsto prenove sedanjih obstoječih dotrajanih asfaltiranih 
cest. Najprej moramo namreč zmanjšati stroške vzdrže-
vanja in potem bomo lahko namesto tega stroška ta de-
nar namenili obnovi pred desetletji zgrajenih cest, ki niso 
ustrezne in zato precej načete."
� Večkrat ste omenili, da bo pred ureditvijo krožišča ob 
Mercatorjevem centru in Eurospinu treba urediti krožišče 
na Lipici. Kdaj pričakujete, da se bo slednje začelo urejati?
"Ta čas poteka zaključna faza projektiranja ureditve krož-
išča v Lipici. Računam, da bomo v naslednjem letu ta del 
uredili. Sočasno se tudi dogovarjamo o ureditvi celotne Ki-
dričeve ceste od Podlubnika do Lipice. Idejni del bo zaključen 
predvidoma do konca leta. Potem bomo določene dele začeli 
prednostno izvajati. Prva faza bo zagotovo ureditev klančine 
od novega krožišča na Lipici do postajališča pri nekdanjem 
Kroju oz. pri Gorenjski predilnici. Druga prednostna naložba 
je ureditev kolesarskih poti in cestišča med Starim Dvorom 
in železniško postajo, ki vključuje tudi krožišče pri Merca-
torju. Ne dolgo za tem naj bi sledilo tudi krožišče pri nek-
danjem Petrolu oziroma sedanjem TIC-u. Na Partizanski 
cesti namreč začenjamo gradnjo vrtca in slednji bo zlasti v 
dnevnih prometnih konicah generiral dodatni promet, zato 
moramo urediti normalno vključevanje na državno cesto 
tudi s Partizanske ceste, sicer bodo tam prehudi zastoji. Mo-
ramo pa na vsak način razbremeniti tudi križišče pri Tušku 
(pri Nami)."
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MAG. KARLA KRAJNIK,  
RAVNATELJICA OŠ CVETKA GOLARJA

Z veseljem in ponosom vas vedno 
znova obveščamo o uspehih in lepih 
dogodkih na naši šoli, na OŠ Cvetka 
Golarja, tokrat pa želimo spregovoriti 
o nasilnem obnašanju enega učenca, 
ki je bilo precej odmevno, a je hkrati 
sprožilo veliko neresničnih govoric. 
V šoli smo naredili vse, kar je v naši 
moči in v skladu z zakonodajo. Uče-
nec, ki je bil nasilen, šole ne obiskuje, 
glede na anketo in splošno dogajanje 
pa smo med učenci zaznali, da se v 
šoli počutijo varne. Kljub temu izva-
jamo različne delavnice in izobraže-
vanja, tako za učenke in učence kot 
za zaposlene. Ob vsem dogajanju pa 
si resnično želimo, da bi se vsi še bolj 
zavedali, da le zaupanje med starši in 
šolo lahko prinese dobre rezultate in 
prepreči tovrstne situacije.

FIZIČNO OBRAČUNAVANJE  
POSLEDICA POSMEHOVANJA

V letošnjem šolskem letu, septembra 
in oktobra 2017, je prišlo do dveh pre-
tepov na predmetni stopnji. Učenec 7. 
razreda je v odmoru fizično napadel 
sošolca, slednji je to povedal doma 
staršem, ti pa so nas o dogodku obve-
stili preko e-asistenta. Policije nismo 
obveščali, ukrepali smo v skladu s 
pravili šolskega reda. Z obema učen-

cema smo v naslednjih dneh opravi-
li razgovor in izvedeli, da so sošolci 
učenca zasmehovali zaradi nezna-
nja pri pouku, zato je fizično napa-
del. Učencu smo prilagodili izvajanje 
pouka, dobil je tudi jasno sporočilo, 
da je fizično obračunavanje nespre-
jemljivo. Vključen je bil v strokovno 
svetovanje, kako na ustrezen in pri-
meren način odreagirati v podobnih 
situacijah. Pogovorili smo se s starši 
obeh učencev, razredničarka je ukre-
pe šole pojasnila na roditeljskem se-
stanku oddelka.
Čez en mesec je isti učenec po kon-
cu pouka na avtobusni postaji pred 
šolo fizično napadel učenca 9. razre-
da naše šole. O tem nas je obvestila 
učenka, ki je bila prisotna na avtobu-
sni postaji. Učenca, ki je bil napaden, 

smo odpeljali v prostore šole, mu za-
ustavili krvavitev iz nosa ter hladili 
mesto udarca. Poklicali smo starše, z 
dogodkom seznanili policijo, obvesti-
li pristojni CSD v Kranju in zahtevali 
prednostno obravnavo. Na ZRSS smo 
podali predlog, da učencu, ki je izvajal 
fizično nasilje, omogočimo doseganje 
ciljev izobraževanja v drugih oblikah 
organiziranega dela. Na ta način smo 
učencem na šoli zagotovili varnost in 
nemoten pouk.

AKTIVNOSTI, KI POTEKAJO NA ŠOLI

Zaradi omenjenih dogodkov smo na 
razrednih urah izvedli anketo o med-
vrstniškem nasilju, ki je pokazala, da 
ga učenci zaznavajo predvsem v obliki 
zasmehovanja in norčevanja, zlasti 
med odmori. Prav tako se je pokazalo, 
da se velika večina učencev na šoli ne 
počuti ogrožena ali prestrašena. Kljub 
temu potekajo predavanja in izobra-

ževanja za učence in za zaposlene, fe-
bruarja pa ga bomo izvedli za starše. 
V preteklosti smo veliko pozornosti 
namenjali preventivnim dejavnostim 
za preprečevanje spletnega nasilja, 
zaradi nastale situacije pa bomo te 
dejavnosti razširili in opozarjali na 
vse oblike nasilja. Učence bomo oza-
veščali predvsem o tem, da je nasi-
lje izbira vsakega posameznika in ni 
sprejemljivo. 

NASILJE BOMO IZKORENINILI  
LE S SODELOVANJEM

Otroci so v šoli del večje socialne 
skupine, v kateri razvijajo tako pri-
jateljske vezi kot tudi utrjujejo svojo 
pozicijo v skupini. Včasih to poteka 
tudi z uporabo fizičnega in verbalne-

ga nasilja. Ocenjujemo, da so tovrstni 
dogodki del našega vzgojnega dela in 
odraščanja otrok in nič pogostejši kot 
na ostalih šolah. Zato si pred njimi 
ne zatiskamo oči, jih sprejemamo in 
sproti rešujemo. Ob vsem tem pa se 
moramo odrasli zavedati, da s svojim 
zgledom ter nasveti močno vplivamo 
na neposredno vedenje otrok. Kori-
stno si je postaviti zrcalo ter se vpra-
šati, kdaj smo sami besedno napadal-
ni do sogovornika oziroma kdaj kot 
starši svojim otrokom svetujemo, naj 
se, če bodo napadeni, branijo nazaj na 
enak način. Ker govorimo o otrocih, 
od njih ne moremo pričakovati, da se 
bodo vedno odzvali po odraslo, jih pa 
navajamo, da poiščejo pomoč odrasle 
osebe, kadar presodijo, da sporov ne 
morejo rešiti sami. Le skupaj, z eno-
tnimi sporočili, bomo uspešni pri uče-
nju otrok o družbeno sprejemljivejših 
oblikah vedenja in reševanju težav na 
spoštljiv način.

Učenci se na naši šoli počutĳo varne

Glede na anketo in splošno 
dogajanje smo med učenci 
zaznali, da se v šoli počutijo 
varne. Kljub temu izvajamo 
različne delavnice in 
izobraževanja, tako za učenke 
in učence kot za zaposlene. 
Resnično si želimo, da bi 
se vsi še bolj zavedali, da le 
zaupanje med starši in šolo 
lahko prinese dobre rezultate 
in prepreči tovrstne situacije.

 V preteklosti smo veliko pozornosti namenjali preventivnim 
dejavnostim za preprečevanje spletnega nasilja, zaradi nastale 
situacije pa bomo te dejavnosti razširili in opozarjali na vse 
oblike nasilja. Učence bomo ozaveščali predvsem o tem, da je 
nasilje izbira vsakega posameznika in ni sprejemljivo.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

V okviru mednarodnega srečanja projekta CD-ETA (Inter-
reg Europe) so v Škofji Loki gostili tematski seminar Digi-
talizacija nesnovne kulturne dediščine. Sodelovalo je osem 
partnerjev iz sedmih evropskih držav (Bolgarije, Romunije, 
Italije, Španije, Grčije, Estonije in Slovenije), ki so si ob tej 
priložnosti izmenjali izkušnje in dobre prakse s področja 
digitalizacije kulturne dediščine. Partnerica je tudi Regio-
nalna razvojna agencija BSC Kranj, ki je projekt pridobila 
lani na razpisu programa Interreg Eurepe. Partnerji iščejo 
možnosti, kako po eni strani ohraniti in varovati naravno 
in kulturno dediščino, jo razvijati, promovirati in uporab-
niku s pomočjo sodobnih komunikacijskih orodij omogo-
čiti prijazen dostop do nje. Primer digitalizacije nesnovne 
kulturne dediščine so v okviru mednarodnega seminarja 
pokazali z interaktvno  Romualdovo (pasijonsko) potjo. Po 
Romuladovi poti se lahko sprehodimo s pametnim telefo-
nom ali tablico in s pomočjo aplikacij na trinajstih točkah 

spoznavamo Škofjo Loko, njene zgodovinske in kulturne 
znamenitosti, še posebej pa Škofjeloški pasijon, ki je bil 
lani kot prvi iz Slovenije vpisan na reprezentiuvni seznam 
Unescove nesnovne kulturne dediščine. Udeleženci semi-
narja so se odpravili po Romualdovi poti in zasnovo digita-
lizacije tudi preizkusili v praksi. Ob tej priložnosti so pred-
stavili tudi mednarodno publikacijo Pasijonski almanah, 
za katerega želijo, kot pravi eden od urednikov Jože Štukl, 
da bi postalo mednarodno glasilo združenja evropskih pa-
sijonskih mest Europassion.

Digitalizirali  
so Romualdovo pot
Škofja Loka je oktobra gostila seminar 
Digitalizacija nesnovne kulturne 
dediščine. 

Na vrtu kapucinskega samostana, ki je ena od točk Romualdove 
poti. /Foto: Andrej Tarfila

Julija Marošek in Slavka Zupan sta 
kot pripravljavki predstavili gradivo. 
Najbolj pereče je pomanjkanje prosto-
rov. »Tudi če bi se danes na razpisa-
no delovno mesto prijavili zdravniki, 
jih prostorsko nimajo kam umestiti,« 
sta poudarili. Loški zdravniki so pre-
obremenjeni, v nekaterih primerih bi 
po normativih glede na količino dela 
morala slednje opravljati dva zdravni-
ka namesto enega. 
Prav tako je analiza pokazala na zao-
stajanje v preskrbljenosti prebivalstva 
loškega območja v ključnih zdravstve-
nih dejavnostih na primarni ravni v 
primerjavi z veljavnimi normativi, 
regijo in državo. Današnje stanje je 

posledica spleta različnih okoliščin, 
od odsotnosti načrtovanja do pomanj-
kanja kadrov in prostorov ter zaplete-
nega in dokaj nepreglednega sistema 
razporejanja novih programov na na-
cionalni ravni.
Kot omenjeno obstoječi zdravstveni 
dom poka po šivih. V strategiji so ukre-
pi predstavljeni na treh nivojih. V roku 
pol leta je treba zagotoviti vsaj 500 m2 
za štiri ambulante splošne medicine z 
referenčnimi pisarnami in dve tera-
pevtski sobi razvojne ambulante. Do 
konca leta 2018 pa še 200 m2 za tri am-
bulante splošne medicine/pediatrije z 
referenčnimi pisarnami. Dolgoročni 
ukrep pa je izgradnja novega zdra-

vstvenega doma v velikosti od štiri do 
pet tisoč m2. Strategija omenja pet mo-
žnosti, ki jih je treba preveriti glede na 
dostopnost, OPN ipd.
Svetniki so v nadaljevanju soglasno 
sprejeli strategijo; sprejeli so tudi 
sklep, da se ustanovi stalna delovna 
skupina na področju razvoja zdra-
vstva. Župan Miha Ješe je dejal, da bo 
ustanovljena že do konca letošnjega 
leta. Omenjena skupina bo o izvede-
nih ukrepih poročala enkrat letno ob-
činskemu svetu. Slednji je s sklepom 
tudi naložil, da Osnovno zdravstvo 
Gorenjske takoj izvede ustrezne ukre-
pe za kratkoročno kadrovsko in pro-
storsko rešitev.

Najbolj pereče pomanjkanje prostorov
Strategija zdravstvenega varstva je pokazala, da na Loškem potrebujemo več 
zdravstvenega osebja in tudi prostora za izvajanje zdravstvene dejavnosti. 
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� Kako poteka vaše sodelovanje s krajani? 
"Naša krajevna skupnost nima uradnih ur, saj so bile v 
preteklosti zelo slabo obiskane, čeprav je bila takrat tema-
tika še bolj pestra, torej tri, štiri leta nazaj, ko smo bili pred 
izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Na spletni strani naše 
krajevne skupnosti imamo objavljene telefonske številke 
vseh, ki so zadolženi za posamezna področja. Krajani nas 
torej lahko dobijo, ko karkoli potrebujejo, in v največji meri 
jim poskušamo pomagati."
� Kako pogosto pa se krajani obračajo na vas in kaj so 
tista vprašanja oziroma zadeve, ki jih najbolj zanimajo?
"Pogosto se obračajo na nas zaradi neurejenih površin oko-
li cest, kar se tiče živih mej in s tem prometne varnosti; 
nadalje zaradi poškodb cestišč, onesnaženosti cest zaradi 
delovnih strojev. Zastavljajo tudi vprašanja v zvezi s komu-
nikacijami, predvsem zaradi zelo slabega signala mobilne 
pokritosti našega kraja. Trenutno imamo v izgradnji optič-
no omrežje. Potem imamo še nekaj črnih točk v zvezi z neiz-
delanim kanalizacijskim omrežjem. Ogromno krajanov pa 
se na nas obrača zaradi želje po izgradnji mrliških vežic."
� Kaj vse vam je uspelo urediti v tem mandatu?
"Dokončali smo kanalizacijsko omrežje, postavili dodatne 
svetilke javne razsvetljave, električno napeljavo smo spra-
vili v zemljo, tako da je nadzemeljskih priključkov v vasi 
zelo malo, uredili smo vaško jedro, asfaltirali oz. na novo 
preplastili približno 500 metrov cest, kupili defibrilator za 
oživljanje, pomagali gasilcem pri nakupu gasilske opreme, 
praporja in dvižnih vrat, postavili koše za smeti in klopce 
pred osnovno šolo …"
� Omenili ste, da se številni krajani obračajo na vas za-
radi želje po izgradnji mrliških vežic. 
"Res je, in sicer ne samo zaradi izgradnje mrliških vežic, 
ampak tudi zaradi širitve pokopališča. Želimo si jasen od-
govor občine v zvezi z reteškim pokopališčem, torej kaj se 
bo v prihodnosti z njim dogajalo, ali ga bodo zaprli. Obču-
tek imamo, da je teza občine, da širitve ne potrebujemo, 
saj da imamo centralno pokopališče Lipica. Ko se je slednje 
odprlo, je bilo pokopališče v Retečah nekaj let zaprto, a se 
je pokazalo, da se Lipica zelo hitro polni. Novih zemljišč 
takrat niso dobili, zato so spet pogojno odprli naše poko-
pališče. Trenutno imamo v Retečah samo še dve parceli 
za pokojnike. Poleg tega s prvim januarjem pokojnik, ki bo 
pokopan na reteškem pokopališču, ne bo mogel več ležati 
v cerkvi, kot je bila zdaj praksa, saj po zakonu pokojnik ne 
sme več ležati v cerkvi, razen duhovnika." 

� Kaj pa so še želje, ki bi jih radi realizirali v vaši kra-
jevni skupnosti?
"Radi bi, da občina pripravi obvestilo za krajane v zvezi s 
kurjenjem bioloških odpadkov v naravi. Nadalje, urediti 
ločevanje odpadkov, saj se na tako imenovanih bioloških 
otokih dogaja marsikaj. Željo imamo preplastiti ceste, ki 
bi po vzpostavitvi kanalizacijskega omrežja morale biti po-
stavljene v zatečeno stanje, a ni bilo tako. Potem imamo 
velik problem parkiranja, ljudje parkirajo pred trgovino, 
kulturnim domom, šolo, medtem ko se odpravijo z vlakom 
v službo ipd. Mislim, da bi se dalo to urediti z uvedbo zača-
snega parkiranja oziroma modre cone. V Vigredih želimo 
narediti manjše otroško igrišče, v krajevni skupnosti želi-
mo postaviti še nekaj dodatnih svetilk javne razsvetljave. 
Žal pa za vse želje nimamo dovolj finančnih sredstev." 
� V Retečah smo bili v preteklih letih priča novi gradnji 
stanovanjskih hiš. V bližnji prihodnosti je predvidena 
dodatna širitev. Očitno obstaja interes za življenje v vaši 
krajevni skupnosti. Čemu to pripisujete?
"Ja, obstaja interes, ker mi smo vas, ki se bo zanesljivo še 
širila. Imamo novo sosesko, kjer je približno 90 odstotkov 
hiš že popolnjenih. Predvideva se gradnja novega stano-
vanjskega naselja. Temu primerno se bo treba povezati s 
šolo, verjetno bo tudi večji pritisk na vrtce. Že pred leti je 
bilo obljubljeno, da bodo v Retečah odprli pet novih oddel-
kov vrtca in s širitvijo krajevne skupnosti bo ta potreba še 
bolj narasla."

Reteškemu pokopališču zmanjkuje prostora
Nadaljujemo pogovore s predsedniki krajevnih skupnosti. Tokrat smo se povabili 
v krajevno skupnost Reteče - Gorenja vas, kjer nas je sprejel Tomaž Jenko. 
Predstavil je nekaj dosežkov iz zadnjega obdobja ter povedal, česa si trenutno 
najbolj želijo, in sicer širitve pokopališča skupaj z mrliškimi vežicami.

