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NAJVEČJA EROTIČNA TRGOVINA V SLOVENIJI

NAJVEČJA IZBIRA DARIL ZA VSE PRILOŽNOSTI, EROTIČNIH PRIPOMOČKOV, 

              PERILA, STIMULANSOV, EROTIČNIH FILMOV TER ŠE IN ŠE...

  

 
OBIŠČITE VAM NAJBLIŽJI TRGOVINI:

ŠUCEVA ULICA 25 (poslovna hiša Rona), 

KRANJ, TEL.: 04 281 32 20

SEŠKOVA ULICA 9, MEDVODE, 

TEL.: 01 361 17 73

Vaša prijateljica v intimnih trenutkih

www.venera-shop.com

VABLJENI

Z vami že 25 let

MEDVODE, Medvoška cesta 3, 01 361 78 36 
LJUBLJANA, Cankarjeva cesta 7, 01 425 15 33

OKVIR + ORGANSKA STEKLA HMC* + ETUI
*1.5 z večslojnim antirefleksom dioptrije do 4dprt / 2cyl prem-
era 65mm. Akcija velja za korekcijske okvirje Ralph in Arnette 
v obdobju od 01.10. do 31.12. 2016 oz. do razprodaje zalog. 
Popusti se ne seštevajo! 

Očala z
dioptrijo 

www.optikamali.si

79€79€
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Izdajatelj:   
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

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

Ured ni ca:  
Mateja Rant 

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

Oblikovanje:  
Matjaž Švab

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

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

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

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

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

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

Loške novice so pri lo ga 81. šte vil ke Go-
renj ske ga gla sa, 11. oktobra 2016, izšle 
so v na kla di 25.000 iz vo dov, prejela so 
jih vsa gospodinjstva v ob či ni Škofja 
Loka, priložene so Gorenjskemu gla-
su. Na sled nja številka bo izšla v torek,  
15. novembra 2016.
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• Do sredine poletja ste sprejema-
li pobude za spremembo občinskega 
prostorskega načrta (OPN). Koliko po-
bud (približno) je prišlo, pretežno s ka-
kšnim namenom in kaj sledi naprej?
"Prejeli smo 400 pobud za spremembo 
občinskega prostorskega akta. Večino-
ma gre za pobude fizičnih oseb za spre-
membo namenske rabe iz km etijskega 
v stavbno zemljišče, in sicer za potrebe 
individualne stanovanjske gradnje, ne-
kaj pobud je bilo tudi v nasprotni smeri, 
to je sprememba iz stavbnih površin na-
zaj v kmetijske. Prejeli smo tudi pobude 
iz gospodarstva za potrebe širitve proi-
zvodnje. Kljub zaključenemu postopku 
sprejema pobud občani pobude še vedno 
naslavljajo na naš naslov. Te pobude be-
ležimo ločeno in bodo vključene v obde-
lavo v naslednjem postopku sprememb.
Trenutno poteka postopek izdelave 
kriterijev vrednotenja, nato sledi kon-
kretna obravnava. Pričakujemo, da bo 
ta postopek zaključen do konca no-
vembra in bomo v decembru lahko že 
vsem pobudnikom poslali pisni odgo-
vor glede vložene pobude. 
Vzporedno s temi aktivnostmi pote-
kajo tudi razgovori z drugimi zain-
teresiranimi skupinami, kot so npr. 
projektanti, upravna enota, občinska 
uprava, glede evidentiranih potreb po 
spremembah."
• Z namenom zmanjšanja hitrosti 
in predvsem preusmeritve prome-
ta na obvoznico v Poljansko doli-
no je bila septembra na Spodnjem 
trgu postavljena urbana oprema, 
pri postavitvi katere so sodelovali 
tudi občani. Kakšni so prvi vtisi? Ali 
je namen dosežen ali bodo potrebni 
še kakšni ukrepi? Ali redno izvajate 
nadzor hitrosti na tem območju ter 
kakšni so rezultati? 
"Želeli bi poudariti, da urbana opre-
ma nadgrajuje prometne ukrepe, ki 
so zmanjšali promet in hitrosti na 

območju Spodnjega trga, Poljanske 
ceste in Puštala. Prometna ureditev, 
ki vključuje številne nove prometno-
varnostne ukrepe, je osnovana na 
prometnem elaboratu licenciranega 
presojevalca varnosti cest, ki je v so-
delovanju s projektantom prihodnje 
urbanistične ureditve Spodnjega trga 
opredelil tudi pozicije zožitev in za-
mika vozišča. Na podlagi slednjega je 
bila izbrana in opredeljena ter pozici-
onirana urbana oprema, ki je dodatno 
pripomogla pri umirjanju prometa in 
izboljšala podobo Spodnjega trga.
Začasni ukrepi v smislu postavitve 
urbane opreme ne spreminjajo pro-
metnega režima, ampak so podpora 
že sprejetim ukrepom. Aktivnosti je v 
celoti vodila občina, ki je naročila ela-
borat prometne ureditve, projekt ure-
ditve Spodnjega trga z urbano opremo 
ter sklenila pogodbo z izvajalcem za 
izdelavo in postavitev urbane opreme. 
K sodelovanju pri izvedbi in postavitvi 
urbane opreme so bili povabljeni vsi 
prebivalci Spodnjega trga. Urbana opre-
ma je zasnovana na način, da se bodo 

lahko izvajale nadaljnje investicije v in-
frastrukturo (prenova stavb, komunalne 
infrastrukture in zgornjega ustroja). Za-
pore prometa na Spodnjem trgu so bile 
potrebne zgolj zaradi varnosti pri izvaja-
nju in nameščanju urbane opreme.
Občina Škofja Loka nadaljuje tudi z 
meritvami prometa in hitrosti na ob-
močju celotne Poljanske ceste in Spo-
dnjega trga. Meritve, ki so bile izvede-
ne do sedaj, pritrjujejo k temu, da so se 
promet in hitrosti na tem delu starega 
mestnega jedra znatno zmanjšali."
• V Škofji Loki imamo primere lično 
zeleno okrašenih krožišč in številni 
se sprašujejo, zakaj ni takšno tudi 
krožišče v Starem Dvoru, ki je resda 
začasno, a ta začasnost traja že vrsto 
let, zato bi bila po mnenju občanov 
ozelenitev smiselna … 
"Krožišče v Starem Dvoru ima značaj 
začasnega krožišča in v kratkem ni 
predvidena rekonstrukcija. Poskrbeli 
bomo za redno urejanje."
• Občane prav tako zanima, kdo je 
zadolžen za košnjo trave ob cestah. 
Mnenja so, da bi ta lahko bila poko-

Decembra odgovor na vložene pobude
Prejeli so štiristo pobud za spremembo občinskega prostorskega akta.  
Pričakujejo, da bodo v decembru lahko vsem pobudnikom poslali pisni  
odgovor glede vložene pobude.

Miha Ješe
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šena pogosteje, ne glede na to, ali gre 
za občinske ali državne ceste.
"Vsi se trudimo za čim bolj urejen videz 
našega mesta in podeželja. Letos smo 
zaradi pomanjkanja sredstev urejanje 
robov državnih cest zavestno okrnili, ker 
smo dali prioriteto izvedbi novogradenj. 
Namesto štirih košenj smo izvedli samo 
dve. V naslednjem letu bo urejanje pote-
kalo skladno s programom."
• Vsi s(m)o složni, da je treba Ško-
fjeloški pasijon tržiti tudi v času, ko 
ni uprizoritev. Kako kaže vzpostavi-
tvi t. i. pasijonske pisarne na Placu? 
"Pasijonska pisarna bo urejena do za-
četka naslednjega leta. Preučevali smo 
več možnosti, ki nobena ni idealna. 
Zato bo naslednjih nekaj let pisarna 
urejena kar v pisarni, ki jo je za zadnjo 

uprizoritev uporabljalo vodstvo Škofje-
loškega pasijona v Sokolskem domu."
• Prav tako je bila v letošnjem pla-
nu izgradnja otroškega igrišča pri 
upravni enoti. Zima že trka na vrata 
in z njo konec gradbene sezone, zato 
se poraja vprašanje, kdaj boste zače-
li gradnjo. 
"Za gradnjo igrišča in ureditev trga 
pred upravno enoto smo v začetku po-
letja pridobili gradbeno dovoljenje, na 
to pa smo izvedli javni razpis za izbor 
izvajalca del. Postopek še ni zaključen, 
saj v prvi fazi nobeden od dveh ponu-
dnikov ni izpolnjeval pogojev razpisa, 
zato smo razpis ponovili. Tokrat se je 
prijavilo več izvajalcev, trenutno po-
teka preverjanje njihovih referenc in 
izpolnjevanje ostalih predpisanih po-

gojev. Takoj, ko bo izbran ponudnik, bo 
možno začeti gradnjo."
• Eden od pomembnih dokumen-
tov, ki naj bi ga pripravljali, je tudi 
stanovanjska strategija … 
"V tem mandatu ne bomo pripravili 
stanovanjske strategije, ampak samo 
stanovanjski program, v katerega 
bomo skladno s finančnimi možnost-
mi vključili nekaj novih prvin, pred-
vsem za mlade družine." 
• Končna odločitev o morebitnem 
nakupu Name za potrebe knjižnice 
naj bi padla konec septembra. Kaj 
ste se torej dogovorili? 
"Podpis predpogodbe za nakup poslo-
pja Name za potrebe knjižnice se je 
nekoliko zavlekel. Podpis pričakuje-
mo v nekaj dneh." 
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V uvodu je povedal, da se je 28. septembra tako kot vsak dan 
ob 7.20 uri s kolesom odpravil v službo. »Naenkrat se mi je 
pri upravni stavbi Tehnika zabliskalo in zbudil sem se v re-
ševalnem vozilu. Poklical sem v službo, da me ne bo, pa tudi 
domov. Odpeljali so me v Klinični center, kjer sem izvedel, 
da imam zlomljeno ključnico in ledveno vretence. Celotna 
leva stran je bila v krču in še danes čutim bolečino. Pravijo, 
da sem doživel pretres možganov in še sreča, da sem imel 
čelado, ki je čisto uničena. Vesel sem, da sta korpus in glava 
cela,« je še dodal Ješe in se s solznimi očmi zahvalil loškim 
policistom, loški reševalni postaji in celotni ekipi ljubljan-
skega Kliničnega centra ter vsem, ki so mu zaželeli hitro 
okrevanje.
Ješe, ki pravi, da 37 let ni bil na bolniškem dopustu, obljublja, 
da bo občina normalno poslovala kljub njegovi odsotnosti, 
saj da bo najnujnejše stvari opravljal od doma, občanom pa 
bo odgovarjal v pisni obliki. »Še naprej bom delal v duhu pra-
vičnosti in brez favoriziranja posameznikov,« je še dejal.
Na vprašanje, ali je napadalec kakorkoli dal slutiti, da bi 
proti njemu kuhal zamero, je odvrnil negativno. »Poznam 
ga od leta 1971, ko je dve leti za menoj prišel na gimnazijo. 
Čisto nelogično mi je, zakaj me je vzel na piko. Nimava no-
benih skupnih točk. Na cesti sva se zgolj pozdravila. Prav 
tako se nikoli ni najavil na srečanje pri meni,« je povedal 
Ješe in dodal, da o poskusu umora nanj ne razmišlja, in 
kako upa, da to ne bo prišlo za njim. »Zdaj je na vrsti delo 
policije in sodstva. O odškodninski sodbi trenutno ne raz-
mišljam, saj je na prvem mestu zdravje, bom pa zahteval 