Predsednik krajevne skupnosti Reteče - Gorenja vas Tomaž Jenko
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Kot je dejal Robert Strah na novinarski konferenci o digi-
talizaciji šolskih poti, ko je eden od novinarjev izpostavil 
omenjeni očitno nevarni prehod za pešce, je Svet za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu nemudoma odrea-
giral, a je vsak ukrep treba izvesti v soglasju z državo, saj 

je cesta državna. Dodal je še, da je celotna Kidričeva cesta 
izjemno obremenjena in da bo to veliko izboljšala sever-
na oz. selška obvoznica.
Župan Miha Ješe pa je pojasnil, da skušajo vse prehode urediti, 
da so čim bolj varni. Omenjeni prehod urejajo urgentno. »Mo-
ramo vzpostaviti takšno stanje, da bomo predvsem pešci do-
bro vidni tudi v temi. To pomeni, da bo zlasti v zimskem času 
in ponoči zadosti razsvetljave. Pri tem pa seveda moramo tudi 
pešci gledati, ne glede na to, da imamo prednost, ali je dejan-
sko varno prečkati cesto. Moram pa reči, da imam osebno za-
dnja leta zelo dobre izkušnje. Udeleženci v motornem prometu 
ustavljajo, treba je pa seveda znati pravilno nakazati, da hočeš 
iti čez cesto, in tudi če narediš prvega pol koraka, se je treba 
prepričati, da je avtomobil ustavil, potem šele narediti korak 
do konca tudi na cestišče,« je še povedal škofjeloški župan.

Pazljivo na prehodih za pešce
Na prehodu za pešce na Kidričevi cesti v bližini Gorenjske banke sta se v kratkem 
pripetili dve prometni nesreči, v katerih sta bila udeležena pešca.

Pomemben segment varnosti pred-
stavljajo načrti varnih šolskih poti, ki 
so jih na loških šolah digitalizirali in 
s tem še bolj približali učencem, ki so 
jim sodobni mediji zelo blizu.
Občina Škofja Loka izvaja sistemske 
ukrepe na področju varnosti v ce-
stnem prometu. Kot poudarjajo, po-
sebno pozornost namenjajo varnosti 
šolskih poti, kjer so v okviru osnovnih 
šol izdelani učinkoviti načrti šolskih 
poti, s pomočjo katerih izvajajo pre-
glede in infrastrukturne ukrepe ter na 
ta način izboljšujejo varnost. Priporo-
čljive šolske poti so v letošnjem letu 
tudi digitalizirali in jih tako dodatno 
približali uporabnikom – šolarjem in 
staršem.
Na novinarski konferenci, na kateri 
so na primeru Osnovne šole Škofja 
Loka – Mesto predstavili, kako digi-
talizacija poteka v praksi, je župan v 
uvodu med drugim povedal: »Danes 
predstavljamo nadgradnjo načrtov 

varnih šolskih poti s pomočjo sodob-
nih medijev, ki privlačijo mlajše. Že-
lim si, da mobilno aplikacijo čim več 
uporabljajo in da ne bo nobenih žrtev 
na cesti, še zlasti ne šolarjev.«
Podžupan in predsednik SPVPC Obči-
ne Škofja Loka Robert Strah je dejal, 
da so po številu nesreč statistično 
najbolj izpostavljene prav lokalne 
ceste. Pomen načrtov šolskih poti 
pa je prav v tem, da se v nadaljeva-
nju spremljajo in izvajajo ukrepi. 
»Dobro je delati v okolju, kjer obstaja 
podpora. V slabih sedmih letih smo 
izvedli preko 180 ukrepov za izboljša-
nje varnosti, kar je plod sistemskega 
dela,« je še dodal Strah in poudaril 
tudi vlogo staršev pri izobraževanju 
otrok glede prometne varnosti. Načrt 
šolskih poti mora imeti vsaka šola. 
Pripravo in sestavo slednjega je pred-
stavila Saša Čadež iz OŠ Škofja Loka 
– Mesto. Načrti šolskih poti so tako 
orodje za načrtovanje, kako izboljšati 

infrastrukturo in odpraviti črne toč-
ke oz. nevarne odseke.
Papirnate načrte, ki so pohvalno izde-
lani, a niso dosegli tistih, ki bi jih mo-
rali, pa so digitalizirali, pri čemer so 
opozorili, da naj šolarji aplikacije ne 
uporabljajo na sami poti do šole, za-
radi česar ne bi bili dovolj pozorni na 
promet okoli sebe. Srečko Deželak iz 
podjetja, ki je pripravilo digitalizacijo 
šolskih poti v naši občini, je predstavil 
prednosti digitalizacije, kot so takoj-
šnja dostopnost, boljša preglednost, 
strokovni prikaz itd. Udeleženci lah-
ko vidijo izpostavljene točke, nevarne 
odseke, dela na cesti in zapore ter se 
ustrezno pripravijo na udeležbo v pro-
metu. Do digitalnega načrta lahko do-
stopajo preko spletne strani (šole, ob-
čine), druga možnost pa je, da si preko 
pametnih telefonov ali tablic prenese-
jo aplikacijo Lilly & Val. Trenutno je v 
Sloveniji svoje šolske poti digitalizira-
lo okoli sto šol.

Varno v šolo s pomočjo sodobnih medĳev
Da bi bile šolske poti čim bolj varne, skrbi večje število deležnikov, od občine, Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVPC), policije pa do samih šol. 

Od konca septembra do predvidoma 16. januarja prihodnje leto 
bo zaradi gradnje meteorne kanalizacĳe vzpostavljena popolna 
dolgotrajna zapora občinske javne poti Sv. Duh–Nunski grad 
ter delna zapora vozišča državne ceste Kranj–Škofja Loka. Do-
stop do objektov je mogoč preko urejene obvozne poti.

Zapori cest
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Na zadnji občinski seji so razpravljali o uporabi nevarnih 
snovi v občini, a sklepov niso sprejeli, saj niso prejeli popol-
nega gradiva. Sprejemanje sklepov je torej prestavljeno na 
decembrsko sejo. Občinska uprava je izdelala seznam podjetij 
v občini, ki bi pri svojem poslovanju lahko imela skladiščene 
nevarne kemikalije in/ali nevarne odpadke. Za pridobivanje 
informacij o nevarnih snoveh so podjetjem posredovali vpra-
šalnik, ki so ga dopolnili še s podatki o nevarnih odpadkih, 
načinu skladiščenja ter sistemih varnosti v podjetjih. 
Po prejemu izpolnjenih vprašalnikov so slednje pregledali in 
na osnovi prejetih podatkov pripravili način razvrščanja pod-
jetij v nevarnostne razrede. Izvedeno je bilo ocenjevanje tako 
glede vnetljivih kot tudi strupenih snovi in pripravljen doku-
ment Register podjetij, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami 
v Občini Škofja Loka v letu 2017. Kot je dejala pripravljavka 
gradiva Alenka Markun, sta izstopali dve podjetji. Glede vne-
tljivih snovi podjetje SVP Avio, ki v prostorih nekdanje Jelovi-
ce izdeluje dele za plovila s pomočjo poliestrske smole, glede 
strupenih snovi pa podjetje Ekologija v nekdanjih prostorih 
Gorenjske predilnice, ki skladišči in predeluje nevarne od-
padke. Trenutno se gradi kisikarna Messer, ki bo prvi SAVESO 
zavezanec, in sicer ne zaradi strupenih oz. vnetljivih snovi, 
temveč kisika, ki pospešuje požar. Za SAVESO zavezance ve-
lja strožja zakonodaja, nujna pa je tudi priprava scenarija ob 
ravnanju z večjimi nesrečami.
»Naj poudarim, da v podjetju Ekologija istočasno predelujejo 
kisline in cianide, ki lahko ob stiku tvorita strupen vodikov ci-
anid. Podjetje nam je sporočilo, da se na njihovi lokaciji nahaja 

devet ton cianidov,« je povedala Markunova. Na podlagi tega 
podatka bi podjetje moralo biti SAVESO zavezanec, a to ni, saj 
imajo na ARSU podatek, da skladiščijo zgolj tono cianidov.
Vnela se je vroča debata, v kateri so med drugim predlagali 
revizijo postopka pridobitve gradbenega in uporabnega dovo-
ljenja za obe podjetji; naj se pozove ARSO, da opravi terenski 
ogled itd. Mirjam Jan-Blažić (SD) je dejala, da ne želi ustvar-
jati preplaha med prebivalci, ampak da se kot kemik po izo-
brazbi boji morebitne katastrofe. Martin Trampuš (Iniciativa 
za demokratični socializem) pa je dodal, da zadeva ni tako 
nedolžna, saj so z vodikovim cianidom v petdesetih letih iz-
vajali smrtne kazni v plinskih celicah.
Ugotovljeno je bilo, da občina nima velikega vpliva, določa 
namensko rabo v prostorskih aktih, ostala dovoljenja pa so v 
pristojnosti upravne enote oz. agencije za okolje.
»Kar pa lahko naredimo, je, da se odda prijava na ARSO oz. 
ustrezne inšpekcijske službe. Za to ne potrebujemo sklepa, 
ampak so strokovne službe to dolžne narediti,« je povedala 
Mateja Podlogar (Komunalno ekološka lista). Vodja oddelka za 
okolje in prostor Tatjana Bernik je dejala, da se s tem strinja. 
Na vprašanje, ali in kdaj bo to občinska uprava tudi storila, je 
škofjeloški župan Miha Ješe odgovoril: »Moramo izoblikovati 
sklep in računam, da bomo to storili v kratkem. Moram pa 
jasno povedati, da občina ni tista, ki lahko daje kakršnekoli 
prepovedi, lahko pa opozarja. To je naša naloga in tukaj ni 
nobenih zadržkov. Moramo pa vedeti, kaj je naša pristojnost. 
Že večkrat sem namreč poudaril, da Občina Škofja Loka ne 
more biti zakonodajalec v zadevah, za katere ni pristojna.«

Uporaba nevarnih snovi v občini
Nesreča v Kemisu je občinske svetnike spodbudila, da sprejmejo nekaj ukrepov,  
ki bi preprečili, da se kaj podobnega zgodi tudi v Škofji Loki.
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Devetdeset metrov ceste na Novem svetu bo saniranih predvi-
doma spomladi prihodnje leto. Krajani Novega sveta se spra-
šujejo, kdaj bo obnovljena cesta v dolžini približno 90 metrov 
od številke 10 do 14, saj na obnovo čakajo že vrsto let. Cesta 
namreč samo na tem odseku ni obnovljena in je v zelo slabem 
stanju. Eden od tamkajšnjih prebivalcev je dejal, da ob dežev-
nem vremenu na omenjenem odseku nastanejo številne luže, 
"stanovalci pa poskakujemo mimo njih, da ne bi čofnili vanje. 
Ali si ne zaslužimo več in ali bo potrebna zbiralna akcĳa za sana-
cĳo?" Predsednik KS Škofja Loka – Mesto Valentin Jesenovec je 
dejal, da so člani KS dobro seznanjeni z omenjeno problematiko 
ter da razumejo slabo voljo tamkajšnjih prebivalcev. Sanacĳa je 
bila planirana za jesenski čas, a je bilo treba prej sanirati dober 
kilometer poti Fojska žaga, odcep Vrbenčk. Ker slednja še ni za-
ključena, zima pa že trka na vrata, bo sanacĳa ceste od Novega 
sveta 10 do 14 preložena na pomlad prihodnje leto.

Cesta nujno potrebna obnove

Devetdeset metrov ceste na Novem svetu bo sanirano 
predvidoma spomladi prihodnje leto.
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Rekreacijo vsako soboto od 17. ure do 18.30 v mali telova-
dnici OŠ Cvetka Golarja vodijo športni vaditelji, ki pripra-
vljajo igre, spretnostne veščine in zabavna tekmovanja. 
Starostne omejitve ni, edini pogoj pa je, da otroci s seboj 
pripeljejo tudi svoje starše.
»Družinska rekreacija je bila prvič organizirana leta 1999 
z namenom preprečevanja negativnih dejavnikov, ki jih 
pred starše in otroke postavlja sodoben način življenja. 
Skupno druženje staršev in otrok je majhen kamenček, ki 
lahko veliko prispeva v mozaiku pozitivnih odnosov v dru-
žini,« je povedal Matjaž Ovsenek, idejni vodja ter začetnik 
Družinske rekreacije. 
Športna dejavnost je tista, ki lahko mlade odvrača od nega-
tivnih pojavov v sodobni družbi, lahko jih vodi mimo šte-
vilnih pasti, s katerimi se soočajo v času odraščanja. »Zato 
si želimo, da bi otroci iz družin, ki obiskujejo družinsko 
rekreacijo, ko odrastejo, postavili športno rekreacijo prav 

tako visoko na lestvici vrednot kot njihovi starši. Veseli 
nas, da je družinska rekreacija način aktivnega in spro-
ščenega preživljanja prostega časa družine ter da odhajajo 
domov nasmejani in zadovoljni z mislijo. "Prihodnjo sobo-
to se spet vidimo,« je še dodal Ovsenek.
Ko dan postaja vse krajši, večeri pa vedno daljši, je sobo-
tna rekreacija idealna rešitev za preganjanje dolgočasja in 
odličen način za preživljanje lepih sproščenih uric, polnih 
razigranosti in smeha. Otroci vam bodo hvaležni.

Družinske sobote
Občina Škofja Loka in Lokalna akcijska 
skupina za preprečevanje zasvojenosti 
znova vabita na družinsko rekreacijo. 

Utrinek z družinske rekreacĳe, ki poteka pod okriljem LAS vsako 
soboto od 17. ure do 18.30 v OŠ Cvetka Golarja. / Foto: arhiv LAS
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Gostiteljica tokratnega Vrtiljaka po-
klicev, na katerem so gorenjske sre-
dnje šole predstavile možnosti glede 
nadaljnjega šolanja ter prihodnjega 
poklica in kariere, je bila Srednja šola 
za lesarstvo Šolskega centra Škofja 
Loka. Prireditev je obiskalo skoraj 1400 
učencev osmih in devetih razredov iz 
29 osnovnih šol.
Za učence so poleg sejemskega doga-
janja v športni dvorani Poden pripra-
vili tudi 28 različnih delavnic, ki so se 
odvijale v šolskih učilnicah. Spoznali 
so lahko tridimenzionalno tiskanje in 
ulivanje, primerjali lastnosti različ-
nih materialov, se preizkusili v ume-
tnosti kuhanja in strežbe, se "igrali" 
gradbeništvo, računalniško obliko-
vali in izdelali pručko ter preizkusili 
še vrsto drugih zanimivih stvari, po-
vezanih s posameznimi poklici. Vsak 
učenec si je lahko izbral dve delavnici, 
največ zanimanja pa je bilo za delav-
nice, na katerih so predstavili fotogra-
fijo, film in radio, zdravstveno nego, 
poklic frizerja ter računalništvo, je po-
jasnila Marina Jurjevič iz srednje šole 
za lesarstvo. Ravnatelj srednje šole za 

lesarstvo Milan Štigl je bil zadovoljen 
z velikim odzivom učencev, saj to po 
njegovem pripomore k promociji po-
klicev. Prepričan je, da tako tudi po-
magajo razbijati mit, da se na poklic-
ne šole vpisujejo le učenci s slabšim 
učnim uspehom. »Prej so se uspešni 
učenci vpisovali zgolj na gimnazije, 
zdaj pa se ta trend spreminja, saj teh-
nološki napredek tudi v proizvodnji 
zahteva vse bolj izobražene delavce.« 

Zato se tudi v poklicnih šolah dviga 
raven znanja, ki je po Štiglovih bese-
dah marsikje že primerljivo s tistim 
na gimnazijah. Obenem so trendi v 
gospodarstvu po njegovem v prid po-
klicno izobraženim, saj se povečuje 
povpraševanje po tem kadru, dijaki 
pa imajo že med študijem možnost 
pridobiti štipendije. "S pomanjkanjem 
ustreznega kadra se ne srečujemo 
zgolj v Sloveniji, ampak tudi v sose-
dnjih državah. Avstrijska podjetja se 
že selijo za kadrom," je opozoril Štigl. 
Vsak učenec je na dogodku prejel tudi 
publikacijo z naslovom Vrtiljak pokli-
cev, v kateri so svoje programe, pogoje 
za vpis in možnosti za zaposlitev ter 
druge koristne informacije v zvezi 
z izobraževanjem predstavili Šolski 
center Škofja Loka, Ekonomska gim-
nazija in srednja šola Radovljica, Sre-
dnja gostinska in turistična šola Rado-
vljica, Srednja šola Jesenice ter Šolski 
center Kranj. Z omenjeno publikacijo 
so želeli prihodnje dijake spodbuditi k 
razmišljanju o široki paleti izobraže-
valnih in zaposlitvenih področij, ki bi 
bili lahko primerni zanje. 

Za lažjo poklicno odločitev
Na Vrtiljaku poklicev v športni dvorani Poden so poskušali učencem zaključnih 
razredov osnovne šole približati raznovrstne poklice, za katere se je mogoče 
izobraževati na Gorenjskem.

Učenci so imeli priložnost spoznati različne poklice.

Na eni od delavnic so izdelovali dinozavre iz lesa.
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Osnovna šola Škofja Loka-Mesto se je 
v dvoletni evropski projekt Erasmus+ 
K2 vključila v preteklem šolskem letu, 
pri tem pa sodelujejo še s partnerski-
mi državami Portugalsko, Italijo in 
Turčijo. V okviru omenjenega projekta 
naj bi učenci s pomočjo različnih te-
čajev in usposabljanj postali informa-
cijsko in tehnološko bolj ozaveščeni 
in usposobljeni, pridobljeno znanje pa 
bodo s pridom uporabili tako pri šol-
skem delu kot v vsakodnevnem življe-
nju. Poudarek je na računalniškem 
opismenjevanju, ki ga prepletajo s 
skupinskimi družabnimi igrami.
Učenci so se na prvo izmenjavo v okvi-
ru projekta odpravili že maja, ko so 
gostovali na Portugalskem, med 9. in 
13. oktobrom pa so obiskali mesto San 
Pellegrino Terme v Italiji. Izmenjave 
se je udeležilo pet učencev v sprem-
stvu petih učiteljev. Kot je pojasnila 
učiteljica slovenščine in francoščine 
Tanja Potočnik, so učenci svojim gosti-
teljem s pomočjo spletnega programa 
Prezzi v angleščini najprej predstavili 
sebe, svojo družino, konjičke in drža-

vo. Družili so se na šolskem igrišču in 
spoznavali družabne igre iz vseh šti-
rih sodelujočih držav. "Učenci OŠ San 
Pellegrino so nas z dramsko igro in s 
petjem popeljali skozi mestne ulice 
in nam predstavili zgodovino in po-
membne osebnosti, ki so pustile svoj 
pečat v nekoč precej mondenem me-
stu." V okviru gostovanja v Italiji so si 
ogledali še nekatere druge kraje in nji-
hove znamenitosti ter spoznavali nji-
hovo zgodovino. Odpeljali so se tudi na 
izlet v Milano, italijansko prestolnico 
visoke mode, športa in kulture. "Pro-
jektni teden smo zaključili s skupnim 
srečanjem vseh delegacij v lokalnem 
kulturnem domu, kjer so nam gostujo-
če družine pripravile sladke prigrizke," 
je še dodala Tanja Potočnik.
Svoje vtise z izmenjave so nam zaupali 
tudi učenci. Bor Bizovičar je bil nasta-
njen najdlje od središča mesta in se je s 
prijateljem Diegom vsak dan do šole pri-
peljal s šolskim avtobusom, za kar sta 
potrebovala 25 minut. Jaku Kovačiču se 
je najbolj vtisnila v spomin prijaznost in 
skrb članov družine, pri kateri je bival, 
in da je le mama dokaj dobro govorila 
angleško. Elo Musek so presenetile nji-

hove prehranjevalne navade, saj je pred 
odhodom v šolo zajtrkovala le ona, ma-
lico pa so si morali v šolo prinesti sami. 
Zanimivo se ji je zdelo tudi, da niso po-
znali palačink, ki si jih je zaželela. Zato 
so ji postregli z že pripravljenimi ame-
riškimi palačinkami iz trgovine. Julija 
Mesec se je po drugi strani pohvalila, da 
so ji v družini, pri kateri je bivala, vsa-
ko jutro pripravili zajtrk, s katerim se 
po njenih besedah ne more primerjati 
niti zajtrk na čezoceanski ladji. Navdu-
šilo jo je tudi, da so ji ob prvem snidenju 
dobrodošlico zaželeli kar po slovensko. 
"Najbolj sta me presenetili njihova go-
stoljubnost in prijaznost. Zelo so se tru-
dili, da bi nam ustregli." Živa Hegler je 
priznala, da so povsod, kamor so prišli, 
zelo uživali. Zanimivo se ji je zdelo, da 
starši namesto otrok postiljajo postelje 
in pospravljajo otroške sobe, presenetilo 
pa jo je tudi slabo znanje angleščine pri 
otrocih, ki so z njimi komunicirali kar v 
italijanščini.
Ta čas se po besedah Tanje Potočnik 
v okviru projekta že pripravljajo na 
sestanek učiteljev, ki bo januarja v 
Sloveniji, konec maja pa načrtujejo 
zadnjo izmenjavo učencev v Turčiji.