vsaj povračilo škode, saj je moje kolo neuporabno,« je ra-
zložil Ješe.
Povedal je tudi, da ni razmišljal o okrepitvi varnosti na ob-
čini in da ga neljubi dogodek ne bo odvrnil od županova-
nja, pa tudi od kolesa ne.
Za osumljenca Blaža Kujundžiča, ki naj bi Ješeta namerno 
zbil, je preiskovalna sodnica odredila pripor zaradi ponovi-
tvene nevarnosti. Tožilstvo pa je podalo zahtevo za preiskavo, 
ali je osumljeni storil kaznivo dejanje poskusa umora.

Boleča izkušnja
Teden dni za tem, ko je bil žrtev trčenja z vozilom, je škofjeloški župan Miha Ješe 
prišel v občinsko stavbo in številnim novinarjem opisal bolečo izkušnjo.

Župan Miha Ješe je spregovoril o dogodku, v katerem je utrpel 
zlom ključnice in ledvenega vretenca ter pretres možganov.
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Novo krožno križišče in južna dovo-
zna cesta s pripadajočo komunalno 
infrastrukturo omogočata dostop ce-
stnim vozilom do industrijske cone 
Trata-sever neposredno z regional-
ne ceste Jeprca–Škofja Loka. Kot že 
večkrat omenjeno, predstavlja tudi 
vstopni del nove povezovalne ceste 
Škofja Loka–Kranj via Meja zasnovo 
za širšo regionalno zgodbo s ciljem 
hitrejše povezave zlasti za tovorni 
promet.
Kot je ob tej priložnosti dejal škofjelo-
ški župan Miha Ješe, bi odprtje mora-

lo potekati pred več kot sedmimi leti, 
intenzivno pa se je na pridobitvi ceste 
delalo zadnja štiri leta, pri čemer je 
največ časa vzela pridobitev zemljišč. 
Poudaril je še pomen načrtovanja in 
dobrega sodelovanja strokovnih služb 
občine, Direkcije RS za infrastrukturo 
in izvajalcev.

Cesta in krožno križišče predstavljata v 
tem letu največji občinski infrastruk-
turni projekt, investicija pa je znašala 
dobra dva milijona evrov, od česar je 
občina prispevala približno 1,6 milijo-
na evrov. Dela sta izvajala podjetji Go-
renjska gradbena družba in Dolenc po 
več fazah od leta 2014 do 2016.

Uradno odprli 
krožišče
Sredi septembra so 
uradno odprli krožno 
križišče južne dovozne  
ceste v industrijsko  
cono na Trati.

Prerez traku na južni dovozni cesti v industrijsko cono na Trati. Od leve proti desni: Miha 
Ješe, Irena Zore Wilenpart, Branko Žiberna in Janez Dolenc.
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Kot je v uvodu pojasnila direktorica občinske uprave Špela Ju-
stin, so kljub ugodnim makroekonomskim kazalcem države 
pritiski na zmanjševanje javnofinančnih izdatkov še vedno 
močni. Prav tako še vedno padajo tudi prihodki občinam. Po-
leg povprečnine, ki zaostaja za izračunano na podlagi zakona 
za približno 150 evrov na prebivalca, so enostransko s strani 
države znižana tudi sredstva za investicije iz državnega pro-
računa.
Prihodki so z rebalansom zmanjšani za manj kot en odstotek 
oziroma za 148 tisoč evrov. Najbolj so se zmanjšali nedavčni 
prihodki, med njimi največ prihodki od najemnin za infra-
strukturo. Pri oskrbi s pitno vodo so prihodke znižali zara-
di poračuna za leto 2015. Pri odvajanju in čiščenju odpadnih 
voda pa pričakujejo nižje prihodke zaradi spremenjene višine 
amortizacije zaradi upoštevanja stopnje izkoriščenosti infra-
strukture. Z rebalansom povečujejo transferne prihodke, pre-
ostalo povečanje pa je posledica prepozno prejetih sredstev za 
kohezijsko politiko.
Odhodki so z rebalansom zmanjšani za 0,2 odstotka oziroma 
za 53 tisoč evrov. Kot pri prihodkih se tudi pri odhodkih viši-
na nekaterih znižuje, nekaterih pa zvišuje.

Najbolj so se povečali tekoči odhodki, med njimi izdatki za 
blago in storitve oz. tekoče vzdrževanje objektov. V tej skupini 
so zaradi izjemno nizkih obrestnih mer zmanjšali izdatke za 
obresti kreditov. Prav tako pa jim z ukrepi upravljanja z dol-
gom uspelo stroške še dodatno znižati.
V skupini tekočih transferov so najbolj povečali transfere po-
sameznikom in gospodinjstvom, med njimi pa plačilo razli-
ke med ceno programov vrtca in plačili staršev.
Največje spremembe v rebalansu so zmanjšanja v skupini 
investicijskih odhodkov (okrog 650 tisoč evrov), največ za 
namen rekonstrukcij in adaptacij, sledijo novogradnje, na-
kup zemljišč, obnove in projektna dokumentacija. Največja 
zmanjšanja so posledica večje realizacije teh investicij v letu 
2015 ter manjših stroškov nekaterih projektov. V tej skupini 
se najbolj povečujejo izdatki za investicijsko vzdrževanje (175 
tisoč evrov). Druge spremembe so manjše.
Skupni prihodki Občine Škofja Loka so v rebalansu proraču-
na za leto 2016 načrtovani v višini 22,1 milijona evrov, skupni 
odhodki pa v višini 22,5 milijona evrov. Proračunski primanj-
kljaj v rebalansu proračuna tako znaša dobrih 400 tisoč evrov 
in bo krit z neto prejemki računa financiranja. 

Prihodki občinam še padajo
Občinski svetniki so sprejeli prvi rebalans proračuna za letošnje leto.
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Po 40 letih udejstvovanja in dela v športu ter 35 letih 
dela v gospodarstvu se spoznavam še z delom občin-
skega sveta in se »učim« demokracije. V svojem življe-
nju sem se predvsem v gospodarstvu, prav tako pa tudi 
športu, naučil dialoga in spoštovanja svojih nasprotni-
kov. Vse omenjene lastnosti poskušam prenesti tudi 
na delo v občinskem svetu.
Na sejah občinskega sveta pogrešam predvsem kon-
struktivni dialog in upoštevanje argumentov, v celosti 
pa vseeno mislim, da občina kot taka napreduje in se 
razvija, kljub nekajkrat zelo »burnim« sejam občinskega 
sveta. Osnovni problem vidim v vsesplošnem nezaupa-
nju do pripravljenih predlogov (prav je, da se o predlogih 
razpravlja, vendar naj bo to podkrepljeno z argumenti in 
naj se vprašanja prevečkrat ne ponavljajo).
Delujem v odboru za cestno infrastrukturo in prome-
tno varnost, kjer smo v tem mandatu obravnavali kar 
nekaj novosti (zadnja je urejanje prometa skozi Spo-
dnji trg). Menim, da so rešitve za umirjanje prometa 
zadovoljile veliko večino prebivalcev, ki se jih omenje-
na tematika najbolj dotika (predvsem ljudi, živečih na 
omenjeni lokaciji), seveda pa je vedno nekaj ljudi, ki 
bi stvar naredili drugače. Zdi se mi bistveno, da glav-
no besedo pri iskanju rešitev nosi stroka. V razpravi je 
tudi celostna ureditev prometa v naši občini.
Škofja Loka je lepo, s solidno infrastrukturo urejeno, 
gospodarsko razvijajoče se mesto. Želel in delal bom v 
smeri, da tako ostane tudi v prihodnje.
Predstavljanje našega mesta zunaj meja se izboljšuje, 
vsak dan v mestu opažam več turistov, ki pa pri nas 
ostanejo samo na kratkem ogledu – tu vidim nov iz-
ziv za občinsko upravo, kaj storiti, da bi te obiskovalce 
znali zadržati na našem območju dalj časa (denimo 
poiskati rešitev za zaprti hotel).
Mislim, da nam je vsem jasno, da je za razvoj občine 
potrebno tudi razvijajoče se gospodarstvo in da mora-
mo le temu zagotoviti take pogoje, da bo v naši občini 
imelo interes delovanja – seveda ob upoštevanju vseh 
zakonsko predpisanih normativov.
Naše mesto slovi tudi po dobrih športnikih in kultur-
nih prireditvah, tako da omenjenih področij ne sme-
mo zanemariti, saj so pomembni ambasadorji našega 
mesta. Predvsem pri razvoju osebnosti je pomemben 
dejavnik šport v mladih letih, kjer se naučimo reda in 
discipline, ki kasneje v življenju pridejo še kako prav.