Navdušeni nad prĳaznostjo gostiteljev
Pet učencev Osnovne šole Škofja Loka-Mesto se je sredi oktobra v okviru programa 
Erasmus+ K2 udeležilo mednarodne izmenjave v Italiji.

Učenci in učitelji OŠ Škofja Loka-Mesto na sprejemu v mestni hiši pri županu San Pellegrina
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� Kako je prišlo do ideje za doku-
mentarni film o Tonetu Mlakarju? 
„Pot do ideje za film je bila zelo zani-
miva. Pred časom sem imel idejo, da 
bi dokumentarni film naredil s To-
netovim najstarejšim sinom Petrom. 
Dobro leto sva se dogovarjala in skupaj 
poskušala sestaviti zgodbo, v kateri bi 
se Peter počutil prijetno, sproščeno in 
naravno, po drugi strani pa sva name-
ravala poudariti najpomembnejše pla-
sti njegove filozofije, ki je bila za doku-
mentarno formo tudi najzahtevnejša. 
V nekem trenutku pa mi je Peter rekel: 
'Poslušaj. Mislim, da imam pravega 
človeka zate in tvoj film.' Zapeljal me 
je do družinske hiše in me predstavil 
svojemu očetu Tonetu, s katerim sva 
dolgo sedela, pila belo vino in klepeta-
la. Pripovedoval mi je zgodbe iz svojega 
pisanega in dramatičnega življenja in 
to je bil povod za odločitev, da začnem 
delati na povsem novem filmu.“
� Tone med Ločani velja za živo le-
gendo, je kot učbenik za 20. stoletje. 
Kakšen koncept ste si zastavili, ko 
ste pisali scenarij? 
„Tone je človek z izjemnim darom za 
pripovedovanje. V času najinih dolgo-
trajnih pogovorov mi je vsakič razkril 
kakšno novo malenkost iz svoje zgod-
be. Hkrati mu nikoli ni bilo odveč na 
novo ponavljati iste zgodbe, kar mi je 
izredno pomagalo pri izbiri in selek-
ciji tistih najbolj dinamičnih in dra-
matičnih elementov v njih. Koncept 
za film je bil sicer precej enostaven: 
kronološko slediti njegovemu pripo-
vedovanju in se ustavljati na najza-
nimivejših točkah. Ker je bil aktivni 
udeleženec zgodovine 20. stoletja na 
slovenskem ozemlju, sem hotel zgod-
bo tega izjemno dinamičnega časa 
zgodovine zabeležiti skozi njegovo 
osebno stališče in zorni kot.“

� Kaj vse ste v filmu uporabili ob 
Mlakarjevem pripovedovanju? Glede 
na to, da je sodeloval s filmom, naj-
brž ne manjka arhivskih posnetkov, 
dokumentov …?
„Lahko smo srečni, da je bila že v 20. 
stoletju izmišljena tehnika, s katero 
so lahko zabeležili številne ključne 
trenutke, ki so zaznamovali te turbu-
lentne čase, da smo jih lahko vpletli v 
naš film. Tudi v slovenskih arhivih ne 
umanjka krasnih zapiskov, ki pričajo 
o tem obdobju. Glede na to, da sem že-
lel povedati zgodbo o preteklosti, mi 
je prav arhivsko gradivo močno po-
magalo oživeti obdobje druge polovice 
stoletja in prikazati takratno vzdušje. 
Brez tovrstnega materiala mi na tak 
način ne bi uspelo oziroma bi bilo ne-
primerljivo težje. Veliko so mi pri tem 
pomagali v Muzeju novejše zgodovine 
Slovenije, Filmskem arhivu Republi-
ke Slovenije, Narodni in univerzitetni 
knjižnici ter Slovenskem filmskem 
centru, za kar sem jim hvaležen. Ve-
lja pa podčrtati, da je tudi sam Tone 
Mlakar, ki ga v vseh obdobjih življe-
nja lahko brez zadržkov označimo za 
plodovitega in izjemnega ustvarjalca, 
osnoval impozanten osebni fotograf-
ski arhiv, ki nam je bil v veliko pomoč 
pri opisovanju določenih zgodb.“ 
� Snemali ste na več različnih loka-
cijah ...
„Že v času same zasnove filma sem se 
soočil z izzivom, ki ga za avtorja lahko 
predstavlja tako dinamična in pisana 
zgodba, ki se odvija na številnih loka-
cijah. Vse prepogosto se namreč zgodi, 
da se končni izdelek v svojem pripo-
vedovanju preveč približa neki klasič-
ni reportažni formi, čemur sem se bil 
odločen izogniti. Kot zanimiva rešitev 
se je izkazala zamisel, da Toneta po-
stavimo v dejansko okolje zgodbe, o 
kateri pripoveduje, ter tako nekako 
oživimo vse te lokacije in zgodbe pre-

teklosti s tem umestimo v sodobni 
čas. Snemali smo na številnih lokaci-
jah v Poljanski dolini, na Primorskem, 
v Kranjski Gori in v Ljubljani. Na kon-
cu se odločitev za uspešno ni izkazala 
le v smislu izogiba reportažnemu pri-
stopu, vse navedene čudovite lokacije 
so namreč močno zaznamovale samo 
estetsko plat filma, hkrati pa gledalcu 
pomagajo k zavedanju, da je v drugač-
nih razmerah lahko vsa ta lepota ne-
izmerno neizprosna.“
� Kaj v njegovi življenjski zgodbi 
je na vas naredilo največji vtis, vas 
mogoče celo presenetilo? 
„Bil sem navdušen nad osebnostno 
močjo ter odkrito in neustrašno za-
vzetostjo, ki ju je izkazal v vsakem 
življenjskem obdobju. Karkoli je v ži-
vljenju že delal, je to počel iskreno in 
dovršeno. Ni se ogibal odgovornostim 
in, kar je morda najbolj pomembno, 
vedno je imel jasno osebno stališče. 
Izkazal je posebno sposobnost prila-
goditi se času, pri tem pa je vselej le 
še bolj izpopolnil svojo osebnost in 
talente. Tako se mu je uspelo izogniti 
zagrenjenosti, največjemu sovražniku 
človeškega napredka, kar je zelo red-
ko in ga dela za verodostojno pričo že 
skoraj pozabljenega časa.“
� Posebno doživetje je najbrž tudi 
ustvarjati film z gospodom v tako 
visoki starosti, Tone je letos dopolnil 
96 let?
„Tone Mlakar ima skoraj stoletje star 
ego, ki se je v tem času izklesal v do-
brodušno, odprto, prijazno in pred-
vsem natančno skulpturo. Ta skulp-
tura priča o časih, v katerih so veljala 
drugačna moralna, etična in socialna 
načela. To sem opazil že na samem 
začetku našega druženja in sem bil 
pri karakterizaciji njegovega lika v fil-
mu to odločen ohraniti. Pravzaprav v 
času našega sodelovanja niti enkrat 
nismo imeli težav. Razlog je v dej-

Dokumentarni film o Tonetu Mlakarju
Jutri, v sredo, ob 19. uri bodo v Kinu Sora predvajali dokumentarni film Vsa 
življenja Toneta Mlakarja. Pred projekcijo filma o znanem Ločanu smo se 
pogovarjali z režiserjem in scenaristom Markom Cvejićem.
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stvu, da je zlahka razumel vse pasti, 
s katerimi smo se soočali. V celotnem 
procesu nam je sledil z veliko mero 
potrpežljivosti ter se hitro prilagodil 
raznovrstnim okoliščinam, kar za-
gotovo velja pripisati njegovi izkušnji 
dela na filmu v času velikih produk-
cij z začetkov slovenskega filma. Moj 
vtis o njem se je vsekakor potrdil že v 
času priprave na film, ko sva se pogo-
varjala o tem, kako zastaviti zgodbo. 
Osebno nisem bil povsem prepričan, 
da bo z gospodom tako častitljive sta-
rosti mogoče obiti vse gore in gozdove, 
ki nastopajo v zgodbi. Sam me je kar 
direktno vprašal: 'Upam, da ne bomo 
snemali samo intervjuja pri meni 
doma?' Lahko si predstavljate, da so 
me duh, volja in odločnost, ki jih je 
izkazal s tem preprostim vprašanjem, 
izjemno navdušili in razveselili.“ 
� Je izbor sodelavcev pri ustvarjanju 
dokumentarca vaša običajna film-
ska ekipa?
„Pri filmu je vedno pomembno imeti 
sodelavce, ki so vredni zaupanja. Še 
posebno to velja za dokumentarne 
filme, ki se realizirajo z majhnimi 
sredstvi, brez podpore Slovenskega 
filmskega centra, čeprav se mi zdi, da 
bi javna filmska agencija morala iz-

kazati interes za našo zgodbo. A to je 
druga tema. Pri tej zgodbi sem se vno-
vič odločil sodelovati s svojim starim 
sodelavcem Aleksandrom Kalezićem, 
črnogorskim direktorjem fotogra-
fije, s katerim sem posnel vse svoje 
filme, ki sem jih ustvaril od leta 2011 
do danes. Njegov poetični vizualni 
jezik v kombinaciji s potrpežljivostjo 
ter razumevanjem mojega pristopa k 
filmu na koncu vselej privede do uni-
katnega izdelka. Izpostavil bi še osta-
lo ekipo, brez katere tega filma ne bi 
bilo: Polona Torkar, vodja projekta, je 
bila zraven od samega začetka in je v 
bistvu edini član ekipe, ki je z mano 
šla prav skozi vse faze realizacije, pri 
čemer je izredno uspešno reševala vse 
težave in pasti, s katerimi smo se so-
očali; Blaž Bačar, ki je snemal zvok in 
čigar izkušnje s poznavanjem lokacij 
za snemanje so nam ogromno poma-
gale pri njihovi izbiri; Miha Šajina, 
ki je na mojstrski način obdelal in 
oblikoval zvok v filmu ter vrhunskost 
izkazal tudi v procesu snemanja film-
ske glasbe v celoti; koproducent Tom 
Gomizelj, brez katerega brezpogojne 
in nesebične pomoči tega filma ne bi 
realizirali; Matej Stupica, ki je s svo-
jim avtentičnim likovnim občutkom 

na novo upodobil vizualno predstavi-
tev filma; ne nazadnje pa gre izposta-
viti še Trio Florestan (Katja Meljnikov, 
Rikardo Janjoš in Jana Hrovat), ki je 
ustvaril filmsko glasbo, ter posebnega 
gosta Roka Šinkovca, ki ji je dal brez-
časen glasbeni pečat.“
� Po premieri na Festivalu sloven-
skega filma v Portorožu s projekcijo 
v Škofji Loki film nekako prihaja do-
mov?
„Po Portorožu je bil film prikazan še 
na Mednarodnem festivalu doku-
mentarnega filma Dokudoc v Mari-
boru, a je bil odziv bodisi zaradi ne-
zainteresiranosti organizatorjev, ki 
so film programsko uvrstili v nea-
traktivne termine, bodisi zaradi ne-
zainteresiranosti občinstva za temo, 
ki smo jo obdelali, zanemarljiv. Redki 
odzivi, ki jih je bil film za zdaj deležen, 
pa so vendarle pozitivni. Kljub vsemu 
se mi je zdelo, da bo prav domače 
okolje Škofje Loke tisto, ki bo morda 
bolj realno pokazalo dejanski interes 
za film, hkrati pa bo to tudi dokaz 
potrebnega spoštovanje, ki smo ga 
dolžni izkazati ljudem Mlakarjevega 
kalibra. Vsekakor se nadejam, da ne 
bomo razočarali gledalcev, ki se bodo 
udeležili projekcije.“
� Kakšna bo nadaljnja pot filma?
„To je vedno vprašanje, ki ga je morda 
bolj smiselno zastaviti institucijam, 
ki bi morale na neki način opravlja-
ti vlogo mecenov filmske umetnosti. 
Čeprav je dokumentarni film kot žanr 
zadnje čase vse bolj popularen, naj-
verjetneje predvsem zaradi manjših 
stroškov in enostavnejše realizacije, 
se mi zdi, da sistemskega stališča v 
odnosu do dokumentarnega filma ni. 
Slovenska kinematografija je majh-
na in prav zato bi bilo dokumentarne 
ustvarjalce treba še izdatnejše podpi-
rati. V kontekstu pravkar povedanega 
se nadejam, da bomo našli potrebne 
sogovornike, ki se bodo ustrezno od-
zvali na naše zbrane moči in pokazali 
voljo za uspešen plasma filma občin-
stvu doma in po svetu na način, ki 
bo omogočal srečanje z brezčasnim 
likom Toneta Mlakarja, njegovo in-
spirativno zgodbo ter vpogledom v 
zgodovino 20. stoletja na območju Slo-
venije in Balkana.“

Tone Mlakar in Marko Cvejić sta v film vtkala številne zgode in prigode. / Foto: arhiv 
Mandragora film
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Ob rezu najstarejše trte na svetu, 450 let stare žametovke 
ali modre kavčine z mariborskega Lenta, je tamkajšnji žu-
pan Andrej Fištravec podaril cepiča trte škofjeloškemu žu-
panu Mihu Ješetu in županji z Loko pobratenega Freisinga 
Evi Böning. Teden dni pred Martinovo soboto so trs slove-
sno posadili ob grajsko obzidje in s tem zaokrožili odprtje 
letos dograjenega novega Trga pod gradom in otroškega 
igrišča Zamorc. Naj bo to trg druženja, je na slovesnosti 
dejal župan Miha Ješe, tokrat kot mestni glavar v slove-
sni srednjeveški opravi. Trti je zaželel dobro rast in dober 
pridelek, ki pa ga najbrž ne bodo stiskali v vino, temveč ga 
bodo kar tako pozobali. Vsakoletno trgatev pa nameravajo 
povezati z dobrodelnostjo: grozdje bodo prodajali na dražbi, 
za najlepšega, največjega in najdražjega naj bi se potegoval 
prav župan, izkupiček pa bo šel v dobrodelne namene.
Naj trta dobro rodi, so v Škofji Loki zaželeli tudi gostje iz 
Maribora, podžupan Zdravko Luketič, skrbnik vinske trte 
Stane Kocutar in mestni viničar Alojz Jenuš Slavek, ki je Lo-
čanom v zvezi z vzgojo žlahtnega trsa dal tudi vrsto dobrih 
nasvetov. Pri zasaditvi sta sodelovala tudi škofjeloški vin-
ski mojster Marko Murn in viničar Jože Krek. Ob tem smo 
slišali tudi zanimivo zgodbo 450 let stare trte z Lenta, ki je 
kot najstarejša zapisana tudi v Guinessovo knjigo rekordov. 
V vseh stoletjih ji niso prišli do živega ne turški vpadi ne 

velik požar v mestu ne trtna uš, ki je pustošila po Evropi, 
ne zavezniško bombardiranje med drugo svetovno vojno. V 
šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil na reki Dravi 
zgrajen jez in se je nivo reke dvignil za več kot tri metre, se 
je porušilo dolgoletno ravnovesje koreninskega sistema in 
trta je začela počasi hirati, a so jo strokovnjaki rešili. 
Zasaditev trte ob grajsko obzidje sta spremljala zgodovin-
ska glasba mojstra igranja na stare instrumente Janeza 
Jocifa in ples skupine Lonca.

Loka spet postala vinorodno mesto
Pred stoletji je bila Škofja Loka vinorodno mesto, zemljiški gospodje iz Freisinga 
so imeli vinograde v Vincarjih, Stari Loki, Binklju, Moškrinu ..., nato je vinska 
tradicija zamrla. Z zasaditvijo cepiča najstarejše trte z Lenta pa Loka spet postaja 
vinorodno mesto.