Šport, gospodarstvo, politika
V občinskem svetu sem bolj novinec, pa sem že veli-
kokrat slišal in videl, da so nekatere stvari brezpred-
metne, samo z namenom, da se tolče čez koalicijo 
oziroma čez župana. Ne rečem, da kdaj nimajo tudi 
prav, ampak pretiravanje in s tem zavlačevanje seje 
v nedogled ne pelje nikamor (recimo ponavljajoče se 
triurno razpravljanje o podjetju Ekologija). Nadalje se 
mi prav tako zdi nesprejemljivo dolgo in naširoko raz-
glabljanje pri svetniških predlogih in vprašanjih. Pre-
govor pravi: »Ta pametno se zmeniš v petih minutah.«
Kot občinski svetnik in predsednik Krajevne skupno-
sti (KS) Lenart - Luša pa gledam na občino takole: v 
zadnjih letih se je v občini kar precej premaknilo, po 
več desetletjih čakanja je zaključena obvoznica, nada-
lje projekt ureditve porečja Sor oziroma kanalizacije in 
vodovoda pa parkirni prostori, staro mestno jedro itd. 
Zelo pa me vznemirja odnos nekaterih občanov zaradi 
cene priključka na javno kanalizacijo. Žal slednje ne 
morejo dobiti zastonj, obenem pa stati na svoji zemlji 
in zavirati izvajalce del.
Sedaj pa je skrajni čas, da se občinska uprava usmeri 
tudi na razvoj podeželja. Največji problem podeželja so 
ceste. Ne pretiravam, ceste so zelo uničene, saj so bile 
v preteklosti slabo narejene. Sedaj se dela veliko bolje, 
vendar se premalo sredstev namenja za rekonstruk-
cijo cest, KS pa nimajo dovolj sredstev v proračunu, 
da bi lahko sproti obnavljale ali preplastile obstoječi 
makadam (makadam namreč letno potrebuje veliko 
sredstev za vzdrževanje). Občinska uprava bi se mo-
rala zavedati, da s podeželjem nima veliko drugih fi-
nančnih bremen. Naj pri tem poudarim, da prav na 
podeželju veliko ljudi ustvarja dohodek za proračun. 
Samo v naši majhni krajevni skupnosti imamo 48 sa-
mostojnih podjetnikov in drugih podjetij, to se pravi 
vsak peti oz. šesti občan ima neko obrt. Tudi na drugih 
podeželskih krajevnih skupnostih je podobno. Zato se 
bom še naprej zavzemal, da se precej več sredstev na-
meni podeželju, saj je treba stremeti k temu, da bodo 
mladi ostajali tu, za kar jim je treba omogočiti vsaj 
osnovne pogoje za normalno življenje. 
Pa še nekaj besed okoli občinskega praznika: naj bo na 
prvem mestu slovenska glasba. Pozivam pa tudi obča-
ne, naj se ne sramujejo zastav, tako slovenske, občin-
ske kot tudi evropske, ki jih ob praznikih tako malo 
visi s pročelij hiš. Bodimo malo bolj zavedni Slovenci.

Čas je za podeželje

BOJAN BERČIČ,  
LISTA MIHA JEŠE IN  
PRIJATELJI LOKE

ANTON BERNIK,
SVETNIK SDS
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Javne razprave bodo še tri, občane so 
na prvi pozvali tudi k izpolnjevanju 
ankete o njihovih predlogih za prome-
tne rešitve, med anketiranci bo tudi 
žrebanje za privlačne nagrade. Po kon-
čanem postopku bo predvidoma junija 
prihodnje leto občinski svet odločal o 
prometni strategiji, dokument pa bodo 
upoštevali tudi pri občinskem prostor-
skem načrtu. Škofja Loka je lani dobila 
južno obvoznico v Poljansko dolino, za 
severno v Selško bo vsak čas javna raz-
grnitev, letos je bila odprta južna dovo-
zna cesta v industrijsko cono na Trati, 
ki naj bi v prihodnje postala vpadnica 
za ves tovorni promet v Škofjo Loko in 
obe dolini, pet občin na tem območju 
pa si družno prizadeva za cilj, kako 
najuspešneje navezati to območje na 
avtocesto, je v uvodu v javno razpravo 
o celostni prometni strategiji dejal žu-
pan Miha Ješe. Dejal je tudi, da bo ce-
lostna prometna strategija od vseh ob-
čanov: smer ji daje stroka, od občanov 
pa pričakujejo aktivno sodelovanje. 

Namen strategije ni le izboljšati pro-
metno infrastrukturo v občini, pač pa 
z različnimi ukrepi izboljšati privlač-
nost in kakovost življenjskega prostora 
in uresničiti razvojne potenciale. Obeta 
trajnostno reševanje izzivov v prome-
tu v korist prebivalcev, pri čemer ena-
kovredno obravnava vse udeležence v 
prometu, pešce, kolesarje, voznike, po-
tnike ... Želi zmanjšati negativne učin-
ke prometa, poskrbeti tudi za čistejše 
okolje, ob tem pa zmanjšati porabo go-
riva in s tem stroškov. Izboljšati name-
rava mobilnost prebivalstva, omogočiti 
dostopnost do različnih oblik prevoza, 
spreminjati potovalne navade ljudi, 
da bi v večji meri pešačili, kolesarili in 
uporabljali javni prevoz. Izboljšali pa 
tudi prometno varnost predvsem sedaj 
najbolj ranljivih udeležencev v prome-
tu: pešcev in kolesarjev. Strategija naj 
bi predlagala tudi ureditev dostave in 
tovornega prometa ter mirujočega pro-
meta. V občini Škofja Loka s trajnostni-
mi ukrepi že sedaj v veliki meri sledijo 
tem ciljem. S sprejeto strategijo pa bo 
imela občina tudi večje možnosti za 

kandidaturo na nepovratna evropska 
sredstva za realizacijo sprejetih ukre-
pov. 
Prva javna razprava se je zelo konkre-
tno dotaknila prometnih razmer v ob-
čini. Tako je eden od udeležencev me-
nil, da se pri načrtovanju cest premalo 
varuje kakovostna zemlja za kmeto-
vanje, in pri tem omenil umestitev 
severne obvoznice v prostor, češ da je 
bila izbrana kmetijskim zemljiščem 
najmanj prijazna varianta. O severni 
obvoznici bo ob javni razgrnitvi za-
gotovo še veliko povedanega, izbrana 
varianta pa je kompromis, je ob tem 
dejal podžupan Robert Strah. V razpra-
vi smo tudi slišali, da je občina Škofja 
Loka sedaj precej oddaljena od sloven-
skega avtocestnega omrežja, zato kaže 
iskati možnosti za navezavo nanj. Žu-
pan Ješe je že v uvodu omenil prizade-
vanja, da bi se na avtocesto navezali 
prek Meje in Vodic. Nekateri niso za-
dovoljni s sedanjo glavno avtobusno 
postajo in potekom prometa mimo 
nje. Še več besed je bilo namenjeno 
Spodnjemu trgu, kjer se je po lanskem 
odprtju južne obvoznice zmanjšal to-
vorni promet, z različnimi ukrepi pa je 
tudi obstoječi veliko bolj umirjen. Ne-
kateri razpravljavci so izrazili bojazen, 
da bodo Spodnji trg zaprli za promet. 
Ravno v dneh mobilnosti se je to ne-
kajkrat zgodilo za krajši čas, ko so tam 
nameščali novo urbano opremo. Spo-
dnji trg ostaja odprt za ves promet, ra-
zen tovornega, pa je zatrdil podžupan 
Strah. Cesta bo ostala povezovalnega 
pomena, sedanja ureditev z omejitvijo 
prometa na 30 km/h pa se je izkazala 
kot ustrezna, so slišali udeleženci jav-
ne razprave. Še več njihovih predlogov 
pričakujejo na prihodnjih ravnih raz-
pravah, delavnicah in predstavitvah, 
pripravljavci pa jim to omogočajo tudi 
prek spletnih orodij. 

Stroka daje smer, občani predloge
Tudi Škofja Loka je ena od občin, ki so na razpisu dobile nepovratna evropska 
sredstva za izdelavo celostne prometne strategije. V prvi javni razpravi so ljudje 
načenjali konkretna vprašanja, povezana s prometno problematiko, od gradnje 
severne obvoznice do navezave na slovenski avtocestni križ.

Udeleženci prve javne razprave so prisluhnili predlogom o celostni prometni strategiji 
občine. / Foto: Andrej Tarfila
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Naj spomnimo, podjetje je lani izvedlo 
25 milijonov evrov vredno investicijo 
v posodobitev ene od treh proizvo-
dnih linij. K prenovi linije 2 spada v 
prvi vrsti zamenjava energenta, ki je 
iz koksa prešel v okoljsko primernejši 
plin. »Nova linija po prvem letu de-
lovanja že daje pričakovane rezultate 
tako v smislu nove generacije izbolj-
šanih proizvodov kot tudi v okoljskem 
smislu. Oba z novo linijo zastavljena 
cilja sta tako že dosežena, seveda pa 
so dodatne izboljšave še vedno možne 
in pričakovane,« je povedal direktor 
podjetja Tomaž Lanišek in dodal, da to 
kažejo tudi meritve. 
Tako v primerjavi z letom 2011 leta 
2015 beležijo 50-odstotno zmanjšanje 
izpustov organskih spojin, izraženih 
kot skupni organski ogljik, ter fenola 
in formladehida za približno 80 od-
stotkov. Zmanjšali so se tudi izpusti 
skupnega prahu, SO2 in CO. Na vpra-
šanje, zakaj je leta 2015 prišlo do več 

kot 20-kratnega povečanja emisij 
fluora in njegovih hlapnih delcev, je 
Lanišek odgovoril: »Najprej naj pou-
darim, da ne govorimo o emisiji fluo-
rovodikove kisline (HF) v zrak, pač 
pa o emisijah fluora in njegovih hla-
pnih spojin, ki so posledica taljenja 
magmatskih kamenin v našem proi-
zvodnem procesu. Vrednosti fluora in 
njegovih hlapnih spojin v emisijah v 
zrak se kažejo kot HF, kar pa ne po-
meni, da je fluorovodikova kislina 
kot taka produkt našega proizvo-
dnega procesa, kot je bilo zavajujoče 
predstavljeno na eni od sej občinske-
ga sveta. Kot del programa uvajanja 
nove tehnologije smo testirali tudi 
možnost uporabe različnih kamnin. 
Med rednim testiranjem leta 2015 je 
bila koncentracija fluora in njegovih 
hlapnih spojin resnično višja kot v 
preteklosti, vendar še vedno petkrat 
nižja kot dovoljena maksimalna 
koncentracija. 