Mestni glavar Miha Ješe je poprĳel za lopato. / Foto: Primož Pičulin

Na zdravje vinski trti ob grajskem obzidju (od leve): Alojz  
Jenuš Slavek, Jože Krek, Miha ješe, Zdravko Luketič in Marko 
Murn / Foto: Primož Pičulin

Zaplesala je renesančna plesna skupina Lonca. / Foto: Primož Pičulin 
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Za najlepšo urejenost in ocvetličenost 
objektov v občini so podelili 16 pri-
znanj v šestih kategorijah, razen tega 
si je družina Habjan z Gabrške Gore 
prislužila posebno priznanje za na-
geljne. Kot so ugotavljali člani ocenje-
valne komisije, so bili tudi letos priča 
številnim čudovitim cvetličnim zasa-
ditvam stanovanjskih hiš in njihovi 
urejeni okolici. "Veliko stanovanjskih 
hiš nas s svojo urejenostjo, ocvetliče-
nostjo in skladnostjo barv iz leta v leto 
navduši in dejansko bi jim lahko vsa-
ko leto podelili priznanja. Pa vendar 
se člani komisije trudimo in vsako 
leto iščemo nove 'cvetke' med stano-
vanjskimi hišami."
V kategoriji stanovanjskih hiš na ob-
močju Škofje Loke si je tako po mne-
nju komisije prvo mesto zaslužila 
hiša družine Rant iz Zgornje Luše, ki 
so ji na balkonskih ograjah cvetele ro-
žnate surfinije, na oknih pa rumene 
gomoljne begonije. Cvetlične gredice 
ob dvorišču je krasil oranžen in ru-
men tagetes v kombinaciji z zelenimi 
strukturnimi rastlinami. "Urejena je 
bila tudi okolica hiše z zelenico, sa-
dovnjakom in zelenjavnim vrtom," so 
poudarili v komisiji. V kategoriji ocve-
tličenja v starem mestnem jedru so jih 
najbolj navdušila okna družine Ferk v 

Blaževi ulici, s katerih so tako doma-
čine kot obiskovalce starega mestne-
ga jedra pozdravljale cvetoče rumene 
in vijolične surfinije. V kategoriji na-
stanitvenih, gostinskih in ostalih tu-
rističnih objektov so letos najvišje pri-
znanje za urejenost, ocvetličenost in 
domačnost namenili nastanitvene-
mu objektu Turizem Loka v Stari Loki 
družine Jereb - Košir. "Na oknih in na 
terasi so od pomladi do jeseni cvete-
le rdeče pelargonije, pod teraso, ob 
vhodu v nastanitveni objekt, pa se je 
bohotila cvetoča rumena vrtnica," so 
pojasnili člani komisije, ki menijo, da 
zunanja podoba turističnega objekta 
kaže tako na urejenost kraja kot tudi 
na ozaveščenost, gostoljubnost in to-
plino ljudi, ki izvajajo dejavnosti. Med 
podjetji, ustanovami in kulturnimi 
spomeniki je komisijo s čutom za cve-
toče in zeleno okrasje najbolj očaralo 
podjetje Romana Šuštarja iz Drage. Na 
spodnjih oknih hiše so cvetele surfi-
nije v kombinaciji s črnooko suzano, 
na zgornjih oknih pa bidens in pole-
tna krila, popestrena s tradeskancijo, 
so razložili v komisiji. Za najlepši bal-
kon v večstanovanjskem objektu so 
letos razglasili balkon družine Škorc 
v Frankovem naselju. Balkon in okna 
stanovanja je do poznih jesenskih dni 
krasil vijoličen in bel modri čudež, ki 
se mu je jeseni pridružil še asparagus. 
"Nekateri prebivalci večstanovanjskih 
stavb iz leta v leto dokazujejo, da je 

tudi na majhnih površinah na balko-
nih in celo na oknih ter ob ne ravno 
najboljših razmerah za rast možno 
ustvariti pravo cvetoče razkošje in ga 
s pravilno nego obdržati do konca ok-
tobrskih dni," so ob tem poudarili čla-
ni komisije.   
S trudom, voljo, predvsem pa z vese-
ljem do narave in cvetja je mogoče 
urediti tudi okolico velike kmetije, so 
poudarili v komisiji. Za najlepšo so 
letos razglasili kmetijo družine Triler 
na Kidričevi cesti, ki smo jo tudi obi-
skali. Za okrasitev oken in balkonov 
vsako leto poskrbita Mateja in Meta 
Triler. "Po izobrazbi sem cvetličarka 
in agronom in v tem zelo uživam," je 
priznala Mateja Triler in dodala, da 
poskrbi, da je cvetje vsako leto malce 
drugačno. "Vedno kombiniram drob-
no in nekoliko večje cvetje, barve pa 
prilagajam tudi barvi fasade," je po-
jasnila in dodala, da navadno izbere 
cvetje, za katerega ve, da dobro uspe-
va. Ta čas je na njihovih oknih in bal-
konih še vedno mogoče občudovati 
bel grobelnik in rožnate bršlinke, ki 
so jim poleti družbo delale še modre 
surfinije, svetlozelen sladki krom-
pir in rožnata zmajeva krila. Vsako 
leto zasadi okrog 35 korit s cvetjem, 
s katerimi je vse poletje veliko dela, 
priznava. Komisijo pa je navdušil še 
urejen skalnjak na dvorišču, ki so ga 
v jesenskih mesecih popestrili z okra-
snimi bučkami.  

Vsako leto 
nove »cvetke«
Skupina za lepšo Loko 
je tudi letos podelila 
priznanja za najlepše 
urejene stanovanjske, 
turistične, gostinske in 
nastanitvene objekte 
ter kmetije na območju 
občine Škofja Loka, 
posebno priznanje so 
podelili tudi družini z 
najlepšimi nageljni.

Za okrasitev s cvetjem na kmetĳi Triler vsako leto poskrbi Mateja Triler, ki je po  
izobrazbi cvetličarka.
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Prva je arhivska, druga filatelistič-
na, obe pa sta posvečeni letošnji pet-
stoletnici protestantizma. Leta 1517 je 
nemški teolog Martin Luther na vrata 
cerkve v Wittenbergu obesil 95 tez, ki 
so zahtevale temeljito reformo Rim-
skokatoliške cerkve. Iz Nemčije se je 
protestantizem razširil tudi v sloven-
ske dežele in globoko zarezal v sloven-
sko zavest, saj ni pomenil le cerkvene 
reforme, temveč tudi kulturno prebu-
jenje Slovencev. Slovenci smo z njim 
dobili prvo slovensko knjigo in z njo 
nas je njen avtor Primož Trubar ume-
stil v evropski kulturni prostor. Ker nič 
velikega ni obšlo loškega prostora, se 
ga je dotaknil tudi protestantizem, je 
pred odprtjem razstav dejal Viktor Ža-
kelj, nekdanji dolgoletni predsednik 
Slovenskega protestantskega društva 
Primož Trubar. Na Loškem je delova-
lo dva ducata reformatorjev, na tem 
območju je bilo dvoje različnih pro-
testantskih skupnosti, v Stari Loki in 
Puštalu. 
O protestantizmu na Loškem govori 
arhivska razstava, ki jo je pripravila 

avtorica Judita Šega, vodja škofjeloške 
enote Zgodovinskega arhiva Ljublja-
na. Razstava je nastala že leta 2008 ob 
praznovanju petstoletnice rojstva Pri-
moža Trubarja. Na 14 panojih razkriva 
zgodovino Loškega gospostva v 16. sto-
letju, začetek širjenja nove vere med 
Ločani, odločni boj zemljiške gospode 
zoper protestantizem in njegovo do-
končno zatrtje. Predstavljeni so nosilci 

nove vere in sledi, ki jih je to gibanje 
pustilo na Loškem v umetnosti in li-
teraturi. Posebne pozornosti so deležni 
protestantski tiski na Loškem, med 
katerimi je zagotovo najimenitnejša 
Biblija Jurija Dalmatina, katere izvir-
nik hrani loška kapucinska knjižnica. 
Druga je filatelističnma razstava, ki so 
jo pripravili v Filatelističnem druš tvu 
Lovro Košir, prikazuje pa obdobje od 
Stare zaveze do protestantizma. V vi-
trinah so poleg filatelističnega gradiva 
na ogled še drugi matereili, zemljevi-
di, ilustrirane razglednice, naslovnice 
knjig, fotografije. O razstavi, katere av-
tor je član društva Janez Cerkvenik, je 
spregovoril predsednik Srečko Beričič, 
ki je tudi povedal, da je Pošta Slovenije 
izdala priložnostni blok z znamko in 
žig.
Odprtje razstave je spremljalo preda-
vanje Barbare Žabota Protestantizem 
na Slovenskem in glasba Pevskega 
zbora Lubnik, na slovesnosti pa so 
sodelovali tudi predsednik Protestant-
skega društva Primož Trubar Matjaž 
Gruden, njegov podpredsednik Geza 
Farkaš in častni škof slovenske prote-
stantske cerkve Geza Erniša. 

Spomnili so se protestantizma na Loškem
Še do 19. novembra sta v Sokolskem domu odprti razstavi Protestantizem na 
Loškem in Od stare zaveze do protestantizma. 

Pevski zbor Lubnik ob odprtju razstave ob 500-letnici protestantizma / Foto: Tina Dokl

Filatelistična razstava Od Stare zaveze do protestantizma /Foto: Tina Dokl 
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Nastanek Muzejskega društva Škofja 
Loka je po besedah sedanjega predse-
dnika Aleksandra Igličarja povezan z 
vsakoletnimi srečanji "profesorskega 
ceha", kot je sama sebe v skladu z lo-
ško tradicijo cehov poimenovala sku-
pina loških profesorjev. Iz spoštovanja 
do članov profesorskega ceha so ob ju-
bileju pripravili knjigo z naslovom Za 
našo stvar, ki bo izšla ob slavnostni 
akademiji 21. novembra v Sokolskem 
domu. V njej so predstavili začetke de-
lovanja društva in vseh prvih enajst 
članov, ki jih je po Igličarjevih bese-
dah povezoval prijateljski duh in želja 
po ustanovitvi muzeja.
Prvo srečanje profesorskega ceha je na 
pobudo duhovnika Jakoba Šolarja in 
profesorja Ivana Dolenca potekalo po-
leti leta 1930, šest let kasneje pa so pri-
pravili odmevno obrtno-industrijsko 
razstavo. "Takrat so zbrali ogromno 
predmetov iz bogate cehovske dedišči-
ne loških obrtnikov in druge kulturne 
dediščine, zato se je že takrat pojavila 
pobuda, da bi potrebovali prostor, kjer 
bi to dediščino sistematično zbirali in 
predstavljali," je pojasnil Igličar. Dne 
23. julija 1937 so tako sklicali ustanovni 
občni zbor muzejskega društva, ki je bil 
prvi korak na poti k ustanovitvi muze-
ja. Najvidnejšo vlogo pri ustanavlja-
nju društva so odigrali Tine Debeljak, 
France Planina in Pavle Blaznik, ki je 
postal tudi prvi predsednik društva in 
ga je vodil vse do leta 1974. Avgusta 1939 
so postavili prvo muzejsko zbirko v 
stari stavbi Rotovža na Mestnem trgu. 
Razstavili so 915 predmetov, ki še da-
nes predstavljajo jedro zbirk v Loškem 
muzeju, ki ga je društvo vodilo še nekaj 
let po drugi svetovni vojni. Do sedem-
desetih let prejšnjega stoletja je izvršni 
odbor Muzejskega društva ostal glavni 
strokovni organ muzeja, še danes pa 

imajo svojega predstavnika v devet-
članskem svetu zavoda. "To je bil prvi 
muzej v Sloveniji, ustanovitev katerega 
so spodbudili ljudje sami," je poudaril 
Igličar. Kasneje so prostore muzeja 
preselili v Puštalski grad, nato pa na 
Škofjeloški grad, kjer domuje še danes. 
Pomembno prelomnico je za društvo 
predstavljalo tudi leto 1954, ko je izšla 
prva številka domoznanskega zborni-
ka Loški razgledi, po katerih je dru-
štvo prepoznavno še danes. Njihov 
pobudnik in dolgoletni urednik je bil 
Branko Berčič. Publicistično dejavnost 
so kasneje okrepili z zbirko Vodniki, s 
katero so želeli obiskovalcem približa-
ti loško območje. V okviru te zbirke je 
kot prva leta 1977 izšla knjižica z na-
slovom Lubnik. Leta 1988 se jim je pri-
družila še zbirka Doneski. Prvo knjigo 
iz omenjene zbirke z naslovom Preno-
va starega mestnega jedra Škofje Loke 
je uredil Marjan Potočnik. "V tej zbirki 
je do danes izšlo 37 knjižnih del, med 
njimi tudi Kamniti most, Nekoč je bilo 
jezero in druge. V tej zbirki so izšli tudi 
Pasijonski doneski," je pojasnil Igličar. 
Že pred drugo svetovno vojno so v dru-

štvu organizirali tri tematske večere, 
ki so jih poimenovali Loški večeri. 
Pripravo tematskih večerov in pogo-
vorov, ki so jih po ustanovitelju in dol-
goletnem predsedniku poimenovani 
Blaznikovi večeri, so ponovno obudi-
li konec osemdesetih let prejšnjega 
stoletja. Na teh večerih predstavljajo 
utrinke iz loške zgodovine in drugih 
področij, zanimive osebnosti ter po-
sebne raziskovalne dosežke Ločanov.
Danes društvo šteje okrog tristo čla-
nov, v šestdesetih in sedemdesetih le-
tih prejšnjega stoletja pa je bilo v dru-
štvu tudi po 1400 članov, je pojasnil 
Igličar in dodal, da je takrat članstvo v 
društvu predstavljalo posebno čast. Za 
svoje delo so prejeli številna pomemb-
na priznanja, med drugim leta 1987 
ob petdesetletnici delovanja društva 
tudi prestižni red zaslug za narod s 
srebrnimi žarki takratnega predsed-
stva SFRJ. Ob tem Igličar z obžalova-
njem ugotavlja, da v času samostojne 
Slovenije društvo še ni prejelo širšega 
priznanja javnosti. Letos so jih sicer 
predlagali za prejemnike zlatega grba 
občine, a ga nato sploh niso podelili.

Srečanja pripeljala do ustanovitve muzeja
Muzejsko društvo Škofja Loka, ki letos praznuje osemdesetletnico delovanja, 
še danes uresničuje poslanstvo oziroma neguje ideale, ki so jih zapisali že v 
ustanovna pravila, to je skrb za domoznanstvo in domoljubje v najširšem pomenu.

Aleksander Igličar
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Firefighter Combat Challenge velja 
za enega najtežjih gasilskih tekmo-
vanj, ki ga imenujejo tudi "najtežji 
dve minuti v športu". To pa ni ustavilo 
predanih gasilk Nece Galičič in Špele 
Vodnik, ki sta se odločili preizkusiti 
svojo psihično in fizično pripravlje-
nost. Obe sta namreč športnici in sta 
se že v preteklosti pogosto srečevali 
na intervencijah in v telovadnici na 
Trati, kjer imajo organizirano rekre-
acijo prek njunih gasilskih društev, 
obenem sta obe študirali delovno te-
rapijo. Odločilno pa je bilo dežurstvo 
na novoletno noč, saj sta si takrat bolj 

v šali kot zares obljubili, da se bosta 
letos udeležili tekmovanja Firefighter 
Combat Challenge. A zaobljubo sta iz-
polnili, še več, zdaj se že pripravljata 
na naslednje tekmovanje, na katerem 
sta si kot cilj zadali izboljšati letošnji 
rezultat.
Na letošnjem tekmovanju v Radovljici 
sta Neca Galičič in Špela Vodnik nasto-
pili v kategoriji ženskih dvojic. Neca 
Galičič je priznala, da je v njej že več let 
tlela želja po nastopu na tem tekmova-
nju, saj je pri gasilcih že deset let in se 
je že doslej udeleževala raznovrstnih 
gasilskih tekmovanj. Osnov se je učila 
v PGD Račeva, v Škofjo Loko se je pre-
selila pred dvema letoma. "Firefighter 

Combat Challenge je zame predstavljal 
poseben izziv. Pri treningih je dobro 
imeti kakšen cilj," razmišlja Neca Gali-
čič. Kljub temu da jima fizične pripra-
vljenosti ne manjka, saj vse leto pridno 
trenirata, pa sta priznali, da je bila to 
vseeno posebna izkušnja. Gre namreč 
za zelo zahtevno tekmovanje, pri kate-
rem mora gasilec z dihalno masko na 
glavi in v popolni reševalni opremi, ki 
je težka okoli 25 kilogramov, ter z 20 
kilogramov težko zvito gasilsko cev-
jo v rokah priteči v tretje nadstropje, 
12 metrov visoko. Cev odloži na vrhu, 
kamor potegne še 20 kilogramov težko 
utež. Nato se spusti do poligona, kjer s 
težkim kladivom udarja po železni kla-
di, med ovirami teče 20 metrov, vleče 
z vodo napolnjeno gasilsko cev in z 
vodo zbije tarčo. Tekmovanje se konča 
s prenosom 80 kilogramov težkega po-
nesrečenca. Špela in Neca sta tekmo-
vali vsaka na polovici proge, in sicer se 
je Špela povzpela na stolp, Neca pa je 
med drugim morala prenašati pone-
srečenca na cilj. Na koncu sta zasedli 
tretje mesto, a z rezultatom nista bili 
najbolj zadovoljni. Najbolj ju jezi, da 
se jima je zapletlo pri opremi. Špeli se 
je namreč zmečkala notranja podloga 
pri rokavici, kar jo je precej oviralo pri 
izvajanju nalog, to pa se je na koncu 
poznalo tudi pri rezultatu. "Na videz je 
to malenkost, a tudi to psihično vpli-
va nate, ker se zavedaš, da bi lahko 
opravil veliko bolje," je poudarila Špe-
la Vodnik. Zato sta trdno odločeni, da 
bosta prihodnjič rezultat izboljšali, saj 
sta se tudi iz letošnje izkušnje naučili, 
na kaj vse morata biti pozorni. Kot sta 
še poudarili, sta kljub temu veseli, da 
sta dokazali, da zmoreta. Še posebno 
ponosna nase je bila Neca Galičič, ki je 
v istem tednu, kot je potekalo tekmo-
vanje, tudi diplomirala.
Na nastop na omenjenem tekmo-
vanju sta se zares aktivno začeli 

Uresničili novoletno zaobljubo
Neca Galičič iz Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Škofja Loka in Špela 
Vodnik iz PGD Stara Loka sta se prvi konec tedna v septembru udeležili gasilskega 
tekmovanja Firefighter Combat Challenge v Radovljici.

Letos sta se prvič udeležili tekmovanja Firefighter Combat Challenge v Radovljici.  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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priprav ljati junija, ko sta trenirali tudi na stolpu v Rado-
vljici. "Pri tem so nama bili zelo v pomoč člani ekipe, ki 
Slovenijo zastopajo na tekmovanjih Firefighter Combat 
Challenge tudi v svetu, zlasti Gregor Stanonik in Rok Ko-
šir." Ob tem sta ugotovili, da so treningi celo bolj naporni 
kot samo tekmovanje, saj je na tekmovanju treba samo 
enkrat premagati progo, na treningih pa sta vaje pona-
vljali tudi po večkrat. "Razen tega te na tekmovanju vsi 
ves čas spodbujajo, pa tudi druga drugi sva dajali moč," 
je pojasnila Neca in dodala, da prav zato tudi v priho-
dnje še vedno nameravata nastopati v kategoriji dvojic, 
za posamičen nastop se namreč še ne upata opogumiti. 
"Za to je treba biti namreč izjemno fizično pripravljen, še 
najboljši so na cilju vidno utrujeni. Pri dvojicah si naloge 
vsaj porazdeliš." 
Dobra psihična in fizična pripravljenost sta tudi na splo-
šno pomembni pri njunem delu v gasilskem društvu. 
"PGD Škofja Loka je društvo 4. kategorije, na leto opra-
vimo okrog 140 intervencij. Poleg kondicije je zelo po-
membna tudi fizična moč, saj je vse orodje, ki ga upora-
bljamo pri delu, zelo težko," je pojasnila Neca Galičič, ki 
je doslej sodelovala že pri več kot šestdesetih intervenci-
jah. Priznava, da je zelo rada gasilka, ker lahko pomaga 
ljudem v nesreči. "Pri gasilstvu mi je najbolj všeč to, da 
kolikor daš, tudi dobiš. Tako se veliko naučiš tudi o sebi 
in rasteš kot osebnost," z iskricami v očeh pripoveduje 
Neca Galičič, ki je gasilstvu zavezana od sedmega razre-
da osnovne šole dalje. Nič manj navdušeno o gasilstvu 
ne govori Špela Vodnik, ki se je PGD Stara Loka pridružila 
pred dvema letoma. "To ti odpre cel spekter novih stvari 
v življenju. Vesela sem, da sem se vključila v društvo, saj 
je zelo prijetno, ko toliko ljudi dela skupaj za isto stvar 
in vsak pomaga po svojih najboljših močeh." Čeprav je 
začela študirati delovno terapijo, jo je prav delo v dru-
štvu spodbudilo, da se je prepisala na zdravstveno nego 
in zdaj želi postati reševalka.

Neca Galičič in Špela Vodnik / Foto: Tina Dokl

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

kranj@melom.si
melom.si/trgovina

04 592 49 00
melom.si

TRGOVINA  IN  SERVIS RAČUNALNIŠKE OPREME

25
LET

AKCIJA RAČUNALNIŠKE OPREME!

Računalnik HP Elite 8300 SFF (R)

Računalnik PCPLUS Gamer

HP Elitebook 9470m Folio, 14”

Računalnik PCplus Gamer je narejen za igralce 
računalniških iger z uravnoteženo izbiro komponent, 
ki poskrbi za gladko in hitro delovanje.  Procesor Intel 
i5 6500 do 3.6 GHz, 8GB DDR4 pomnilnika, disk 120 GB 
SSD + 1TB HDD, zmogljiva gra�čna kartica GeForce 
GTX 1060 s 6GB, učinkovit napajalnik za manjšo 
porabo energije, brez operacijskega sistema.

Obnovljen namizni računalnik HP Compaq Elite 8300 
SFF zagotavlja zmogljivost in zanesljivost, saj ga 
poganja odličen procesor Intel Core i5 s do 3,6 GHz 
moči in 4 GB pomnilnika, 500 GB diskovnega pogona, 
hkrati pa ponuja še številne možnosti razširitve.
Nameščen je operacijski sistem Windows 10 Pro.
Računalnik ima 1 leto garancije. Visoka kvaliteta!

Obnovljen prenosnik HP Elitebook 9470m Folio, z 
diagonalo zaslona 14” (HD 1366x768), procesorjem 
Intel i5 3427U (do 2.8 GHz), hitrim SSD diskom 180GB, 
4GB pomnilnikom, integrirano gra�čno kartico Intel, 
naloženim operacijskim sistemom Windows 10 Pro in 
1 letno garancijo. Visoka kvaliteta!

Velike kartuše in polnilni rezervoarji za 
črnila poskrbijo za res poceni tiskanje, 
3-letna garancija pa za brezskrbno 
uporabo. S kompletom črnil natisnete do 
6000 ČB strani in do 5000 barvnih 
strani, priložena so polna črnila.

Računalnik PCPLUS GamerRačunalnik PCPLUS Gamer

205 €
220 €

Cene vključujejo DDV. Akcija traja do 15. 12. 2017, oziroma do razprodaje zalog. 
Slike so simbolične. Za napake se opravičujemo!

Tiskalnik Brother T500W

WiFi

Računalnik HP Elite 8300 SFF (R)Računalnik HP Elite 8300 SFF (R)

969 €
1100 €

HP Elitebook 9470m Folio, 14”HP Elitebook 9470m Folio, 14”

275 €
300 €

Intel i5 3427U (do 2.8 GHz), hitrim SSD diskom 180GB, 
4GB pomnilnikom, integrirano gra�čno kartico Intel, 
naloženim operacijskim sistemom Windows 10 Pro in 
1 letno garancijo. Visoka kvaliteta!

Cene vključujejo DDV. Akcija traja do 15. 12. 2017, oziroma do razprodaje zalog. 
Slike so simbolične. Za napake se opravičujemo!

Intel i5 3427U (do 2.8 GHz), hitrim SSD diskom 180GB, 
4GB pomnilnikom, integrirano gra�čno kartico Intel, 
naloženim operacijskim sistemom Windows 10 Pro in 
1 letno garancijo. Visoka kvaliteta!

Cene vključujejo DDV. Akcija traja do 15. 12. 2017, oziroma do razprodaje zalog. 
Slike so simbolične. Za napake se opravičujemo!

405 €
430 €
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Demenca je kronična napredujoča 
možganska bolezen, ki prizadene viš-
je možganske funkcije, kot so spomin, 
mišljenje, orientacija, razumevanje, 
računske in učne sposobnosti ter 
sposobnosti govornega izražanja in 
presoje. Njena najpogostejša oblika je 
Alzheimerjeva bolezen, ki predstavlja 
več kot 65 odstotkov demenc. S staros
tjo se tveganje za demenco povečuje. 
V Centru slepih, slabovidnih in starej-
ših Škofja Loka so že tretjič pripravili 
srečanje starostnikov, njihovih svoj-
cev in zaposlenih, ki so prisluhnili 
članicama Slovenskega združenja za 
pomoč pri demenci Spominčica.

Slovensko združenje za pomoč pri de-
menci – Spominčica, Alzheimer Slove-
nija, je nevladna organizacija, ki je bila 
ustanovljena leta 1997. Njeno glavno 
poslanstvo je pomagati svojcem obo-
lelih za demenco, ki so pri tej bolezni 
izpostavljeni hudemu psihičnemu in 
fizičnemu izčrpavanju. Alenka Virant 
iz združenja je povedala, da je Spomin-
čica s svojimi 10 podružnicami in 32 
skupinami za samopomoč (večinoma 
so te v domovih starostnikov) že moč-
no razširjena po Sloveniji. Slovensko 
združenje pa je tudi član mednarodnih 
organizacij s tega področja. "Izvajamo 
program Živeti z demenco v demenci 
prijaznem okolju. Nudimo informaci-
je, ozaveščamo, imamo posvetovalni-
ce za svojce, tudi SOS telefon, srečanja 
Alzheimer cafe, strokovna usposablja-
nja Ne pozabi me, nudimo družabni-
štvo ljudem z demenco na domu," je 
Alenka Virant nanizala dejavnosti iz 
programa združenja. V njem si pri-
zadevajo, da bi bolniki ostali čim dlje 
v domačem okolju, kjer bi se počutili 
sprejete, varne in tudi koristne ter bi 
živeli čim bolj kakovostno. Zato si pri-
zadevajo zagotoviti demenci prijazno 
okolje, da bi tudi sosedje, prijatelji in 
drugi, s katerimi se osebe z demenco 
dnevno srečujejo (trgovci, poštarji, po-
licisti, bančni uslužbenci), poznali de-
menco in vedeli, kako naj se z obolelim 
sporazumevajo.

DEMENCI PRĲAZNE TOČKE

S tem namenom je Spominčica razvi-
la zamisel o demenci prijaznih točkah 
(pošte, banke, trgovine, bolnišnice ...). 
Zaposleni bodo opravili izobraževa-
nje, kjer se bodo naučili prepoznati 
osebe z demenco in sporazumevanja 
z njimi. Njihovim svojcem in drugim, 

ki bodo to želeli, pa  bodo posredo-
vali informacije o bolezni, kakšni so 
znaki, kako poteka, in jih usmerili na 
Spominčico ali druge ustanove, ki se 
ukvarjajo s to boleznijo. Lani je bila v 
Sloveniji sprejeta tudi strategija ob-
vladovanja demence do leta 2020, pa 
je na srečanju v Škofji Loki pojasnila 
Maša Bastarda in spregovorila tudi o 
tem, kako uveljavljati pravice iz so-
cialnega varstva v primeru demen-
ce. Govorila je tudi o formalnostih, 
ki jih je treba urediti, ko ljudje zaradi 
demence izgubljajo svoje kognitivne 
sposobnosti. Kako urediti pooblasti-
lo, s katerim nekoga pooblastimo za 
zastopanje v nekaterih zadevah; kdaj 
je čas za skrbništvo kot obliko varstva 
polnoletnih oseb, ki niso sposobne v 
celoti skrbeti zase in za svoje premo-
ženje; v katerih primerih gre za delno 
in v katerih za celotno skrbništvo; v 
kakšnih primerih se odločiti za skraj-
ni ukrep, odvzem poslovne sposobno-
sti, ko nekdo ni več sposoben skrbeti 
sam zase? To so vprašanja, ki zago-
tovo zanimajo svojce, ko se pri svojih 
najbližjih srečujejo s fazami demence. 

UVELJAVLJANJE SOCIALNIH PRAVIC

Maša Bastarda pa je spregovorila tudi 
o socialnih pravicah oseb z demenco. 
V želji, da bi čim dlje ostali v doma-
čem okolju, a ne morejo skrbeti zase, 
običajno pa so velik del dneva odsotni 
tudi njihovi svojci, imajo na voljo po-
moč družini na domu. Ta nadomešča 
potrebo po institucionalnem varstvu. 
Pomoč na domu sofinancirajo obči-
ne, izvajajo jo socialne oskrbovalke, ki 
starostnike in bolnike obiskujejo na 
domu in jim zagotavljajo pomoč pri 
temeljnih dnevnih opravilih, gospo-
dinjsko pomoč, nadvse pomembni pa 

V podporo bolnikom in svojcem
V Centru slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki so že tretjič zapored 
gostili srečanje Alzheimer Cafe. Beseda je tekla o demenci, bolezni, ki prizadene 
možganske funkcije in je zadnja desetletja v porastu, zato bolniki in njihovi svojci 
o tem potrebujejo veliko informacij.

Alenka Virant in Maša Bastarda iz 
združenja Spominčica



V Centru slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki so z zanimanjem prisluhnili razlagi o demenci.
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32 85
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.

14  90
EUR

Krajepisec Željko 
Kozinc nas s  
svojim  
značilnim  
srčnim  
doživljanjem,  
ki ga poznamo 
že iz njegovih 
sedmih  
izletniških 
knjig, vabi k 
naravnim in 
kulturnim 
biserom tega 
prelepega 
dela  
domovine.

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

www.gorenjskiglas.si
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Krajepisec Željko 
Kozinc nas s 
svojim 
značilnim 
srčnim 
doživljanjem, 
ki ga poznamo 
že iz njegovih 
sedmih 
izletniških 
knjig, vabi k 
naravnim in 
kulturnim 

LEP DAN KLIČE

LOŠKE             POTILOŠKELOŠKE
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem

so tudi socialni stiki. Pravico do te pomoči imajo starejši 
nad 65 let in bolniki, torej tudi oboleli za demenco, tudi 
če še niso napolnili te starosti. V Škofji Loki in sosednjih 
občinah Žiri, Železniki in Gorenja vas - Poljane to storitev 
izvaja prav Center slepih, slabovidnih in starejših. 
Dopolnitev pomoči na domu je socialni servis, njegove sto-
ritve pa so za uporabnika plačljive. Mednje sodi tudi Rdeči 
gumb, celodnevna povezava prek osebnega telefonskega 
alarma. Ena od možnosti pomoči za ljudi z demenco je 
tudi dnevno varstvo. Izvajajo ga domovi starostnikov. Svoj-

ci pripeljejo bolnika v dom k dopoldanskim aktivnostim 
in se vrnejo ponj. S tem so razbremenjeni svojci, bolniki 
pa se tako ob dejavnostih, ki jih ponuja dom, aktivirajo, 
krepijo se tudi socialni stiki. Govornica je opozorila tudi 
na pravico do dodatka za pomoč in postrežbo. To je me-
sečni denarni prejemek, s katerim upravičenec poravnava 
stroške, nastale zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem 
stanju, zaradi katerih ne more zadovoljevati osnovnih 
življenjskih potreb in zato nujno in stalno potrebuje tujo 
nego in pomoč.
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MATEJA RANT, FOTO: ANDREJ TARFILA

Po treh letih so se v Lions klubu Škofja 
Loka znova pridružili mednarodnemu 
likovnemu natečaju Plakat miru, ki 
letos praznuje dvajsetletnico. K sode-
lovanju so povabili tri osnovne šole, 
to je Osnovno šolo Škofja Loka-Mesto, 
Osnovno šolo Železniki in Osnovno 
šolo Poljane. Mladi likovniki so raz-
mišljali o prihodnosti miru, kar je bila 
tema letošnjega natečaja. 
"Otroci so navdih za življenje in pri-
hodnost, v njih je že zgodaj zakore-
ninjena zavest o miru," je ob odprtju 
razstave izdelkov učencev poudarila 
predsednica Lions kluba Škofja Loka 

Monika Tavčar. Z likovnim natečajem 
so po besedah koordinatorke akcije 
Plakat miru za Lions klub Škofja Loka 
Silve Košnjek mlade želeli spodbu-
diti k razmišljanju o miru, prijatelj-
stvu in medsebojnih odnosih. Zato 
jo je še zlasti veselilo, da so se učenci 
ob podpori likovnih pedagogov v šoli 
zelo hitro odzvali na natečaj. "Sodelo-
valo je kar 88 učencev, ki so s svojim 
čutom za mir in likovnim znanjem 
misli o miru in prijateljstvu prenesli 
na plakate." Izmed vseh del je tričlan-
ska komisija, ki jo je vodila akadem-
ska slikarka Agata Pavlovec, izbrala 
tri likovna dela, ki bodo potovala na 
skupno ocenjevanje plakatov iz vse 
Slovenije. Po oceni komisije so se naj-
bolj izkazale učenke Tia Sarnavsky iz 

Osnovne šole Škofja Loka-Mesto, ki je 
ustvarjala pod mentorstvom Maje Re-
ven, Anika Peternelj iz Osnovne šole 
Železniki, katere mentorica je bila 
Polona Kovač, in Klavdija Dolenec iz 
Osnovne šole Poljane z mentorico Mi-
haelo Žakelj-Ogrin. Agata Pavlovec je 
priznala, da je bilo zelo težko izbrati 
dela, ki izstopajo, saj iz mladih kar vre 
ustvarjalnost. Odločilno pri izbiri je 
bilo zato, da je imel plakat jasno spo-
ročilnost in je spodbujal razmislek. 
V preddverju Sokolskega doma so se po 
besedah Agate Pavlovec trudili razstavi-
ti vse nastale plakate. Razstavo, ki si jo 
je mogoče ogledati še do 19. novembra, 
je odprl podžupan občine Škofja Loka 
Tine Radinja. Pozdravil je pomembno 
sporočilo, ki ga nosijo risbe, zlasti ob za-
vedanju, da marsikje po svetu ni miru. 
Pooblaščenka guvernerja za Plakat 
miru Darja Delavec je ob tej priložno-
sti poudarila, da je mir pojem, ki ga ne 
moremo meriti ali tehtati. "Mir je dobri-
na, ki jo širimo z dobrim, solidarnostjo 
in ljubeznijo." Marka Kuliša, conskega 
predsednika 3. cone v 1. regiji Zveze Li-
ons klubov Slovenije, pa veseli, da tudi 
Lions klub Škofja Loka podpira širitev 
miru med osnovnimi šolami, mladimi 
in starši. Ob tem je še poudaril, da letos 
v tem projektu v njihovi coni sodeluje 
vseh sedem lions klubov.
Odprtje razstave so s svojimi nastopi 
popestrili Iris Zver z Osnovne šole Po-
ljane, Neža Močnik in Aneja Osolnik 
z Osnovne šole Železniki ter otroški 
pevski zbor 4. in 5. razreda Osnovne 
šole Škofja Loka-Mesto pod vodstvom 
Mateje Jelenc Arnšek.

Mladi likovniki 
za boljši svet
V preddverju Sokolskega 
doma so konec oktobra 
odprli razstavo risb,  
ki so nastale v okviru 
mednarodnega likovnega 
natečaja Plakat miru  
z naslovom Prihodnost 
miru.

Odprtje razstave Plakat miru v preddverju Sokolskega doma

S svojim nastopom je odprtje razstave med drugim popestril pevski zbor Osnovne šole 
Škofja Loka-Mesto. 
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MATEJA RANT, FOTO: ARHIV  
ROKODELSKEGA CENTRA DUO

Simfonija volnene preje so naslovili 
razstavo, ki so jo pretekli teden odpr-
li v Rokodelskem centru DUO Škofja 
Loka. Na razstavi Lučka Tičar prepleta 
dve pomembni področji svojega de-
lovanja, to je glasbo, saj je po poklicu 
profesorica klavirja, in rokodelstvo, ki 
jo spremlja vse njeno življenje.
Plesti se je namreč naučila še kot 
otrok pri svoji mami. "Od vsega začet-
ka so njeni izdelki narejeni z veliko 
mero ljubezni in natančnosti. S pletil-
kami in volneno nitjo ustvarja čudo-
vite vzorce, ki naredijo oblačilne kose 
posebne in drugačne," so poudarili ob 

razstavi. Rokodelstvu se je intenziv-
neje posvetila ob upokojitvi, ko je svo-
je pletenine začela tudi prodajati na 
stojnicah. Pletenje z volneno prejo je 
kmalu nadgradila s tkanjem, tako na 
velikih kot namiznih statvah. Na sta-
tvah ustvarja z volneno in bombažno 
nitjo. Nastajajo tkane preproge, šali, 
ogrinjala, pregrinjala, blazine in drugi 
mojstrsko narejeni izdelki. "Ko Lučka 
Tičar govori o svoji preji, pletenju, tka-
nju in izdelkih, ki nastajajo pod nje-
nimi rokami, človeka preprosto zača-
ra," je poudarila Katarina Sekirnik iz 
Rokodelskega centra DUO in dodala, 
da vsakič znova preseneti s svojo na-
tančnostjo in mojstrsko preprostostjo 
izdelkov. "In ko se ljubezen do roko-

delstva pomeša z ljubeznijo do glasbe, 
nastane simfonija volnene preje," je 
še poudarila Katarina Sekirnik.
Razstavo izdelkov Lučke Tičar si je 
mogoče ogledati do 25. novembra.

V svetu volne in glasbe
V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka si je  
mogoče ogledati prodajno razstavo tkanin in  
pletenin Lučke Tičar.