Tamkajšnji krajani opozarjajo tudi na 
hrup, a za slednjega direktor pravi, da 
je prav tako v okviru mejnih vrednosti 
ter da so v zadnjem času izvedli kar 
nekaj investicij z namenom zmanjša-
nja hrupa. Številni so nezadovoljni z 
osvetljenim dimnikom, a kot pravijo 
v podjetju, je to od njih zahtevala za-
konodaja. 

POGLED V PRIHODNOST

Od lanskega leta v podjetju uporablja-
jo fenol-formaldehidno vezivo z niž-
jim deležem prostih komponent, kar 
vpliva na nižje emisije snovi. V priho-
dnosti pa si želijo to vezivo zamenja-
ti z naravnim, kot ga uporabljajo pri 
stekleni volni. Časovno je to povezano 
s posodobitvijo linije 1, ki jo načrtujejo 
leta 2018, ko bo tudi 60-letnica pod-
jetja. Takrat bi na obeh novih linijah 
lahko začeli z uporabo novega veziva 
namesto fenol-formaldehida.

O investicijah in kakovosti zraka
Zrak na Trati je pogosta tema tako tamkajšnjih krajanov kot tudi občinskih 
svetnikov na sejah občinskega sveta. Ker podjetje Knauf Insulation velja za 
največjega onesnaževalca, so se odločili, da medijem predstavijo meritve ter 
pretekle in prihodnje naložbe, ki so in še bodo izboljšale kakovost zraka.
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Prva gostja bo Petra Majdič, ki bo svoje predavanje Vse je mo-
goče predstavila že 20. oktobra. Na poti do uresničitve nje-
nih olimpijskih sanj so bili ključnega pomena premagovanje 
ovir, iskanje notranje in zunanje motivacije ter izgradnja 
močne ekipe. S svojimi bogatimi izkušnjami nam bo poka-
zala, da je mogoče vse.
Manca Košir je svoje predavanje naslovila Skupnost – prostor 
učenja odličnosti. Dne 24. novembra bo tako med drugim 
govorila o tem, da je za odličnost ključnega pomena naučiti 
se odlično komunicirati, saj so vsi temeljni problemi člove-

štva komunikacijske narave. Dne 12. januarja prihodnje leto 
pa bo mesto na sotočju dveh Sor obiskal Arne Hodalič, ki 
pravi: »Zapiraj vrata za seboj, ne pred seboj.« V prvem delu 
bo poudarek na njegovi prehojeni poti, v drugem delu pa 
bo predstavil nekaj izbranih zgodb in se skoznje dotaknil 
osnovnih človeških vrednot, kot so toleranca, priznavanje 
multikulturnosti in empatija.
Predavanja so brezplačna, se je pa nanje treba prijaviti na 
matični šoli ali na Gimnaziji Škofja Loka, kjer bodo preda-
vanja praviloma tudi potekala.

Trije izjemni predavatelji
Tudi letos Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v sodelovanju 
s škofjeloškimi šolami organizira tri predavanja z izjemnimi predavatelji, in sicer 
bodo svoje življenjske izkušnje in misli predstavili Petra Majdič, Manca Košir ter 
Arne Hodalič.
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DC Ω MESTO IN DCM PODLUBNIK

»Opremljanje mladega človeka za ži-
vljenje in kvalitetno preživljanje pro-
stega časa sta poslanstvi, ki sta glavno 
vodilo našega programa v obeh lokal-
nih enotah,« je povedala Vesna Žibert, 
strokovna vodja programa v DC Ω Me-
sto in DCM Podlubnik, kjer so v lan-
skem šolskem letu beležili rekordno 
število vključenih, in sicer kar 155.
»Tudi v novo šolsko leto smo krenili 
v podobnem duhu. Pripravljeni smo 
na nove izzive tako v kreativnem 
kot strokovnem smislu. Mladi so in 
ostajajo naše glavno vodilo. Z omo-
gočanjem varnega prostora, osebnim 
pristopom in odprtostjo pristopamo 
ter podpiramo vsakega posameznika 
tako v prijetnih kot malo manj prije-
tnih trenutkih, ki jih prinaša zahtev-
no obdobje odraščanja. Pa tudi ‘vsak-
dan’ želimo, da je karseda posebna 
dogodivščina. V oktobru nas tako de-
nimo čakajo žongliranje, hupkanje, 
hoja po vrvi in druge cirkuške vešči-
ne, plavalna pustolovščina, srečanje 
z neznanimi in eksotičnimi živalmi, 
vaje za izboljšanje koncentracije v šoli 

in še marsikaj. V začetku novembra 
bomo ponovno pripravili zanimiv je-
senski počitniški program, v našo sre-
dino prihaja gledališče zatiranih, pa 
spet bomo praznovali rojstni dan ...« 
je še dodala Žibertova. 
Program pomembno sooblikujejo in 
bogatijo prostovoljci. V začetku šolske-
ga leta sta se jim pridružila dva nova 
prostovoljca, in sicer Peter iz Slovaške 
ter Anton iz Rusije. Kar nekaj prosto-
voljcev z dnevnima centroma sodeluje 
že več let, v svoje vrste pa vabijo tudi 
nove zainteresirane.

MDC BLOK V NOVI SEZONI

»V novo, že peto jesensko obdobje smo 
zakoračili z novimi načrti in polni 
energije. MDC Blok ostaja priljubljen 
prostor za druženje mladih od 12. leta 
dalje, mesto srečavanja, informira-
nja, debatnih delavnic, kreativnih 
in športnih aktivnosti, prostovoljnih 
akcij in vsega, kar je od mladih in za 
mlade,« je povedala programska ko-
ordinatorica v MDC Blok v Frankovem 
naselju Anja Eržen.

Ekipi se je letos pridružila prostovoljka 
EVS Greta iz Litve, mlada socialna de-
lavka, ki z blokovci ustvarja poslikave s 
kano, igra odbojko, kuha in jim poma-
ga pri izražanju v angleškem jeziku. V 
jesenski sezoni napovedujejo ponovne 
vpise na tečaj bralnega opismenjevanja 
za tiste, ki želijo izboljšati poznavanje 
maternega jezika, predvsem bralnih in 
pisnih zmožnosti. Sredi oktobra bodo 
začeli s tečajem fotografije, delavni-
cami za osebno rast, nadaljevali bodo 
z mesečnimi srečanji za vse Blokove 
prostovoljce z namenom poučiti jih o 
različnih vidikih dela z mladimi, o te-
žavah, s katerimi se srečujejo, in o njih 
reševanju. »Vabimo vse mlade, da se 
vpišejo v naš program, predvsem tiste 
od 12 let dalje. Vpisne liste boste dobi-
li v pisarni MDC Blok, preko e-pošte ali 
navadne pošte. K sodelovanju in sou-
stvarjanju programa pa so povabljeni 
tudi vsi tisti, ki jih zanima prostovolj-
stvo, bodisi preko programa MEPI, OIV-
-ja ali iz osebnih razlogov. Pridite nas 
pogledat in z veseljem bomo prisluhnili 
vaših željam in vas sprejeli medse!« je 
za konec povabila Erženova.

Vabljeni v mladinske centre
V vseh treh dnevnih oziroma mladinskih centrih v občini Škofja Loka,  
kjer sicer niti v poletnih mesecih niso počivali, je v jesenskem času začutiti  
nov utrip mladosti, učenosti in razigranosti. 

Potem ko smo obletnico proslavili v 
Škofji Loki, je sredi septembra sledilo 
praznovanje pobratenja med dvema le-
pima mestoma tudi na Češkem, ki se je 
začelo z odprtjem fotografske razstave 
članov Foto kluba Anton Ažbe in posadi-
tvijo že 48. lipe slovensko-češkega prija-
teljstva v kraju Mlada Vožice v tamkaj-

šnjem ekološkem parku, na katerega so 
zelo ponosni. Lipo so posadili v spomin 
na poleti preminulega fotografa Petra 
Pokorna, pobudnika in promotorja slo-
vensko-češkega prijateljstva. 
Naslednji dan so slovesnost nadaljevali 
pri lipi prijateljstva v mestu Tabor, ki je 
bila kot prva lipa slovensko-češkega pri-

jateljstva posajena leta 2000. Poleg obeh 
uradnih občinskih delegacij so se ob lipi 
zbrali škofjeloški gimnazijci in njihovi 
češki prijatelji ter člani Mestnega pihal-
nega orkestra Škofja Loka, Muzejskega 
društva Škofja Loka in Foto kluba Anton 
Ažbe, predstavnikov Razvojne agencije 
Sora ter pevskega zbora iz Tabora.
Srečanje se je nadaljevalo z delovnim 
sestankom obeh uradnih delegacij, ki 
sta pregledali dosedanje sodelovanje 
ter pripravili izhodišča za sodelovanje 
v prihodnje. Za piko na i pa so se Lo-
čani udeležili še velike srednjeveške 
parade, ki je tudi osrednji dogodek Ta-
borskih srečanj.