V Rokodelskem centru DUO so na ogled 
izdelki Lučke Tičar.
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VILMA STANOVNIK 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

� Kdo je bil tisti, ki vas je navdušil 
za igranje košarke?
"Košarko treniram že devet let, od dru-
gega razreda osnovne šole. Najprej sem 
sicer krajši čas treniral nogomet, ven-
dar sem se kmalu odločil, da to ni šport 
zame. Ati, ki je želel, da se s starejšim z 
bratom Ronaldom vendarle ukvarjava s 
kakšnim športom, naju je nato oba vpi-
sal h košarki. Kasneje je brat prenehal 
trenirati, jaz pa vztrajam."
� Kaj je tisto, zaradi česar ste vzlju-
bili košarko in ste tudi uspešni?
"Košarka ne veseli, čeprav imam rad 
tudi druge športe z žogo. Sem tudi zelo 
tekmovalen in tudi to je eden od vzro-
kov, da vztrajam in treniram."
� Igrate ves čas doma v Škofji Loki?
"Ja, vsa leta sem treniral in igral zgolj v 
domači ekipi, v letošnji sezoni pa sem 
kot posojen igralec tudi član mladin-
ske ekipe kranjskega Triglava. Tako 
treniram in igram v članski ekipi LTH 
Casting Škofja Loka in v mladinski 
ekipi Triglava. Škofjeloška mladinska 
ekipa namreč ni tako močna, da bi 
igrala med najboljšimi v Sloveniji, s 
Triglavom pa smo si zastavili cilj, da 
se uvrstimo na zaključni turnir dr-
žavnega prvenstva, kar pomeni med 
osem najboljših ekip v državi. Tam bi 
nato radi osvojili medaljo."
� Igranje za mladinsko ekipo Tri-
glava in člansko ekipo LTH Castingsa 
je gotovo naporno. Kako zmorete, saj 
ste tudi gimnazijec?

"Treningov je kar veliko, saj grem ne-
katere dneve najprej popoldne v Kranj, 
nato pa treniram še doma s člani. Tudi 
ob koncih tednov me čakata sobotna 
tekma s člani in nedeljska z mladinci. 
Ni preveč naporno, treba je biti le do-
bro organiziran. Tega sem se zavedal že 
pred sezono, saj imam tudi v šoli viso-
ke cilje. Nikoli namreč ne moreš vedeti, 
kako bo s športom, zato sem se odločil, 
da bom imel dosti dober uspeh za vpis 
na katerokoli fakulteto. Naredil sem si 
natančen razpored, kdaj se bom posve-
čal šoli in kdaj treningom. Za zdaj mi 
gre dobro tako v šoli kot pri košarki."
� Na katere dosedanje rezultate ste 
najbolj ponosni?
"Že v pionirski konkurenci smo se lo-
ški košarkarji vedno uvrščali med naj-
boljših osem v državi, kasneje pa so 
nekateri prenehali z igranjem in ekipa 
ni bila več tako konkurenčna. Sem pa 
najbolj ponosen, da sem igral v članski 
ekipi, ki se je pred dvema sezonama 
med prvoligaši uvrstila v četrtfinale."
� Kakšne cilje ste si zastavili za le-
tošnjo košarkarsko sezono s škofje-
loško ekipo?
"Naša ekipa je kar močna in upam, 
da se nam bo uspelo uvrstiti med štiri 
najboljše ekipe v drugi ligi. To bi bil lep 
uspeh, saj bi se nato lahko znova bori-
li za mesto med prvoligaši."
� Letošnja loška ekipa je sestavljena 
iz zelo mladih košarkarjev, nekateri 
pa so celo pol starejši od vas. Vam je 
to všeč?

"Najstarejši v ekipi je Vjekoslav Petro-
vić, ki ima 36 let, veliko pa nas je res 
mladih. Mislim, da je to dobra kombi-
nacija, saj se mladi lahko od starejših 
veliko naučimo. Kljub razliki v letih 
se med seboj dobro razumemo tako v 
garderobi kot izven nje."
� Kako sodelujete s trenerjem Jako 
Hladinkom?
"S trenerjem Hladnikom se poznava 
že kar nekaj časa in mi je zelo všeč, 
saj daje veliko priložnosti tudi mla-
dim. Všeč mi je tudi zato, ker ver-
jame v nas, nam zaupa in nas zelo 
vzpodbuja. Tako mu tudi mi zaupa-
mo."
� Si želite zaigrati tudi v katerem 
od največjih slovenskih klubov ali v 
tujini?
"To bi bilo dobro, se pa zavedam, da 
moram za to še veliko trenirati. Se-
veda bo potrebna tudi sreča, da ne bi 
imel težav s poškodbami. "
� Ste bil kdaj že poškodovan?
"Večjih poškodb sicer ni bilo, sem pa 
imel pri trinajstih letih težave s hrbte-
nico. Takrat sem izgubil celo sezono, 
tudi sedaj pa imam včasih še težave, 
zato delam različne vaje in pazim, ko 
pride do bolečin."
� Vam ob šoli in košarki ostane še 
kaj prostega časa?
"Včasih imam kakšen prosti dan, ki 
ga vedno vsaj delno namenim špor-
tu. Rad z očetom igram tenis ali grem 
kam s prijatelji. Zelo rad tudi berem, 
zlasti kriminalke."

Pod koši se  
dobro znajde
Tretješolec škofjeloške 
gimnazije Tim Sočak je s 
sedemnajstimi leti eden 
najmlajših v košarkarski 
ekipi škofjeloškega LTH 
Castingsa, kljub temu pa 
se dobro znajde.

Tim Sočak v letošnji sezoni koše nasprotnikov polni za člansko ekipo LTH Castingsa in 
mladinsko ekipo Triglava.
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Pomladite se
PREHRANSKA DOPOLNILA IN KOZMETIKA

  www.pomladitese.com
Milena Hartman s.p., Hafnerjevo naselje 91, Ško�a Loka, tel.: 051 323 085
  www.pomladitese.com

MAJA BERTONCELJ

Ljubljanski maraton je največja tekaška prireditev pri nas, 
na kateri vsako leto nastopi tudi veliko Škofjeločanov. Le-
tos je najbolj odmeven rezultat uspel Gregorju Kustecu. Na 
najdaljši, maratonski preizkušnji, ki je štela za državno pr-
venstvo, je bil med Slovenci tretji s časom 2;36:54, absolu-
tno je osvojil trinajsto mesto, prepričljivo pa je bil najboljši 
v svoji starostni kategoriji. 
Časi letos na splošno niso bili rekordni, saj je tekače na 
progi oviral veter, ki je odpihnil tudi rekord proge. Izku-
šeni Kustec, ki je pretekel že kar nekaj maratonov, je bil 
v cilju zadovoljen. V letošnjem letu, ki ga je začel z zmago 
na Malem kraškem maratonu, je imel nekaj težav s po-
škodbo. "To ni bilo lahkih 42 km, predvsem zaradi pogojev. 
Ritem je bilo treba prilagajati. Vmes je res zelo pihal veter 
in tempo je padel za trideset sekund na kilometer, tako da 
sem mislil, da sem na jadralski Barkovljanki, ne na teku. 
Bil sem zelo dobro pripravljen. Od 32. kilometru sem imel 
nekaj težav s krči. Tempo sem nekoliko zmanjšal, da sem 
prišel v cilj. Vedno imam to težavo in tudi danes mi je ni 
uspelo rešiti. Zelo sem zadovoljen. Preveč utrujen nisem, 
a v zadnjih deset kilometrov enostavno nisem mogel teči 
hitreje," je 46-letni Kustec povedal v cilju. Svoj najboljši čas 
na maratonu je dosegel v Ljubljani pred dvema letoma, ko 
je tekel 2;34:35. "Mislim pa, da je bil moj današnji tek, glede 
na pogoje, boljši," je še dejal. 
Dan pred maratonci so ljubljanske ulice v središču mesta 
zavzeli najmlajši, osnovnošolci in srednješolci. Izkazali so 
se tudi učenci škofjeloških osnovnih šol. Svoje predstav-
nike so imele OŠ Ivana Groharja, OŠ Škofja Loka – Mesto 
in OŠ Cvetka Golarja, najuspešnejši pa so bili znova učen-

ci OŠ Ivana Groharja. V ekipni razvrstitvi so v konkurenci 
osemdesetih osnovnih šol osvojili tretje mesto. Kar okrog 
petdeset jih je teklo, na stopničkah (tek je štel tudi za dr-
žavno prvenstvo v uličnem teku) pa sta stala dva, in sicer 
brata Knežević. Andrej je bil drugi med devetošolci, Matej 
pa tretji med osmošolci. Oba sta v prvi vrsti nogometaša in 
trenirata v NK Škofja Loka.

Kustec med najboljšimi maratonci
Ljubljanski maraton je bil uspešen tudi za tekmovalce iz Škofje Loke. Gregor 
Kustec je bil v maratonu tretji za državno prvenstvo, prav tako tretja pa je  
bila v točkovanju osnovnih šol OŠ Ivana Groharja.

Gregor Kustec je v cilj pritekel kot tretji Slovenec.
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ELEKTRO-PROJEKT PLUS, D. O. O.
SUHA PRI PREDOSLJAH 12, 4000 KRANJ
PE GRENC 2, 4220 ŠKOFJA LOKA
T: 040 626 325

TEMELJ DOBRE  
INŠTALACIJE
prodaja elektromateriala, inštalacijskega  
materiala, svetil in orodja, talnih oblog

Spletna trgovina za dom in prosti čas
WWW.PRIPOROCAM.SI 

MAJA BERTONCELJ

V oktobru tradicionalno poteka medobčinsko prvenstvo v 
krosu za osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim progra-
mom in srednje šole. Letošnji je bilo 20. oktobra na progi, 
katere start je bil za OŠ Ivana Groharja. 
Na startu je bilo 264 učenk in učencev ter šest dijakinj in 
prav toliko dijakov. Kdo so letošnji zmagovalci? Med učen-
ci osnovnih šol s posebnimi potrebami sta bila najhitrejša 
Aleksander Jotič in Ema Jelovčan (oba OŠ Jela Janežiča), 
med učenci letnik 2007 Martin Miklavčič (OŠ Ivana Gro-
harja) in Polona Tavčar (OŠ Poljane), med letniki 2006 Žan 
Šubic (OŠ Ivana Tavčarja) in Lena Grebenc (OŠ Poljane), 
med letniki 2005 Matic Juvan (OŠ Cvetka Golarja) in Tin-
kara Krek (OŠ Poljane), med letniki 2004 Matej Knežević 
(OŠ Ivana Groharja) in Neja Kalan (OŠ Cvetka Golarja), med 
letniki 2003 pa Andrej Knežević (OŠ Ivana Groharja) in Zara 

Kejžar (OŠ Škofja Loka Mesto). Med dijaki sta na najvišjo 
stopničko stopila Samo Košir in Neža Rant (oba Gimnazija 
Škofja Loka).

Medobčinsko  
prvenstvo v krosu
Teklo je 264 osnovnošolcev in 12 dijakov.

Med osmošolkami je bila najhitrejša Neja Kalan, ki pri KK 
Kranj trenira kolesarstvo in je bila letos v svojem prvem športu 
najboljša v državi med letniki 2004. Na krosu sta ji družbo na 
stopničkah delali Nika Kralj in Katarina Ivanušič.
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SMUČAJTE 
UGODNEJE! 

VEČ NA: 
WWW.FACEBOOK.COM/

STARIVRH/
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PREDPRODAJA
Cenik velja od 23. 10. 2017 do 3. 12. 2017       

DNEVNA SMUČARSKA VOZOVNICA
odrasli 20 €
otroci 13 €
mladina, seniorji 18 €

POLDNEVNA SMUČARSKA VOZOVNICA
odrasli 17 €
otroci 9 €
mladina, seniorji 14 €

NOČNA SMUČARSKA VOZOVNICA
odrasli 17 €
otroci 9 €
mladina, seniorji 14 €

CENIK SEZONSKIH 
SMUČARSKIH VOZOVNIC
SEZONSKE D+N
odrasli 345 €
otroci 221 €
mladina, seniorji 282 €

SEZONSKE D+N (OBČANI)
odrasli 300 €
otroci 193 €
mladina, seniorji 247 €

SEZONSKE N
odrasli 239 €
otroci 154 €
mladina, seniorji 196 €

SEZONSKE P – P
odrasli 160 €
otroci 120 €
mladina, seniorji 150 €

INFORMACIJE O PREDPRODAJI: 
GSM: 031/663 235

info@starivrh.si, www.starivrh.si

MIROSLAV CVJETIČANIN

Največ nas je takih, ki zimo komaj ča-
kamo zaradi smučanja. No, precej jih 
je pa takih, ki v zimskem času sveži 
zrak zamenjajo s tistim v telovadni-
cah. Nič ni narobe, pomembno je le, 
da se tudi pozimi veliko gibamo. 
Kaj se nam pravzaprav dogaja na 
mrazu, kako se odziva naše telo? 
Mraz ima različne neugodne učinke 
na človeško zmogljivost, zdravje in s 
tem splošno počutje. Najbolj začeten 
in blag odziv je občutek neugodja, ki 
nas moti, zato se takrat, ko nas mra-
zi, težje zberemo. Hladnejša so tudi 
tkiva. Raziskave kažejo, da se naša 
psihofizična zmogljivost drastično 
zmanjša. To v praksi pomeni, da je 

izvajanje enakih nalog v mrzlem oko-
lju težje kot v toplem. Ta zaradi mra-
za manjša zmogljivost duha in telesa 
je tudi dodaten dejavnik povečanega 
tveganja za poškodbe v zimskem ob-
dobju. Zato je pozimi veliko več dela 
za travmatologe in ortopede. Tako se 
rekreativni športnik pozimi sreča s 
posebnim paradoksom. S športom za 
zdravje in boljše počutje se ob pojavu 
nizkih temperatur znajde v okolju, ki 
ni ravno prijazno za zdravje. Napad 
na zdravje ali dodaten udarec so še vsi 
dihalom in zdravju neprijazni delci, ki 
jih zimski način življenja koncentrira 
v zraku. Težko se mu izognejo tudi ti-
sti, ki zato, da bi obvarovali zdravje, 
telovadijo v zaprtih prostorih. Mrzle 
in ogrevalne težave z okoljem še zači-

nijo razni virusi in druga bolezenska 
stanja, ki izrabijo hladno vreme za 
svoj razcvet.

KAKO UKREPATI

Prilagoditev je prvi ukrep, vendar to 
včasih pomeni tudi manj gibanja. 
Splošna telesna kondicija ne bo pro-
padla, če boste pri temperaturah pod 
nič stopinj Celzija raje naredili tre-
bušnjake in nekaj počepov in sklec. 
Še več. Telo vam bo hvaležno. Dihala 
pa ne bodo izpostavljena mrzlemu 
in onesnaženemu zraku. Močan trup 
vam bo pomagal, da bo vaš korak v 
pomlad bolj učinkovit. Pa še nevar-
nosti, da bi vam zdrsnilo na ledu in 
da bi si kaj polomili, se boste izognili! 
Vendar resnica je tudi to, da zimski 

Zima je lahko tudi stres za zdravje
Ko pritisnejo nizke zimske temperature, ni nujno, da se športni rekreativec  
takoj skrije v telovadnico.
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AKTIVNE POČITNICE NA SORIŠKI PLANINI

NE SPREGLETJE!
Paket 5X dnevna vozovnica 
v sezoni v predprodaji že od 
50 EUR naprej +  brezplačno 
kosilo v gostiščih Brunarica, 
Macesen ali gostišču in 
penzionu Resje. 

Organizacija prednovoletnih 
praznovanj in zaključkov 
leta za podjetja in skupine 
po ugodnih cenah.

 GOSTIŠČI BRUNARICA (Soriška planina) in MACESEN (Sorica)
 Ugodna gostinska ponudba za dnevne goste in penzioni
 Namestitev v prijetnih sobah s kopalnico: 1/2, 1/4, 1/10
  Odlični pogoji za organizacijo zimske in poletne šole v naravi,  

športne priprave, teambuildinge, zabave za zaključene družbe  
z možnostjo rezervacije Brunarice kot celote  
ali najema večnamenske dvorane v gostišču Macesen 

 Posebne ugodnosti za družine in skupine
 Razvajanja v gorskem centru dobrega počutja v gostišču Macesen 

Soriška planina je majhen in prijazen turistični center na nadmorski višini 1300–1550 metrov,  
ki vas vabi v svet neokrnjene narave in novih doživetij. 
AKTIVNA DOŽIVETJA V VSEH LETNIH ČASIH  
SMUČANJE  TEK NA SMUČEH  POHODNIŠTVO  SANKANJE  KRPLJANJE  TURNO SMUČANJE  
 ORGANIZACIJA SMUČARSKIH TEKMOVANJ  ŠOLA SMUČANJA in OTROŠKI SNEŽNI VRTEC  VODENI  
POHODI (Rapalska meja, Groharjeva pot)  DRUŽINSKE POČITNICE  SLIKARSKE IN GLASBENE DELAVNICE

PREDPRODAJA SMUČARSKIH VOZOVNIC 2017/2018 poteka od 15. 10. 2017 do 4. 12. 2017.

AKTIVNE POČITNICE NA SORIŠKI PLANINI
Informacije in rezervacije:

info@soriska-planina.si
040 565 891

www.soriska-planina.si

Foto: Iztok Medja

Foto: Jošt Gantar

čas ponuja številne nadomestne špor-
tne aktivnosti, ki bodo bolj koristne za 
zdravje in so odlično nadomestilo za 
vaš glavni letni rekreativni šport. Iz-
vajate jih lahko na čistem zraku in s 
soncem obsijanih snežnih strminah. 
Lahko hodite, smučate, se sankate, 
tekate s smučkami ali brez njih. Son-
ce je vir življenja, zato ga pri zimskih 
športih poiščite, zaščitilo vas bo. Vaše 

telo pa bo dobilo nekaj vitamina D, ki 
je za športnike in bolnike pravi hor-
mon regeneracije. Torej, ven, na zrak, 
pardon, na neonesnažen zrak, ki ga je 
po naših hribih dovolj. 

BORBA PROTI MRAZU

Hud mraz je za zdravje stres. Naše telo 
ima mehanizme, ki telesu omogočajo 
vzdrževanje stalne telesne tempe ra
ture. Za zdrave to delo pra viloma ni 
prenaporno, po membno je le, da tele-
sa ne pre obremenjujemo, zato si v res 
hudem mrazu privoščite nekoliko več 
počitka. Pri bolnikih kot tudi pri sta-
rostnikih pa je hladna fron ta z vsemi 
sopojavi (suh, mrzel zrak) lahko ka-
plja čez rob ravnovesja, ki ga organi
zem vzdržuje ob drugih kro ničnih sta-
njih, kot so obo lenja srca, dihal, ožilja. 
In ker pametni popusti, je naj bolje, da 
se v res hudem mrazu umak nete za 
tistih nekaj dni v toplo zavetje doma. 

Dejavnosti na prostem izvajajmo gle-
de na svoje sposobnosti, ob tem pa ve-
dno poskrbimo za primerno prehrano 
in zadostno hidracijo. Ne pozabite na 
energijske rezerve v obliki energij-
skih prigrizkov. Ti naj bodo pozimi 
bolj sladkorno obarvani, ker boste to 
obliko energijskega vira uporabili laž-
je kot maščobni vir. Še posebno naj 
bodo na to pozorni manj trenirani in 
tisti, ki se odpravijo na raziskovanje 
mrzlih prostranstev. Prav tako ne po-
zabite, da zima ni obdobje, ko boste 
postavljali svoje športnorekracijske 
rekorde in podobno, no, razen če tek-
mujete v smučanju, drsanju, sanka-
nju, na primer. Za rekorde bo dovolj 
časa v toplejših mesecih.
Si pa pozimi lahko spočijete od celole-
tnih naporov. Tako kot počiva narava, 
privoščite počitek tudi svojemu telesu. 
Seveda pa pri počitku ne pretiravajte! 
Ostanite zmerno dejavni, navsezadnje 
vas bo telesna dejavnost tudi grela!
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KRANJSKA  
PIVNICA 

Minister za zdravje opozarja,  
da čezmerno pitje škoduje zdravju!

VSB, d. o. o.  
PE Kranjska pivovarna in pivnica  

Jelenčeva 1, 4000 Kranj

Zvarjeno po tradicionalnem postopku Zvarjeno po tradicionalnem postopku Zvarjeno po tradicionalnem postopku 
iz naravnih surovin ječmenovega slada, hmelja, iz naravnih surovin ječmenovega slada, hmelja, iz naravnih surovin ječmenovega slada, hmelja, 

kvasa in vode, brez �ltracije in pasterizacije.kvasa in vode, brez �ltracije in pasterizacije.kvasa in vode, brez �ltracije in pasterizacije.

NA ZDRAVJE!NA ZDRAVJE!NA ZDRAVJE!

Odpiralni čas:
od ponedeljka do četrtka  

od 12. do 23. ure,
ob petkih in sobotah  

od 12. do 1. ure,
nedelja in prazniki zaprto. 

Tel. 04 25 15 350
info@vsb.si

SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: TINA DOKL

"Čas in veselje gresta z roko v roki. Če za nič nimamo časa, 
tudi veselje nima časa za nas." Zato si v najbolj praznič-
nem mesecu le vzemite čas za prijatelje in vse, ki jih imate 
radi. Sesti za mizo, kaj dobrega pojesti in popiti morda v 
izbrani gostilni, izmenjati nekaj iskrivih misli v prijetni 
družbi, to si človek preprosto zasluži.
Ko stopite pozno popoldne skozi domača vrata ali pa se s 
prijatelji odpravite na lepše, na srečanje v kavarno, kaj hitro 
lahko prepoznate vonj po božičnem čaju, kuhanem vinu, 
praznični kavi. Našli boste tudi kar nekaj receptov za pri-
pravo božičnega čaja; pogosta je mešanica iz suhih jabolk, 
cveta hibiskusa, cimeta, pomarančne lupine, plodov šipka, 
klinčkov in plavice. Bolj domača mešanica je sestavljena iz 
šipka, vrtnice, lipe in poprove mete. Brezalkoholni punč z ja-
bolki pa pripravite lahko na način, da dvajset minut kuhate 

Že diši po praznikih
Adventni venček, praznična okrasitev, pogrinjek za posebno priložnost, odlična 
večerja nekje zunaj ali pa božični napitek v družbi tistih, ki jih imate radi ...  
Vse to in še več je del prihajajoče praznične zgodbe.

Letošnji hit je stara rožnata z belimi in močnejše rožnatimi 
barvami, kombinirana z dodatki, ki vnesejo nežnost in romantiko. 
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S tem oglasom gratis kava + 1dl soka 
v Kavarni Zlato polje

sok ene pomaranče, dve cimetovi palč-
ki in pet klinčkov v pol litra jabolčnega 
soka. Precedite in vlijte ga v skodelice in 
okrasite s cimetovo palčko. Tudi kava je 
lahko nekoliko drugačna kot običajno. 
Obogatite jo s pomarančno lupino, va-
niljevim sladkorjem in cimetom. 

Penina velja za imenitno pijačo, ki je 
pogosto tudi prva izbira ob posebnih 
priložnostih in se ponudi ohlajena 
na temperaturo od šest do osem sto-
pinj Celzija v ozkih in visokih kozar-
cih. Ker se bo penina na toplem zra-
ku hitro segrela, je pomembno, da jo 

odprete in natočite takrat, ko jo boste 
spili. S tem boste zagotovili tudi sveži-
no penine. 

PRAZNIČNI POGRINJEK 

Vedno je lepo sesti za lepo urejeno, lepo 
pogrnjeno mizo, praznična postavitev 
pa je še posebej pomembna. Zanimivi 
krožniki, prtički, svečniki, okraski in 
aranžmaji zagotovo prispevajo k po-
sebnemu doživetju. Možnosti pogrinj-
kov še nikoli niso bile tako pestre, kot 
so danes, do izraza tako prideta domi-

Možnosti pogrinjkov še nikoli niso bile tako pestre, kot so danes, do izraza tako prideta 
domišljĳa in izvirnost postavitve.

»Letos so v ospredju 
prazničnih dekoracij 
kombinacije kovinskih leskov 
zlate, srebrne in bakra. 
Pojavljajo se motivi zvezd, 
snežink, src in podobnega, 
vse skupaj pa zaokroža sijaj 
lučk, ki vse odtenke samo še 
poudari.«



VESELI DECEMBER | 33 

KRONAS D.O.O., ŠUCEVA 25, KRANJ

šljija in izvirnost postavitve. Morda le 
namig, da bo namizna dekoracija bolj 
učinkovita, če se bo v slogu in barvi 
skladala z okoljem, torej tudi z okras-
jem na vratih in oknih. 
Koristen podatek je, da naj bi vsak 
gost imel za mizo 60 krat 40 centime-
trov velik prostor. Poleg tega mora biti 
na mizi še dovolj praznega prostora, 
kamor boste postavili sklede oz. pla-
dnje z jedmi.

PRAZNIČNE SMERNICE DEKORACĲ

"Letos so v ospredju kombinacije kovin-
skih leskov zlate, srebrne in bakra. Po-
javljajo se motivi zvezd, snežink, src in 
podobnega, vse skupaj pa zaokroža sijaj 
lučk, ki vse odtenke samo še poudari," je 
povedal Rock Finale, krajinski arhitekt, 
predavatelj v Biotehniškem centru Na-
klo. Kot vsako leto so na voljo tako tradi-
cionalne barve kot trendi, kot je modra 
s kovino. "Modrim odtenkom, od nežne 
do močnejše, dodajamo kovino v srebr-
ni, zlati in bakreni barvi. Dodamo lahko 

tudi naravne odtenke sive in rjave ter 
za poudarek belo in krem. Za nekatere 
morda težja kombinacija je letos v te-
mnejši modri (petrolejsko modrozeleni) 
z rjavo in črno ter nepogrešljivi kovinski 
lesk zlate, srebrne in bakrene," je poja-
snil Finale.
V trendu so tudi peščeni odtenki. "Pe-
ščene barve (umazano bela, siva, krem 
in rjava) kombiniramo s kovino (barve 
starega zlata, starega srebra in starega 
bakra), za poudarek dodamo čisto belo 
in malenkost črne. Materiali naj bodo 
topli (umetno krzno, volna in les)," v tem 
primeru svetuje sogovornik in doda, 
da je pa letošnji prav hit stara rožnata 
(vintage) z belimi in močnejše rožnati-
mi barvami: "Prosojni dodatki, čipkasti 
trakovi, volna in les so kombinacija, s 
katero bomo v dom prinesli nežnost in 
romantiko. Seveda tudi v tej barvni pa-
leti ne sme manjkati zlata, srebrna in 
bakrena, a je teh v primerjavi s prejšnji-
mi tu manj."
Rdeča z zlato in belo je nostalgična 
smernica. "Tradicionalna rdeča pre-

vladuje, bela in zelena pa sta le do-
datek v manjših količinah. Dodamo 
zlato, srebrno in bakreno. V to kom-
binacijo sodijo tudi doma izdelani 
polsteni in leseni okraski. Volneni 
in svileni trakovi pa dodajo tradicio-
nalni kombinaciji toplino in glamur," 
sklene nekaj nasvetov Rock Finale. 

Ko stopite pozno popoldne 
skozi domača vrata ali pa se s 
prijatelji odpravite na lepše, 
na srečanje v kavarno, kaj 
hitro lahko prepoznate vonj 
po božičnem čaju, kuhanem 
vinu, praznični kavi. Našli 
boste tudi kar nekaj receptov 
za pripravo božičnega čaja; 
pogosta je mešanica iz suhih 
jabolk, cveta hibiskusa, 
cimeta, pomarančne lupine, 
plodov šipka, klinčkov in 
plavice.



SUZANA P. KOVAČIČ

Gugalni konjiček je stara igrača, brezčasna pravzaprav. 
Najprej (v srednjem veku) je bila to lesena igrača v obli-
ki konjske glave na palici, ki so jo otroci dali med noge 
in »jezdili« naokrog. Takšni, kot jih poznamo danes, naj 

bi nastali v 17. stoletju; prvi so bili narejeni iz masivne-
ga lesa, bili so težki in ne preveč varni, zato so bili padci 
z njih pogosti. Kasneje so začeli izdelovati stabilnejše in 
lažje gugalne konjičke, ki so bili v sredini votli, imeli pa so 
tudi stojalo. Na začetku 20. stoletja se je začela industrijska 
proizvodnja ... Sodobni oblikovalci so gugalnemu konjičku 
dali nove dimenzije estetske in funkcionalne dovršenosti, 
pri kakem ponudniku suhe robe pa je videti še take iz otro-
ških let naših babic in dedkov. Našli smo tudi gugalnega 
konjička, ki je narejen iz mehkega materiala, na njem se 
otrok lahko guga ali vozi na kolesih, konjiček se celo ogla-
ša (rezgeta in topota). Igrivi prijatelj torej, ki naj ne bi sa-
meval zaprašen na podstrehi ...
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Ekofleks d.o.o., Savska cesta 22, 4000 Kranj  I www.ekofleks.si I info@ekofleks.si I intervencija 24 ur • 041 90 30 50

VABLJENI V NOVE POSLOVNE PROSTORE TUDI V CELJU, LAVA 7A (ZA GRADISOM)

CENTER ZA FLUIDNO IN TRANSPORTNO TEHNIKO

PRODAJA    I    MONTAŽA    I    SERVIS    I    SVETOVANJE

Hidravlični sistemi • Pnevmatika  • Industrijske cevi • Mobilni servis
www.ekofleks.si • info@ekofleks.si  
intervencija 24 ur • 041 90 30 50

 Transportni trakovi • Modularni trakovi • Pogonska jermena • Zobata jermena
www.konbelt.si • info@konbelt.si  

intervencija 24 ur • 040 77 88 10

Gugalni konjiček

Odkup bukove hlodovine-goli. 
Takojšnje plačilo. 

www.biomasa-markun.si

T: 040 825 242
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–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 

Alples studio Ljubljana BTC, Šmartinska 152, Hala 10 
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si                              www.prevc.si

  kadar imamo dovolj prostora  
za garderobno sobo

  kadar imamo premalo prostora  
in želimo 100% izkoristek

   kadar imamo prostor  
nepravilnih oblik in serijsko izdelano 
pohištvo ne pride v poštev

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

Kdaj so vgradne omare Alples  
najboljša rešitev? VGRADNE  

OMARE

-50%
samo do  

30. novembra

SUZANA P. KOVAČIČ

Predpražniki pred zunanjimi vrati naj bi kljubovali vsake-
mu vremenu. Na voljo so predpražniki, narejeni iz tikovi-
ne, morske trave, kokosovih vlaken, aluminija in gume, 
celo lesenega ogrodja s kratkimi plastičnimi ščetinami ... 
Kot svetujejo poznavalci, se izogibajte predpražnikom, ki 
so v celoti narejeni iz gume, saj ta na mrazu lahko hitro 
razpoka. Bolj groba površina predpražnika bo omogočila, 
da boste s čevljev lahko odstranili več umazanije. Pri izbi-
ri je treba razmišljati tudi o čiščenju; če ima predpražnik 
večje luknje, potem umazanijo, ki ostane na tleh, le pome-
tete, drugo očistite z močnejšim curkom vode. 
Predpražnik na neki način izrazi tudi dobrodošlico gostom, 
ki vstopajo v vaš dom. So različnih barv, vzorcev, tudi z 
napisi. Slednjih bi bilo lahko več v slovenskem jeziku na-
mesto pogostega "wellcome". Če imate iz stanovanja izhod 
na teraso ali vrt, poznavalci svetujejo, da pred balkonska 
vrata postavite večje predpražnike, narejene iz kokosovih 

vlaken. Zaradi pogostejše uporabe je dobro, da imate na 
voljo večjo površino za brisanje nog. Na notranjo stran vrat 
pa postavite predpražnik, ki bo vpil vlago.

Zunanji predpražniki
Predpražnik, ki bo stal pred vhodnimi vrati, naj bo izdelan iz trpežnih 
vodoodpornih materialov.



Delujemo že peto leto. Izredno smo ponosni na svoje izvajalce 
del, s katerimi sodelujemo od vsega začetka poslovanja. Neka-
teri izmed njih so na trgu prisotni že polnih 22 let. Pri nas boste 
našli kvalitetne talne obloge. Lahko se odločite npr. za laminate, 
različne vrste parketov, ploščice. Te vrste oblog so večinoma že 
zelo dolgo na tržišču in jih večinoma vsi poznamo.
V današnjem času so vse bolj iskani različni dekorji vinil plošč.  
In kaj pravzaprav je vinilna plošča? Vinilne plošče nadomešča-
jo t. i. PVC-pod v rolah. Vinilne plošče so mnogo bolj odporen 
in kvaliteten proizvod in so v različnih dimenzijah. Na voljo je 
nešteto dekorjev, v imitaciji lesa, kamna ali ploščic ... Možno ga 
je polagati na klik ali lepiti na tla, ki pa morajo biti izredno do-
bro pripravljena. To je skorajda edina »zahteva« tega izredno 
nezahtevnega materiala, ki vam pričara čudovit in topel dom. 
K vsem talnim oblogam boste lahko izbirali tudi talne zaključ-
ne letvice različnih barv, oblik, obdelav.
Naš ekskluzivni proizvod je masivni kmečki pod proizvajalca 
Edelholz. Dobavimo ga v zelo izbranih odtenkih naravnih olj in 
v različnih dimenzijah skrbno obdelanih hrastovih desk. Parket 
je primeren za talno gretje.

Tudi notranja vrata in podboje ter vhodna vrata v stanovanje si 
lahko izberete v različnih obdelavah in barvah. Da bodo nova 
vrata popolna, bomo skupaj izbrali še kljuko.
Velik poudarek pri nas je tudi na hobi programu. Med drugim 
oskrbujemo domače mojstre, ki si sami želijo izdelati pohištvo. 
Pri nas se dogovorimo za material, npr. iveral, ABS-trakove, 
okovje, ročaje.
Lahko pa se dogovorimo za izdelavo pohištva po meri – kuhi-
nje, otroške sobe, predsobe. Pripravimo tudi računalniške izri-
se 3D za lažjo predstavo.
Mogoče se boste odločili za prenovo kopalnice. Tudi v tem pri-
meru bomo pripravili računalniški 3D-izris, opravili brezplačno 
izmero na domu in vam strokovno svetovali.
Pri nas vam bomo pomagali urediti vaš dom na način, ki je pri-
jaznejši do strank. Specializirali smo se za obnove stanovanj in 
hiš na ključ. Kupljeno opremo v našem salonu vam lahko tudi 
vgradimo.
Razstavno-prodajni salon Les 3 plus se nahaja v hitro rastoči 
poslovno-podjetniški coni v Kranju, znani tudi po imenu IBI 
CENTER.  

Les 3 plus –  
specialisti za vaš dom
Skupaj se trudimo za naše kupce, ki se  
vračajo in nam dajejo moč in dodaten zagon 
ter potrditev, da smo na pravi poti.
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HRASTOVI polni BRIKETI

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 13.11.2017 do 13.12.2017 oziroma do odprodaje zalog. Slike so simboliène. Popusti se ne seštevajo. 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.

TROSLOJNI PARKET

ALABAMA

hrast, olje - vosek

dim. 11x180x1095 mm

Redna cena:

58,00 €/m2

Redna cena:

51,90 €/m2

MASIVNI PARKET - 3-slojni HRAST

Pompei 1000, dek004

hrast, natur - rustik mešano, 

krtaèen, oljen

dim. 14x180x1200-2900 mm

Redna cena:

77,40 €/m2

-20%

-25%

www.les3plus.si www.masivni-podi.si

€ 2,69/pak

polni

BRIKETI

1pak=12 kos

100% hrast

Ob nakupu parketa

v vrednosti 100 eur 

ali veè

vam podarimo

1 paket briketov

-15%

MASIVNI PARKET

Classic 1000, dek002

hrast, natur - rustik mešano, 

krtaèen, oljen

dim. 14x140x500-2900 mm
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   Ob dveh razstavah, ki sta 
zaznamovali petstoletnico 
protestantizma, so se v Škofji Loki 
družili (od leve): Srečko Beričič, 
predsednik Filatelističnega društva 
Lovro Košir Škofja Loka, Matjaž 
Gruden, aktualni predsednik 
Protestantskega društva Primož 
Trubar, Judita Šega, avtorica arhivske 
razstave o protestantizmu, častni 
škof slovenske evangeličanske 
cerkve Geza Erniša, Barbara Žabota, 
predavateljica o protestantizmu 
na Slovenskem, Viktor Žakelj, 
nekdanji predsednik protestantskega 
društva, in Geza Farkaš, sedanji 
podpredsednik tega društva. D.Ž. /
Foto: Tina Dokl

  Pevski zbor Grudnove 
Šmikle, ki ga vodi 
zborovodkinja Marjeta 
Naglič, prepeva že 
petnajst let. Odlične 
pevke svoj jubilejni 
koncert napovedujejo 
za 3. december. D. Ž. / 
Foto: Andrej Tarfila

Pevski zbor Grudnove 

 Zasaditev 450 let stare trte z mariborskega Lenta ob 
grajskem obzidju sta pospremili tudi dve figuri iz obdobja, ko 
je bila Loka še vinorodno mesto. Dama v srednjeveški opravi 
je voditeljica prireditve Monika Tavčar, menih, ki je kot pater 
Romuald spregovoril o vinski zgodovini Škofje Loke, pa Jernej 
Tavčar. V slovesnih zgodovinskih oblačilih pa so bili tudi drugi 
udeleženci dogodka, od mestnega glavarja do viničarja, ki bo 
skrbel za trs žlahtne modre kavčine. D. Ž. / Foto: Primož Pičulin

  Stane Kocutar, skrbnik najstarejše vinske trte na 
mariborskem Lentu, je gostjama iz Freisinga županji Evi Böning 
in Moniki Gerschau, predstavnici Rotary Kluba München 
Flughafen (v nemškem Rotary klubu zadolženi za povezave s 
škofjeloškim), izročil broški z odtisom vinske trte. Tudi Freising 
je tako kot Škofja Loka spomladi prejel v dar cepič najstarejše 
trte. D. Ž. /Foto: Primož Pičulin
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Opti ka Krmelj, Si mon Kr melj, s. p., 
Šolska ulica 2, Škofja Loka

telefon: 04/512 67 51
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
DOBITE 1 PAR ENOŽARIŠČNIH 