Okrogla obletnica v Taboru
Ob desetletnici pobratenja je češki Tabor obiskala 
številna škofjeloška delegacija.
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Predstavnica Občine Škofja Loka Sabina 
Gabrijel in dijakinja Gimnazije Škofja 
Loka Maruša Levstek sta se sredi sep-
tembra v Franciji udeležili mednarodne-
ga projekta Erasmus+: Mladi, rasizem 
in različnost – zgodovinski spomin in 
strpnost.
V projekt so vključene štiri države, od 
tega dve vasi: francoska Neuviller la 
Roche in romunska Magherani ter dve 
mesti: Škofja Loka in Penela iz Portu-
galske. Vsi udeleženci so s seboj prine-
sli zgodovinsko izkušnjo nestrpnosti in 
željo, da se na zgodovinskih izkušnjah 
nekaj naučimo.
Tako so na pripravljalnem sestanku po-
trdili skupno tezo, da lahko tudi manjša 
mesta, predvsem pa vsak posameznik, 
spreminjajo svet na bolje. V projektu so 
za izhodišče izbrali rasizem in antise-
mitizem med drugo svetovno vojno, s 
čimer se bodo mladi seznanili julija 2017 
v francoskem koncentracijskem tabo-

rišču Struthof. V to taborišče je bilo od-
peljanih tudi več kot 250 Slovencev, med 
njimi tudi Boris Pahor. Drugo srečanje 
bo leta 2018 v Peneli, kjer bo udeležen-
cem predstavljen primer dobre prakse 
vključevanja tujcev v življenje tega sre-

dnjeveškega portugalskega mesta. Cilj 
projekta je v mladih prebuditi senzibil-
nost do nestrpnosti ter navezava stikov 
z mladimi iz različnih kultur in okolij. 
Sicer pa projekt sofinancirata Evropska 
unija in CRGE.

Mladi, rasizem in strpnost

Cilj projekta je v mladih prebuditi senzibilnost do nestrpnosti ter navezava stikov z 
mladimi iz različnih kultur in okolij.
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Škofjeloške ulice in trge so zadnji petek 
v septembru napolnili mladi likovniki, 
ki so se v različnih slikarskih tehnikah 
lotili upodabljanja zanimivih stavb ali 
kulturnih in naravnih znamenitosti v 
mestu. Male Groharjeve kolonije so se 
letos udeležili po trije učenci in njihovi 
mentorji iz 35 šol večinoma z Gorenjske-
ga, kot vsako leto pa so prišli tudi učenci 
s Ptuja. Izmed nastalih del so na kon-
cu izbrali deset najboljših, ki jih potem 
predstavijo tudi v barvnem katalogu raz-
stave v obliki razglednic, je razložil vodja 
kolonije Janez Jocif iz škofjeloške izpo-
stave Javnega sklada za kulturne dejav-
nosti. V sklopu letošnje kolonije so odprli 
tudi razstavo nagrajenih del lanskoletne 
kolonije in podelili nagrade njihovim 
avtorjem. Selekcijo desetih najboljših del 
je opravil akademski slikar in profesor 
na akademiji za likovno umetnost v Lju-
bljani Herman Gvardjančič. Razstava bo 
na ogled do 20. oktobra.
"Temo so si udeleženci slikarske kolonije 
lahko prosto izbrali," je pojasnil Jocif in 
dodal, da je vsak dobil slikarsko podlago, 
opremljeno z žigom. Mladi ustvarjalci so 
se potem razkropili po mestu in si izbrali 
motive, ki so jih želeli prenesti na papir. 
Ustvarjali so v zelo različnih tehnikah, 
od akvarelov do kolažev. "Po navadi na-
stanejo zelo lepi izdelki, zato je med nji-
mi kar težko izbrati najboljše," je priznal 
Jocif in dodal, da kolonija – kljub temu 
da najboljša dela nagradijo in razstavi-
jo – ni mišljena kot tekmovanje. "Je pa 
pomembno, da se njihova dela opazijo 
tudi zunaj razreda oziroma šole, saj za 
to na likovnem področju nimajo pogo-
sto priložnosti." Opažajo, je še dodal, da 
se mnogi, ki so v preteklosti kot otroci 
ustvarjali na Mali Groharjevi koloni-
ji, zdaj tudi profesionalno ukvarjajo z 
likovno umetnostjo. Ob tem je predse-
dnica Združenja umetnikov Škofja Loka 

Agata Pavlovec kot zanimivost navedla, 
da so tudi ona, Janez Jocif in Boris Oblak, 
ki je letos kot gost sodeloval na koloni-
ji, kot osnovnošolci ustvarjali na Mali 
Groharjevi koloniji. Letos so kot novost 
uvedli predstavitev likovnega ustvar-
jalca. Na Mestnem trgu je tako poteka-
la demonstracija in delavnica risanja 
karikatur Borisa Oblaka. Njegova dela 

si je mogoče ogledati tudi na razstavi z 
naslovom Nastaviti ogledalo v Mali ga-
leriji občine Škofja Loka. "Želeli smo, da 
učenci spoznajo nekaj novega, česar ni 
v šolskem programu," je razloge, da so 
prvič povabili karikaturista, pojasnila 
Agata Pavlovec. Tako so se imeli mladi 
možnost seznaniti z delom profesional-
nega likovnega ustvarjalca. 

Kolonijo popestrili s karikaturami
Več kot sto mladih likovnih ustvarjalcev je konec septembra v okviru  
Male Groharjeve kolonije odkrivalo in na papir prenašalo zanimive  
likovne detajle Škofje Loke. 

Mladi so v okviru Male Groharjeve kolonije ustvarjali na ulicah in trgih Škofje Loke.

Kot novost so letos uvedli predstavitev likovnega ustvarjalca. S svojimi karikaturami je 
navduševal Boris Oblak.
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"V Sloveniji ima kar 20 do 25 odstotkov vseh otrok posebne po-
trebe, kar pomeni, da potrebujejo dodatno pomoč pri vzgoji in 
izobraževanju. Za vzgojitelje in učitelje predstavljajo ti otroci 
svojevrsten izziv, saj pogosto nimajo ustreznih znanj in se 
morajo znajti sami," opozarja Natalija Györek z Inštituta za 
gozdno pedagogiko in dodaja, da so mnogi že sami ugotovi-
li, da otrokom s posebnimi potrebami pri učenju in razvoju 
pomembno pomagajo naravna okolja, kar po njenih besedah 
potrjujejo tudi raziskave.
V okviru projekta Erazmus+ z imenom Naravna okolja spod-
bujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami bodo zdaj 
še poglobljeno preučili učinke naravnih okolij na te otroke. 

Pri tem so se povezali s partnerji v Belgiji in Veliki Britaniji. 
Iz Slovenije se je v projekt vključila tudi Osnovna šola Jela Ja-
nežiča. "Narava je naša največja učiteljica. Poleg tega, da nas 
hkrati pomirja in spodbuja, je v njej vedno na razpolago ne-
skončno konkretnih pripomočkov in možnosti za izkustveno 
učenje," poudarja ravnateljica omenjene šole Marjeta Šmid. 
Kot je pojasnila, bodo v okviru projekta ugotavljali in doživlja-
li prednosti številnih pozitivnih vplivov našega največjega 
naravnega okolja – gozda – na povečanje vsakovrstnih znanj 
in razvoj njihovih učencev. "Verjamemo, da bodo izkušnje in 
znanje, ki ga bomo v projektu pridobili in delili, koristile tudi 
drugim šolam in ustanovam, ki že izvajajo podobne vsebine, 
ali pa jih navdušili za prvi korak za učenje v naravi oziroma 
gozdu." Tako v Sloveniji kot v drugih dveh sodelujočih drža-
vah namreč še ni na voljo učnih načrtov, didaktičnih gradiv, 
metod in priporočil za razvoj veščin v naravi, zato se te izva-
jajo le v manjši meri, je opozorila Natalija Györek. 
Projekt bo potekal prek vzajemnega učenja, izmenjave pri-
merov dobrih praks ter razvoja pedagoških in vseživljenjskih 
konceptov učenja v naravnih okoljih, še posebej gozdu. Na 
podlagi tega bodo ustvarili spletni portal z inovativno zbirko 
primerov dobrih praks in uporabnih priporočil, ki bo name-
njena vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami 
v naravnih okoljih, je razložila Natalija Györek, ki meni, da 
premik otrok iz učilnic v šolah v naravna okolja pomeni velik 
korak naprej pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v 
naravno in družbeno okolje.

Učilnico bodo  
prestavili v gozd
Pri projektu Erazmus+, v okviru katerega 
bodo preučili učinke naravnih okolij na 
otroke s posebnimi potrebami, sodeluje 
tudi OŠ Jela Janežiča Škofja Loka.

NajUGODNEjŠE DOpOlNilNO zavarOvaNjE

www.nistatusa-nipanike.si 080 20 60

PE KRANJ
Koroška cesta 1, 
tel.: 04/ 201 03 00

• Škofja Loka, 
 Kapucinski trg 8
 tel.: 04/511 25 20
• Železniki, Češnjica 9
 tel.: 041 302 241

Paket Mladi z najugodnejšim dopolnilnim zavarovanjem in super ugodnostmi! Izkoristi 
priložnost: dopolnilno + nezgodno. V Paketu MladI dobIš: 

Vključi se v brezplačen program Varuh zdravja in dobiš še super majico ali spodnjice samo za ni 
panike generacijo.

1   Darilno kartico v višini 25 € za nakup v 
trgovinah Spar in Interspar alI bon v 
vrednosti 35 € za nakup v športnih trgovinah 
Extreme Vital ali na www.extremevital.com 
alI  bon v vrednosti 35 € v Optiki Clarus.