BREZPLAČNO

  V novem resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenĳa 
se z odvečnimi kilogrami uspešno bori tudi 27-letni Škofjeločan 
Aleksandar Jović. V petih tednih je shujšal že za dobrih 27 
kilogramov: s 167,6 na 140,4 kilograma. Močnejše postave je 
že od majhnega, še posebej pa se je začel rediti pri 21 letih, ko 
je nehal trenirati mali nogomet. K prĳavi v šov so ga spodbudili 
prĳatelji. / A. Š., foto: arhiv Planet TV

 Postavne fante, člane ansambla Raubarji, druži iskreno 
prĳateljstvo in globoko spoštovanje do slovenske narodno-
zabavne glasbe. Za svoje skladbe in nastope so prejeli 
mnoge nagrade, tudi na Večeru slovenskih viž v narečju 
na Škofjeloškem gradu, kjer so osvojili mnoga srca, pred 
kratkim pa so razgibali vse plesišče veselega martinovanja na 
Primskovem v Kranju. S. L. / Foto: Primož PičulinPrimskovem v Kranju. S. L. / Foto: Primož Pičulin



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
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 

SUV 2008

SUV 3008

SUV 5008

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 

peugeot.si

SUV 3008

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

KOMPLET ZIMSKIH PNEVMATIK 

MIROSLAV CVJETIČANIN

Prejšnji teden je bilo objavljenih 36 avtomobilov 22 raz-
ličnih znamk, kandidatov za izbor naj slovenskega avto-
mobila za leto 2018. Lansko leto je bil prepričljivo najboljši 
peugeot 3008. Ker so bili kandidati 'obelodanjeni' šele pred 
enim tednom, je seveda še prezgodaj napovedati zmago-
valca. Namig med avtomobilskimi novinarji gre v smer, 
da bo letos najbrž najtežje določiti prav zmagovalca. Take 
konkurence še ne pomnijo. V izboru lahko sodelujejo 
modeli novih avtomobilov, ki so prišli na slovenski trg v 
letu 2017 in jih je bilo do 30. novembra 2017 registrirano 
najmanj 25. Za ugotavljanje registracije veljajo podatki o 
registraciji MNZ. V izbor lahko pridejo samo novi modeli 
avtomobilov, ne pa tudi nove karoserijske različice ali novi 
motorji oziroma drugi sklopi avtomobila. Izbor poteka 
tako, da najprej glasujejo bralci in poslušalci vseh sodelu-

jočih medijev. V finale se uvrsti pet avtomobilov. V finalu 
lahko vsaka znamka sodeluje z zgolj enim avtom. Če se v 
finale uvrstita dva avtomobila iste znamke, v finalu sode-
luje le bolje uvrščeni avto.
Letošnji kandidati so: alfa romeo stelvio, audi A5 in Q5, 
BMW serija 5 in X3, citroen C4 Aircross in C3, ford fiesta in 
ka+, honda civic, hyundai i30 in ioniq ter kona, jeep com-
pass, kia niro, picanto in rio, range rover velar, mazda CX5, 
mini countyman, nissan micra, opel crossland, insignia 
in grandland X, peugeot 5008, renault koleos, seat arona in 
ibiza, suzuki ignis in swift, škoda kodiaq, toyota C-HR, vol-
vo XC60, volkswagen arteon, polo in T-Roc. Izbor, da te kap! 
Izbor tudi letos organizirajo člani uredništev sedmih slo-
venskih medijev: Siol.net, Motorevija AMZS, RTV Slovenija 
z radiom Val 202 in oddajo Avtomobilnost, Delo, Slovenske 
novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer in Avto Maga-
zin. Veliko je vozil razreda majhnih avtomobilov, crosso-
verjev in športnih terencev. Na istem seznamu najdemo 
najmanjše, kot sta picanto in ka+, kakor tudi predstavnike 
premium razreda, BMW serije 5 in range rover velar. 
Razveseljivo pa je tudi dejstvo, da so na seznamu tudi vo-
zila z alternativnimi pogonskimi viri. Hibridni pogon ima-
ta kia niro in (večinoma) toyota C-HR, povsem električen 
kandidat za naziv slovenski avto leta je tudi hyundai ioniq, 
ki je na voljo v električni in hibridni različici. Da, električ-
na vozia prihajajo, prihodnost, ki ji ne utečemo.

Izbor, da te kap!
Letošnji, že 25. izbor za Slovenski avto 
leta 2018 je nedvomno eden od najbolj 
zanimivih do zdaj.



OGLASI | 41 



42 | PRIREDITVE

november 2017

14. 11. �   Dnevni center Šent, Mestni trg 38, Škofja Loka  
(2. nadstropje), 10.00

METODE IN TEHNIKE SPROŠČANJA Z EDOM P. BELAKOM

Informacĳe: Špela Podobnik, 04 518 37 30

15. 11. �   MDC BLOK, 13.30

ŠTRIKERAJ, USTVARJALNA DELAVNICA

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

15. 11. �   Coworking center Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka, 
17.00–19.30

NAČRTOVANJE IN ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA, DELAVNICA

Informacĳe: Jana Šifrar, 04 50 60 220, info@ra-sora.si,  
www.ra-sora.si; obvezne prĳave

15. 11. �   Kino Sora, 19.00

VSA ŽIVLJENJA TONETA MLAKARJA (VSTOP PROST)

Informacĳe: 040 551 213, info@kinosora.si 

16. 11. �   park pri nekdanji vojašnici, poleg skladišča Rdečega križa, 
14.00–17.00

IZMENJEVALNICA OBLAČIL

Informacĳe: apolonĳa@zavodo.org

17. 11. (do 30. 11.) �   Preddverje Sokolskega doma Škofja Loka

FILMSKI UMETNIKI OD SKICE DO FILMA

Informacĳe: Ruski center znanosti in culture, +386 1 434 5998,  
www.ruskicenter.si; Agata Pavlovec, 031 432 457,  
agata.pavlovec@sokolskidom.si

17. 11. �   Starološki trg, pred Marĳino kapelico, 14.00–17.00

STAROLOŠKA TRŽNICA

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

17. 11. �   Kino Sora, 20.00

FILMSKO GLEDALIŠČE | UMOR NA ORIENT EKSPRESU

Informacĳe: 040 551 213

17. 11. �   Pri Rdeči Ostrigi, 22.00

10 LET – IN MEMORIAM PROF. PETER HAFNER | SUPER BESSE (BLR) & 
SVEMIRKO (HR) & VJ DIMENSION (SLO)

Informacĳe: Tine Hafner, jadran@kudjadran.si

18. 11. �   Loški oder, 10.00

JAN MALIK, RASTKO TEPINA: ŽOGICA MAROGICA, GOSTUJE GUD 
KRANJSKI KOMEDĲANTI, ZA ABONMA ZAMORČEK IN IZVEN

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

18. 11. �   Kovkarjeva kajža v Zgornji Luši pri Škofji Loki, 10.00–15.00

IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV

Informacĳe: Jernej Markič, jernej.markic@telmar.si,  
www.rc-skofja-loka.si

18. 11. �   Loški pub, Škofja Loka, 22.00

PANKRTI – 40 LET

Informacĳe: agencĳakoncerti@gmail.com

21. 11. �   Zavod O, 16.00–18.00

PREDSTAVITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACĲE (NPK) NA  
PODROČJU GOSTINSTVA, PREDAVANJE SAŠE BERGANT Z DELAVNICO

Informacĳe: 040 477 640, apolonĳa@zavodo.org

21. 11. �   Dnevna soba Loškega muzeja, 17.00

ŠTUDĲSKI KROŽEK: LOČANKE

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

21. 11. (do 7. 12.) �   Sokolski dom Škofja Loka, 18.00

FILATELISTIČNA RAZSTAVA MUZEJSKI EKSPONATI

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

21. 11. (do 7. 12.) �   Sokolski dom Škofja Loka, 19.00

»ZA NAŠO STVAR«, 80-LETNICA DELOVANJA MUZEJSKEGA DRUŠTVA 
ŠKOFJA LOKA

Slavnostna akademĳa, predstavitev knjižice in odprtje razstave »Za 
našo stvar« ob 80-letnici delovanja Muzejskega društva Škofja Loka

Informacĳe: Aleksander Igličar, aleksander.iglicar@godesic.si;  
Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolskidom.si

21. 11. �   Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

DR. ANDREJ PERKO: POMEN OČETA V DRUŽINI, PREDAVANJE

Informacĳe: 040 477 640, apolonĳa@zavodo.org

22. 11. �   Galerĳa Franceta Miheliča, Kašča, Spodnji trg 1, Škofja Loka, 
19.00

MUZEJSKI VEČER: ŠKOFJELOŠKI GRAD MED DRUGO SVETOVNO  
VOJNO IN PO NJEJ TER USODA NJEGOVIH LASTNIC

Predava kustos Loškega muzeja Jože Štukl. 

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

22. 11. �   Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

VID VALIČ: TVOJ BODOČI BIVŠI MOŽ

Informacĳe: amanda.mlakar@lepabeseda.si

23. 11. �   OŠ Škofja Loka Mesto, večnamenski prostor, 18.00

DOBRODELNI KONCERT NOTE DOBROTE

Informacĳe: Elizabeta Proj, 04 506 00 34, elizabeta.proj@ossklm.si, 
www.ossklm.si/ 



PRIREDITVE | 43 

november 2017

23. 11. �   Sokolski dom Škofja Loka in Kino Sora Škofja Loka, 18.00

ODPRTJE 6. TEDNA RUSKEGA FILMA

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

23. 11. �   Kino Sora, 19.00

TEDEN RUSKEGA FILMA | IGRIŠČE (VSTOP PROST)

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

24. 11. �   Loški oder, 19.30

MARC CAMOLETTI, MICHAEL NIAVARANI:  
(TOTALNO) KATASTROFALNA VEČERJA, GOSTUJE GLEDALIŠČE KOPER, 
ZA ABONMA MODRI IN IZVEN

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

24. 11. �   Kino Sora, 20.00

FILMSKO GLEDALIŠČE | AQUARIUS

Informacĳe: 040 551 213

25. 11. �   Loški oder, 19.30

MARC CAMOLETTI, MICHAEL NIAVARANI:  
(TOTALNO) KATASTROFALNA VEČERJA, GOSTUJE GLEDALIŠČE KOPER, 
ZA ABONMA RDEČI IN IZVEN

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

25. 11. �   Kulturni dom Sv. Duh, 19.30

SITI TEATER: ŠE VEDNO MAME

Informacĳe: 041 915 955, drustvo.simba@gmail.com, www.sv-duh.si

25. 11. in 26. 11. �   Dvorana Poden (1. nadstropje), Škofja Loka, 
8.00–19.00

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME

Informacĳe: Franci Masterl, 041 621 610, franci.masterl@siol.net

26. 11. �   Športna dvorana Trata Škofja Loka, 17.00

VELIKI JUBILEJNI KONCERT OB 10-LETNICI TRIA ŠUBIC Z GOSTI

Informacĳe: 051 239 737, 031 476 816, triosubic@gmail.com

27. 11. �   Kino Sora, 19.00

TEDEN RUSKEGA FILMA | ČAS PRVIH (VSTOP PROST)

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

28. 11. �   Kino Sora, 13.30

TEDEN RUSKEGA FILMA | IGRIŠČE (VSTOP PROST)

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

28. 11. �   Kino Sora, 18.00

TEDEN RUSKEGA FILMA | LJUBEZEN IN SAKS  (VSTOP PROST)

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

28. 11. 2017

ODPRTJE RAZSTAV IZLOŽBE DOMIŠLJĲE

18.00 Galerĳa Ivana Groharja

18.15 Rozamunda

18.30 Atelje Amuse

18.45 Trgovina Paleta

19.00 Galerĳa in trgovina Čipke Mojca

19.15 Rokodelski center DUO Škofja Loka

19.30 Delavnica Mojdom

19.45 Sokolski dom Škofja Loka

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

28. 11. �   Kino Sora, 20.00

TEDEN RUSKEGA FILMA | NO COMMENT (VSTOP PROST)

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

29. 11. �   Kino Sora, 18.00

TEDEN RUSKEGA FILMA | SKRIVNOST SNEŽNE KRALJICE  
(VSTOP PROST)

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

29. 11. �   Sokolski dom, 19.30

KRISTALNI ABONMA: NUŠKA DRAŠČEK

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

29. 11. �   Kino Sora, 20.00

TEDEN RUSKEGA FILMA | TRI DNI DO POMLADI (VSTOP PROST)

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

30. 11. �   OŠ Škofja Loka Mesto

16.30 IN 18.00 BOŽIČNO-NOVOLETNA PREDSTAVA ZA OTROKE 

17.00 BOŽIČNO-NOVOLETNI BAZAR 

Informacĳe: Elizabeta Proj, 04 506 00 34, elizabeta.proj@ossklm.si, 
www.ossklm.si/ 

30. 11. �   OŠ Ivana Groharja, Podlubnik 1, Škofja Loka  
(večnamenski prostor in telovadnica), 17.00

DOBRODELNI KONCERT ZA DVA GROŠA FANTAZĲE IN MIKLAVŽEV 
SEJEM

Informacĳe: Branka Svoljšak, Urška Ziherl, 04 506 11 13,  
info@os-igroharja.si, www.groharca.si

30. 11. �   Dnevna soba Loškega muzeja, 19.00

PREDAVANJE: PRIMOŽ KRAŠOVEC, TUJOST KAPITALA

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

30. 11. �   Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

ZAKLJUČEK 6. TEDNA RUSKEGA FILMA: KONCERT RUSKE FILMSKE 
GLASBE

Informacĳe: Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Nikakor si ne boste znali razložiti čustev, 
ki jih boste kar nenadoma začutili do ne-
koga, ki ga do sedaj sploh niste opazili. 
Pred vami se bodo kmalu odprle poslov-
ne ponudbe, ki jih boste sprejeli z navdu-
šenjem. Pravĳo, da ni dobro sanjati, saj 
je padec na zemljo lahko boleč. Vendar 
sanje potrebujemo.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Spraševali se boste, kaj, kako in zakaj. S 
tem ne boste nič rešili, le še bolj se bo-
ste zapletli v mrežo skomin. Denar ni vse, 
je pa veliko. Delali boste v to smer in se 
brezmejno trudili. Če uspeha ne bo takoj, 
ne bodite razočarani. Izbrati si morate 
svojo sprostitveno tehniko, namesto da 
takim stvarem obračate hrbet.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Bolj boste morali vlagati v ljubezenski 
odnos, nasprotno pričakujte težave, ki 
jih boste težko uredili tako, da bo za vse 
prav. Ker se obirate, velikokrat ostanete 
praznih rok. Največkrat so potem drugi 
krivi. Vzrok je v vas samih. Stare dolgove 
in obveznosti, povezane z denarjem, bo-
ste končno poravnali. 

BIK 
22. 4.–20. 5.

Vse bolj se vam bodo misli vrtele okoli 
določene osebe, kaj bi bilo, če bi bilo. 
Storili boste korak naprej. Poslovna zade-
va vam bo vzela več časa, kot boste priča-
kovali. A ker boste vložili dovolj energĳe, 
vam bo uspelo. V želji, da sreča traja za 
vedno, se vas bo polastil strah, ki pa bo 
samo v vaši glavi.

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Za uresničitev svojih želja boste tokrat 
vložili veliko več truda kot ponavadi. V 
različnih stvareh se vam bo obrestova-
lo. Pred vami je zelo pozitivno obdobje, 
če boste le hoteli, boste dobro zaslužili 
in povrnili stare dolgove. Obnovili boste 
stare prĳateljske vezi, kar bo dobro za 
vas. Treba si je znati vzeti čas.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

Čustveno boste preobremenjeni in bo-
dite previdni, da se zaradi zmedenosti 
ne odločite napačno. Vse ni belo in vse 
ni črno. Je rožnato pisano, vsekakor pa 
ne črno-belo. Denar ni vse, je pa veliko. 
Delali boste v to smer in se brezmejno 
trudili. Če uspeha ne bo takoj, ne bodite 
razočarani. Vse bo ob pravem času.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Pred vami je obdobje harmonĳe in no-
tranjega miru. Oseba, ki vam zelo veliko 
pomeni, vam bo dokazala, da vas ima re-
snično rada. Na obzorju so vidne manjše 
finančne težave, a s svojim znanjem in 
iznajdljivostjo boste znali skočiti čez vse 
prepreke. Umirite se in se šele potem od-
ločajte. 

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

Ko boste odkrili, kaj je tisto, kar si zares 
želite, boste to znali tudi dati osebi, ki 
jo imate vse bolj radi. Vznemirilo vas bo 
neko srečanje, ki bo imelo veliko posle-
dic za vaše kasnejše poslovne ideje. Ne 
boste preveč premišljevali. Končni rezul-
tat je lahko popolnoma drugačen. Začeli 
boste hoditi po robu.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Začeli boste posvečati več pozornosti in 
prostega časa svojim najbližjim, saj bo 
opozorilo nekoga očitno zaleglo. Kar se 
tiče denarja, si boste kar opomogli, a še 
vedno ne boste imeli občutka varnost, 
ki vam zelo veliko pomeni. Velikokrat se 
obremenjujete zaradi malenkosti. Res je 
to v vaši naravi, a vseeno.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Strah vas je takih in drugačnih razpletov, 
zato velikokrat ne naredite tistega, kar 
si želite. Storili boste korak naprej. Vse 
preveč hitro ste z vsem zadovoljni, zato 
se ljudje okoli vas nikoli ne potrudĳo, 
čeprav jim to ne bi bilo težko. Končno si 
boste lahko izpolnili veliko željo, ki je po-
vezana z denarjem.

ŠKORPĲON
24. 10.–22. 11.

S tem ko ste sprejeli določene rešitve, 
se vam bo marsikaj spremenilo. Seveda 
nič drugače kot na bolje. Delovna vnema 
vam bo kar preveč popustila, zato ne bo-
dite presenečeni, ko vas bodo na to opo-
zorili. Kadar gledate nazaj, se ne smete 
spomniti samo slabih stvari, tudi dobre 
so, le poiskati jih je treba. 

RIBI
20. 2.–20. 3.

Pred vami je veliko lepih trenutkov v 
dvoje, saj se vam odpira partnerstvo, 
kakršnega še niste imeli. Zgodilo se bo 
nepričakovano. Večkrat bi lahko na zunaj 
pokazali svoja čustva, saj se o vas zelo 
motĳo tisti, ki mislĳo, da ste nedostopni. 
Poslovno se vam bo vse obračalo v smeri 
želenega, zato ni panike.
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1. nagrada: bon v vrednosti 40 EUR, 2. nagrada: bon v vrednosti 30 EUR, 3. nagrada: bon v vrednosti 20 EUR

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil čenih polj in vpisano v kupon iz kri žan ke) po šlji te do 
srede, 6. decembra 2017, na Gorenj 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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