2   Diners Club StartUp - plačilna kartica, ki vam 
omogoča plačilo na obroke doma, po svetu 
in na spletu.

3   Kupon za spodnjice Freegun.

Andreja, Kranj

Katarina, Domžale

Borut, Škofja Loka

Luka, Kranj

Irena, Železniki

Dragan, Kranj

Vzajemna - Oglas_MLADI_176x120_(5-9-2016).indd   2 3. 10. 2016   11:04:27
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Misliti zato, ker se po predstavi, kljub 
temu da gre za žlahtno komedijo, ki 
smeši človeške lastnosti, predvsem 
tiste slabe, na katere ne moremo biti 
ravno ponosni, vedno znova lahko 
vprašamo – a smo ljudje res taki? Ja, 
smo. Mogoče v današnjem času še 
toliko bolj. Svet namreč vse bolj pre-
žema pohlep, medtem ko vedno bolj 
zanemarjamo ali celo pozabljamo 
osnovne človeške vrednote, kot so po-
štenost, nesebičnost in solidarnost. 
Ko v take skušnjave zaidejo celo „naj-
svetejši“, božji odposlanci na zemlji, je 
tema za komedijo tu. 
V nekem samostanu v Franciji, zgodba 
je sicer postavljena v srednji vek, gre 
tam stanujoči bratovščini vse slabše. 
Kljub temu da imajo v lasti relikvije 
svete Fides, je zanimanje romarjev 
zanjo precej slabo, kar pomeni tudi 
manj prihodkov za samostan. Bratje 

se komaj sami preživljajo, kaj šele, da 
bi še pomagali ljudem, kar naj bi bila 
sicer ena njihovih osnovnih dejav-
nosti na zemlji. Odločijo se na obisk 
povabiti papeža, kar bi samostanu 
povrnilo staro slavo in prepotrebne 
finance, ki bi jih ponovno prinesel 
večji obisk romarjev. A kaj ko se pa-
pež na poti k njim ustavi v ženskem 
samostanu v drugem mestu in „pože-
gna“ tamkajšnje relikvije, menda tudi 
sveto Fides. Bratje so v težavah, a se z 
zunanjo pomočjo v podobi spretnega, 
z vsemi mažami namazanega potu-
jočega komedijanta znajdejo in brez 
papeža samostan ponovno spravijo 
na zeleno vejo. Začnejo namreč pro-
izvodnjo relikvij, ki jih „trg“ odlično 
sprejme. Biznis je dober, a kaj ko ima 
samostansko pokopališče nekatere 
omejitve in zmanjka pokojnikov.
Režiser Jaša Jamnik je zgodbo o sa-
mostanskem biznisu, polno malih 
dogodkov, malih „Tartuffijad“, ki ve-

dno znova spravljajo v smeh, moj-
strsko porazdelil v uro in pol dolgo 
predstavo, ki gledalca niti trenutek 
ne prepusti dolgčasu. Igralcem je 
dal možnost, da se izkažejo. Samo-
stanska bratovščina v rjavih kutah je 
odlična. Matjaž Eržen, ki igra opata, 
že več let ni imel priložnosti dokaza-
ti, v kako dobri igralski kondiciji je. 
Prepričal nas je, da izkušnje štejejo 
več kot leta. Matej Čujovič kot opa-
tov namestnik ne bi mogel biti boljši 
v svojem povzpetništvu, prav tako je 
na umu nekoliko počasnejšega brata 
Oleja s počasnim in nerodnim govo-
rom odlično ujel Bojan Trampuš. Obe-
ma dobro sledi tretji brat Feliks, ki ga 
igra Martin Lunder. 
V njihov svet vsak na svoj način vsto-
pajo kmetica iz vasi Irena Kožuh, ki 
je po vrnitvi na oder v zadnjih letih 
prava poživitev loškega ansambla. 
Prav tako nepogrešljiva postajata nje-
na odrska hči Marija, ki jo igra Petra 
Krančan, in vsestranski enooki ko-
medijant Jan Bertoncelj, sicer Mari-
jin tip. Jan zna vse, plesati, prepevati, 
odrski gib kot da mu je prirojen. Ka-
kšne je počel s tisto vrečo in Marijo 
v njej, ha, ha. Ekipo zaključuje nepo-
grešljiva opatinja iz sosednjega sa-
mostana Juša Berce. Igralska kipa je 
homogena, prav vsak s svojim likom 
opravi, kot je treba. Imamo občutek, 
da smo vseskozi tam nekje poleg, sre-
di dogajanja v samostanu, med bra-
ti. Svetniki z Loškega odra so dobra 
komedija. Ljudje jo bodo radi gleda-
li in se nasmejali do solz. Saj veste, 
komedija je najlepša takrat, ko se ob 
smehu tistim na odru zavemo, da se 
pravzaprav smejimo sami sebi. Po 
štirih uprizoritvah doslej v prihodnjih 
dneh na Loškem odru sledijo ponovi-
tve in sicer 14. in 15. oktobra, 21. in 22. 
oktobra ter še dve predstavi 25. in 26. 
novembra.

Ni ga čez samostanski biznis 
Ansambel Loškega odra se nam v novi gledališki sezoni predstavlja s komedijo 
Michaela Hollingerja Svetniki v režiji Jaše Jamnika. Predstava, ki spravlja v dobro 
voljo, nas nasmeje in nam hkrati da misliti.

Ansambel Loškega odra še enkrat znova dokazuje svojo visoko potenco med 
ljubiteljskimi gledališči, žlahten smeh pa občinstvu vseskozi še posebej izvabljajo 
samostanski bratje: (z leve) Matej Čujovič, Martin Lunder, Bojan Trampuš in pred njimi 
izkušeni Matjaž Eržen. 
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Deseto, jubilejno sezono rednega gledališkega abonmaja v 
Kulturnem domu pri Svetem Duhu so obeležili na zanimiv 
način, saj so deset abonentov brezplačno odpeljali na eno-
dnevni izlet v Avstrijo Po poteh Gorskega zdravnika. Tudi 
letos vpis abonmaja poteka po ustaljenem načinu. Začel 
se je septembra in bo trajal do prve abonmajske predsta-
ve v novembru oziroma do popolnitve prostih mest. „Lju-
dje imajo vse manj časa, v naš abonma prihajajo iz ra-
znih krajev Slovenije, zato smo spremenili in prilagodili 
tudi način vpisa,“ nam pove Marko Prosen, pobudnik in 
od vsega začetka organizator ter pripravljavec abonmaja: 
„Dandanes številne stvari potekajo »na daljavo« in tako se 
z marsikaterim abonentom vidimo šele pred prvo predsta-
vo.“ Interesenti se tako najbolj pogosto v abonma vpišejo 
preko prijavnice, ki je objavljena na spletni strani www.
sv-duh.si, ali pa pokličejo po telefonu 041 915 955. Kot do-
daja Prosen, pa je seveda še vedno možen vpis na klasičen 
način, z obiskom in vpisom v kulturnem domu Sveti Duh. 
Letos je abonma razdeljen oziroma sestavljen iz dveh abo-
nmajev. Prvi je abonma komedija, drugi pa abonma plus. 
V letošnji ponudbi najdemo najboljše slovenske komedije 
iz naših profesionalnih gledališč in iz Špas teatra. Veči-
noma so to zmagovalne predstave z vsakoletnih Dnevov 
komedije v Celju. Kot rečeno, predstave izbira predsednik 
društva Simba Marko Prosen, ki na področju gledališča 
kot organizator in producent deluje že več kot trideset let. 
Na vprašanje, kako in kakšne predstave izbira, odgovarja: 
„Vsako leto si ogledam nekaj novih predstav po Sloveni-
ji, kakšno pa tudi s pomočjo posnetka. Pri izbiri predstav 
je treba najprej upoštevati tehnično zmožnost odra, nato 
samo predstavo in seveda tudi ceno odkupa. Kljub temu 
da je naša dvorana največja v loški občini, moramo veliko-
krat improvizirati, da predstavo lahko umestimo na oder.“ 
Prosen se potem dogovori za ceno odkupa predstave. Denar 
za odkup večinoma zbere od vplačil abonentov. „Tudi zato 
je vsako leto težje organizirati čim bolj kvaliteten abonma. 
Predstave niso poceni. Škofjeloško občino že nekaj let pro-
simo, da bi nam pomagala pri ohranitvi abonmaja, vendar 
…“ stavka ne dokonča sogovornik. 
V letošnjem abonmaju komedije je tako pet predstav. Prva 
bo 19. novembra na sporedu predstava Trio v izvedbi Gle-
dališča Koper, 17. decembra bosta sledila Boris Kobal in 
Tin Vodopivec s predstavo Staro za novo. V Svetem Duhu 

pa prvi gostuje SNG Drama Maribor, saj si bodo abonen-
ti lahko ogledali zmagovalno predstavo z zadnjih Dnevov 
komedije v Celju. To bo igra Večno mladi, ogledali pa si 
jo boste lahko v januarju 2017. Naslednji mesec, 25. febru-
arja, sledi Molierova klasika Tartuffe v izvedbi SNG Nova 
Gorica, za konec sezone pa bo 18. marca gostovalo še Pre-
šernovo gledališče z romantično komedijo Vsakih sedem 
valov. Tu je še abonma plus, ki že čez deset dni, 21. oktobra, 
prinaša še eno komedijo, namreč veliko uspešnico Moški 
so z Marsa, ženske so z Venere z Denisom Avdićem, ki je 
do sedaj doživela že več kot sto štirideset ponovitev. Kot je 
povedal Prosen, je na voljo še nekaj vstopnic na Turizmu 
Škofja Loka. Za konec sezone bo v abonmaju plus sledila 
še glasbena komedija Od tišine do glasbe v izvedbi Jureta 
Ivanušiča, ki jo je znani slovenski igralec doslej ponovil že 
več kot tristokrat.

Jubilejni deseti abonma
V Kulturnem domu Sveti Duh bo tudi letos potekal gledališki abonma. Že desetič 
po vrsti. V letošnjem izboru je pet predstav z dvema dodatnima v abonmaju 
plus. Do prve predstave, komedije Trio, ki bo na sporedu 19. novembra, si je do 
popolnitve mest abonma še mogoče zagotoviti.

Posebnost gledališkega odra v Kulturnem domu pri Svetem Duhu 
je tudi njegovo zaodrje oziroma zid, na katerega se podpišejo vsi, 
ki nastopijo na tem odru. 
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Ponudba ob 20-letnici založbe Modrijan velja do odprodaje zalog oziroma najpozneje do 31. decembra 2016.

obnikov) močno miselno oddaljen, saj j
co poroke; na Matičnem uradu Videm je ta vpisana juni

e bila vdova Krajnc in je živela sama s hčerko Marijo. Njun zak
o Murkovih besedah urejen, vse dokler ni nastopila vojna. Julijan
a dva otroka, od katerih je bil tedaj živ sedemletni sin Janez. Štefan

mov do leta 1917, vendar od žeiku povedal, da je kot vojak 
e vrnil in zahteval, da se hlaplo odziva, zato je pisanje op

a, da je glavna na kmetiji ona:vat odstrani s kmetije, je Jul
iti toliko kot hlapec. Murko se je z

upotičem in skupaj sta le prepričala Julija
go odsotnega moža. Štefan je Regvatovega otrok

ga in na sodišču podpisal izjavo, da ženi za ceno pr
nskega razmerja odpušča nezvestobo: »Kljub temu n

a do pravega sporazumljenja in opazil sem, da me m
Štefanov načrt na usodno noč je bil – tak

j ,bimca Regvata, ki ga Štefan ni niko
dmerja. To bi bil zadosten dna ne spoštuje dogovora o pre

ri čemer bi posestvo pripadlo njetožbo oziroma ločitev zako
eračunljivost kmečkih lastnikov, ko je bil govor o lastništvu zemlj
znala kompromisov. Medtem ko si Julijana Bračko ni hotela zam
življenja brez patriarhalnega gospodarja, njena soimenjakinja Juli
urko, nasprotno, ni želela izpustiti iz rok vodilnega položaja v dru

b b d ki j j id bil d j Š f j š j

ne bo veljal pri hiši niti toliko kot hlapec
vrnil z županom Vaupotičem in skupaj sta le prepriča

sprejela predolgo odsotnega moža. Štefan je Regvatovega otr
l za svojega in na sodišču podpisal izjavo, da ženi za ceno prek

ubezenskega razmerja odpušča nezvestobo: »Kljub temu ni prišlo
l sem, da me moja žena ne marama do pravega sporazumljenja

– tako je trdil – ujeti ženiŠtefanov načrt na usodno
prej videl, in s tem dokazattubimca Regvata, ki ga Štefa
zmerja. To bi bil zadosten dena ne spoštuje dogovora o p

mer bi posestvo pripadlo njea tožbo oziroma ločitev zak
bil govor o lastništvu zemljreračunljivost kmečkih lastnr
lijana Bračko ni hotela zamoznala kompromisov. Medto
ja, njena soimenjakinja Julživljenja brez patriarhalneg
rok vodilnega položaja v drMurko, nasprotno, ni želela M
d vojno. Štefana je še naprejn osebne svobode, ki jo je prn
rjenju s posestvom. Ker mu la, da nima nobene besede p
aril, se je bal, da mu namerrem grozila, da ne bo več dol

nem vedenju je sklepal, da kljubbRegvatom vzeti življenje. Po žen
čnemu dogovoru še zmeraj vzdržuje stike z ljubimcem, saj je obob
doma odnašala hrano. Kot je zatrjeval na sodišču, so za njeno ro r

tudi vsi sosedje. Ko je Štefan na usodni večer ustrelil iz il iz 
m in zadel pastorko Marijo, je slišal, kako Julijakako Julija

Š f H dič bH dič b

va Krajnc in je živela sama s hč
ih besedah urejen, vse dokler ni
ka, od katerih je bil tedaj živ sed
al, da je kot vojak pisal domov d

o je pisanje opustil. Ko se je v
kmetije, je Julijana dejala, da
bo veljal pri hiši niti toliko k
panom Vaupotičem in skup
olgo odsotnega moža. Štefan
na sodišču podpisal izjavo,
merja odpušča nezvestobo
porazumljenja in opazil sem, 
t na usodno noč je bil – ta
, ki ga Štefan ni nikoli prej 

dogovora o prekinitvi razme
ločitev zakona, pri čemer b

mečkih lastnikov, ko je bil g
omisov. Medtem ko si Julijana 

nez patriarhalnega gospodarja, njen
otno, ni želela izpustiti iz rok vodi
bode, ki jo je pridobila med vojno.
nobene besede pri gospodarjenju s p

s kmetije, je Julijana dejala, da je glavna na k
rne, ne bo veljal pri hiši niti toliko kot hlapec. Murko se je
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ožbo oziroma ločitev zakona, pri čemer bi posestvo pripadlo nje
ačunljivost kmečkih lastnikov, ko je bil govor o lastništvu zemlje,
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njena soimenjakinja Julijavljenja brez patriarhalnega 

k vodilnega položaja v družirko, nasprotno, ni želela izp
ojno. Štefana je še naprej drsebne svobode, ki jo je prid

enju s posestvom. Ker mu je da nima nobene besede pri g
grozila, da ne bo več dolgo gospodaril, se je bal, da mu namerav
vatom vzeti življenje. Po ženinem vedenju je sklepal, da kljub d
mu dogovoru še zmeraj vzdržuje stike z ljubimcem, saj je ob

dnašala hrano. Kot je zatrjeval na sodišču, so za njeno
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Vsaka za samo 16 €

knjig

€

20 knjig  
 ob 20-letnici
  založbe Modrijan

Modrijanova knjigarna Škofja Loka

www.modrijanovaknjigarna.si

www.modrijan.si
080 23 64

Knjigarna domuje na Cankarjev trgu v novozgrajeni stavbi, o kateri 
so bili sicer mnogi Ločani prepričani, da je najgrša v Škofji Loki. A nje-
na vsebina, to so dobre stare tiskane knjige, je pripomogla k temu, 
da je še stavba Ločanom postala nekoliko bolj simpatična.
Knjigarna se razprostira na osemdesetih kvadratnih metrih. V njej 
je mogoče najti knjige najrazličnejših zvrsti, od domačega do pre-
vodov tujega leposlovja, stvarne literature, priročnikov, učbenikov 
in druge šolske literature. Poleg Modrijanovih knjig so na policah 
tudi knjige drugih založb. A ker je v knjigarni prostora le za okoli tri 
tisoč knjig, so dali prednost kakovostnejšim, kakršnih ne ponujajo 
v velikih trgovskih centrih, kioskih in "knjižnih kotičkih" po poštah, 
bencinskih črpalkah in podobnih, za knjige netipičnih prodajnih me-
stih. Še posebno skrb namenjajo izboru knjig za otroke in mladino. 
Obiskujejo jih bralci vseh starosti, saj ponujajo raznolik izbor knjig 
večine slovenskih založnikov. Med letošnjimi prodajnimi uspešnica-
mi so izpostavili Loške poti Željka Kozinca, Vasi pod Ratitovcem Ma-
rije Gasser, Ogenj, rit in kače niso za igrače Milene Miklavčič, Kamniti 
most Muzejskega društva Škofja Loka, Otroštvo Mihe Mazzinija in 
Čarobno črevesje Endersa Giuliama.
Nekajkrat na leto v knjigarni pripravijo literarne večere z domačimi 
in tujimi avtorji, na katerih predstavljajo novosti založbe Modrijan, 
ki letos praznuje dvajsetletnico. Ob tej priložnosti so pripravili na-
bor knjig, ki so jih skrbno izbrali iz njihovega knjižnega programa 

in jih ponujajo po enotni ceni šestnajst evrov, čeprav njihova redna 
cena lahko presega tudi petdeset evrov. Na voljo so tudi v škofjeloški 
knjigarni. Da bi ustregli okusu čim več ljubiteljem dobrih knjig, so 
izbrali po štiri iz petih kategorij, ki so značilne za njihovo založbo, to 
so priročniki, poljudnoznanstvene knjige, biografije in avtobiografi-
je ter romani.

Prednost kakovostnim knjigam
Modrijanova knjigarna Škofja Loka, ki je ponudbo v tem srednjeveškem mestu obogatila  
z odličnim knjižnim programom, je pred dnevi praznovala drugo obletnico.
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Že nekaj tednov buri duhove v Škofji 
Loki podjetje Ekologija, d. o. o., za pre-
delavo nevarnih odpadkov, locirano v 
industrijski coni na Trati v nekdanjih 
prostorih tekstilne tovarne »Gorenjska 
predilnica«, ker bo svojo obstoječo pre-
delavo iz dnevnih 6,5 tone povečalo na 
22 ton na dan v dveh izmenah, kasneje 
celo na 92 ton dnevno v treh izmenah. Ti 
podatki so razburili tako občinske sve-
tnike kot zaposlene v sosednjih firmah v 
industrijski coni in prebivalce naselij KS 
Trata in Godešič. 
Ekološka bomba, onesnaženje podtalni-
ce, ki predstavlja en del pitne vode za to 
območje, povečanje rakavih in dihalnih 
obolenj ljudi, zlasti novorojenčkov, so 
bile največkrat izrečene bojazni s stra-
ni občinskih svetnikov na občinski seji 
in ogled te tovarne jim je še bolj pognal 
strah v kosti. Celo gasilci PGD Škofja Loka 
niso imeli pravega odgovora.
Že za obstoječo predelavo nevarnih od-
padkov mora imeti podjetje izdelan re-
ševalno-evakuacijski načrt, v katerem 
so vrisane vse transportne in evakua-
cijske poti, opisana celotna tehnologija 
z vsemi tehnološkimi postopki od pre-
vzema nevarnih odpadkov (vsi reak-
torji za predelavo odpadkov in ostala 
oprema morajo biti atestirani in opre-
mljeni na vidnih mestih s t. i. strojni-
mi listi) do laboratorijske identifikacije 
odpadkov, njihovo sortiranje, skladi-
ščenje, priprava za predelavo, do opisa 
končne stopnje dopustnega ravnanja 
(odlaganje, sežig, recikliranje, zasip, 
odvod na čistilno napravo itd.). V tem 
načrtu so predvidena tudi vsa pomo-
žna sredstva (kemikalije), potrebna 
pri fizikalno-kemijskih procesih pri 
predelavi nevarnih odpadkov, pred-
videna in locirana vsa zaščitna sred-
stva (osebna in druga kot npr. gasilni 
aparati na prah, peno, CO2, hidrantno 
omrežje, bazen z vodo za gašenje itd.) 
ter opisane vse akcije, ki jih morajo 
opraviti v primeru nesreče: zaposleno 
osebje, gasilci, pripadniki CZ in zdra-

vstveno osebje. In če ima to podjetje 
opisan načrt, ki ga je verificirala poo-
blaščena institucija (inšpekcija, gasil-
ci, CZ in reševalci) in se le-ta sklada s 
situacijo na terenu, torej v tovarni, ni 
prav nobene bojazni, da bi ob naravni 
nesreči (udar strele, potres, povodenj) 
ali havariji (požar zaradi kratkega sti-
ka, večje razlitje nevarnih snovi, med-
sebojna reakcija več nevarnih odpad-
kov itd.) prišlo do ekološke katastrofe.
In če se vrnem na izhodišče problema, 
povečani dnevni obseg predelave ne-
varnih odpadkov od obstoječih 6,5 t/
dan na 22 t/dan v dveh izmenah je opi-
san v elaboratu, ki ga je lansko leto iz-
delalo podjetje Ekosfera, d. o. o., iz Loža 
pri Starem trgu. Elaborat je korektno 
izdelan glede na izbrano tehnologijo 
in posredno dalje na povečane vplive 
(emisije) na okolje in prostor, kot so 
hrup, izpusti dimnih plinov, večje ko-
ličine mulja, večja količina odpadne 
tehnološke vode, ki bo zlasti hidrološko 
obremenila čistilno napravo. V elabo-
ratu niso obdelani naslednji dejavniki, 
ki pri 3,8-kratniku povečanega obsega 
dnevne obdelave nevarnih odpadkov 
niso zanemarljivi:
1) V dispoziciji projektne naloge ni opre-
deljena natančna identifikacija nevar-
nih odpadkov, temveč so na str. 13, 14 
in 15 elaborata pod zaporednimi števil-
kami od 1 do 86 navedene klasifikacijske 
številke vsakega odpadka in njegov na-
ziv, iz česar se lahko zaključi, da bo pod-
jetje Ekologija, d. o. o., vršilo predelavo 
skoraj vseh vrst nevarnih odpadkov, ki 
pa bo povezana tudi z večjimi količina-
mi t. i. pomožnih materialov (kemika-
lij), potrebnih pri fizikalno-kemijskih 
procesih predelave nevarnih odpadkov. 
Le-te pa morajo biti ločene s protipo-
žarnimi stenami v skladišču in tudi od 
nevarnih odpadkov, ki bodo zahtevali 
precej večja skladišča, opremljena z lo-
vilci, protipožarnimi stenami itd., ker 
bo asortiment nevarnih odpadkov tako 
raznovrsten. Zato močno dvomim, da 
so izračuni v elaboratu pravilni, da bo 
povečan obseg predelave potekal le na 
obstoječih parcelah, ki so v elaboratu 
tudi navedene, kjer danes poteka 3,8-
krat manjša dnevna »proizvodnja«.
2) Elaborat ne vsebuje tržne raziskave, 
na podlagi katere se predvidi količina 

in sestava odpadkov, ter potencialnih 
dobaviteljev teh nevarnih snovi, niti 
načina in frekvence njihovega tran-
sporta, ki bo precej bolj obremenil 
transportne poti do tovarne. Vsak 
poseg v povečanje obsega predelave je 
treba tudi ekonomsko opredeliti, kje je 
tisti prag rentabilnosti, ki bo podjetju 
prinašal vsaj minimalni dobiček, ker 
očitno obstoječi obseg predelave od-
padkov 6,5 t/dan prinaša podjetju le 
izgubo.
3) Laboratorijska kontrola je nujna pri 
identifikaciji vsakega nevarnega od-
padka. Nikjer ni niti z besedo v elabo-
ratu omenjeno, če takšen laboratorij 
že obstoja in kakšna je njegova oprema 
za identificiranje odpadkov in za mo-
nitoring vseh parametrov, ki jih mora 
predelovalec odpadkov doseči, da lah-
ko spušča v zrak toplogredne pline, v 
čistilno napravo odpadne tehnološke 
vode in v zasip odpadni mulj, in kaj se 
da od naštetega še reciklirati.   
4) Elaborat predvideva povečanje delov-
nih mest za štiri zaposlene. Kakšne? Pri 
proizvodnji oz. predelavi nevarnih od-
padkov v dveh izmenah bo nujno treba 
računati tudi na povečan obseg dela pri 
identifikaciji odpadkov in pri sestavi t. 
i. predelovalnih sarž (kateri odpadki se 
predelujejo skupaj in kateri ločeno).
Podjetje, ki predeluje nevarne odpadke, 
mora letno oddati na ARSO poročilo – 
obrazec ODP-P, iz katerega inšpektor, ki 
opravlja inšpekcijske oglede v tovarni, 
vidi, ali podjetje dela v skladu s pravil-
nikom o ravnanju z nevarnimi odpad-
ki in ali se papirji ujemajo z dejanskim 
stanjem v tovarni (način predelave – ši-
fra R, postopek odlaganja oz. odstranje-
vanja – šifra D).
S tem člankom imam namen umiriti 
žogico, ki si jo preko pink-ponk mize 
podajajo gospod župan Občine Škofja 
Loka na eni strani in občinski svetni-
ki ter predsednika KS Trata in Godešič 
na drugi v zvezi z nameravanim pove-
čanim obsegom predelave odpadkov v 
podjetju Ekologija, d. o. o., na Trati v 
industrijski coni v Škofji Loki.

DR. JANEZ CERKVENIK,  
UPOKOJENI IZR. PROF. NTF,  

UNIVERZE V LJUBLJANI
Škofja Loka, 25. 9. 2016

Na rob ekološki  
problematiki  
v podjetju Ekologija, 
d. o. o.
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DEKD so v Loki odprli z razstavo Obla-
čilna kultura na Loškem v Sokolskem 
domu. Pri pripravi razstave so sodelovali 
otroci vrtca, učenci vseh štirih škofjelo-
ških osnovnih šol ter dijaki gimnazije in 
srednje lesne šole. Skupaj so raziskovali, 
zapisali ter v sliki in besedi predstavi-
li bogato dediščino tekstilne industri-
je v Škofji Loki. Ta je v sklopu razstav 
Živa dediščina tekstilne industrije na 
Škofjeloškem napolnila tudi izložbe na 
Mestnem trgu. Omenjene razstave si je 
mogoče ogledati do 20. oktobra. Poseben 
poudarek so namenili dediščini tovarne 
klobukov Šešir, ki letos praznuje 95 let.
Skupaj se je v okviru DEKD v Škofji Loki 
odvilo kar 18 dogodkov. "Krog tistih, ki 
imamo radi dediščino in ki se zaveda-
mo, da brez dediščine tudi prihodnosti 
ne bo oziroma bo osiromašena, je vse 
večji. Letos smo zato pripravili pisano 
paleto dogodkov," je pojasnila koordina-
torica DEKD v Škofji Loki Mateja Hafner 
Dolenc. Letošnja tema je bila Dediščina 
okoli nas, zato so se odločili, da se bodo 
posvetili enemu segmentu te dedišči-
ne, to je oblačilni. "Pobuda, da raziščejo 
oblačilno kulturo, je prišla s strani šol, 

v okviru tega pa so pripravili pregled od 
krojaških cehov do tekstilne industrije." 
V šolah so na to temo izvedli tudi pro-
jektni teden. Učenci so raziskovali, kaj 
in kako so se oblačili včasih ter delo v 
tekstilni industriji, ki je na Loškem še 
vedno živa. V Osnovni šoli Jela Janeži-
ča pa so tudi prikazali, da ni treba, da 
stara oblačila končajo v smeteh, saj jih 
lahko ponovno uporabimo. Delčke iz 
zgodovine loške tekstilne industrije so 

poskušali odkriti na dveh predavanjih. 
V okviru predavanja z naslovom Zgodbe 
loške tekstilne industrije je potekal tudi 
pogovor z nekdanjimi delavci, ki so s 
poslušalci delili spomine na delo v obra-
tih loške tekstilne industrije. Razvoj od 
krojaških cehov do tekstilne industrije 
pa je na posebnem predavanju osvetlil 
izjemen poznavalec loške zgodovine dr. 
France Štukl. Med prvimi so v Škofji Loki 
leta 1457 nastali cehi krojačev, čevljarjev 
in krznarjev. Nekateri so se ohranili do 
druge svetovne vojne, iz obrtnih delav-
nic pa so nastale prve tovarne, pri če-
mer je njihov nastanek spodbudil tuji 
kapital. V sklopu DEKD so pripravili še 
razstave in delavnice, Kulturno zgodo-
vinsko društvo Lonka Stara Loka pa je 
v okviru Strahlovega večera predstavilo 
starološki Gavžnik, vzpetino na obrobju 
Škofje Loke, nekoč in danes. Dogajanje v 
Stari Loki so popestrili še s semnjem na 
Fari, ki so ga vedno pripravljali na prvo 
nedeljo v oktobru oziroma roženvensko 
nedeljo. V spremstvu vodnika iz Loške-
ga muzeja pa se je bilo mogoče odpraviti 
še na pohod po arheološki učni poti treh 
gradov, ki so vse do potresa v letu 1511 
mestu zagotavljali varnost.

Raziskovali oblačilno dediščino
V okviru Dnevov evropske in kulturne dediščine (DEKD) so se letos v Škofji Loki 
posvetili oblačilni kulturi na Loškem. Skupaj se je zvrstilo osemnajst dogodkov.

Otroci so predstavili bogato dediščino tekstilne industrije v Škofji Loki.

Razstava likovnih del otrok na temo Oblačilna kultura.
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Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Škofja Loka je na območju izpostavljenih prehodov za pešce 
pri veleblagovnici NAMA in Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto 
pretekli četrtek pripravil preventivno akcijo. Opozarjali so 
na pomen odsevnih teles, ki pešcem zagotavljajo večjo var-
nost v cestnem prometu, obenem pa so voznike osveščali 
o pravilnem ravnanju v bližini prehodov za pešce. Preven-
tivno akcijo so pripravili v sodelovanju s Policijsko postajo 
Škofja Loka, ki je izvajala nadzor nad upoštevanjem pravil 
cestnega prometa s strani voznikov in pešcev.
"Tudi za Škofjo Loko velja, da med najranljivejše skupine v 
prometu sodijo starejši nad petdeset let, predvsem zaradi 
zmanjšanih psihofizičnih sposobnosti, obenem pa so po-
gosto oblečeni v temnejša oblačila," je pojasnil predsednik 
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Robert 
Strah. Po njegovih besedah statistično tudi med umrlimi 
pešci najbolj izstopajo starejši udeleženci, zato so tej skupi-
ni namenili posebno pozornost že v okviru četrtkove akci-
je, v sklopu nacionalne preventivne akcije pa bodo starejše 
osveščali o varnem ravnanju v prometu vse do sredine ok-
tobra. Pri tem so se povezali tudi s škofjeloškimi župni-

jami, s pomočjo katerih bodo razdeljevali odsevna telesa 
predvsem omenjeni ciljni populaciji. Skupaj bodo v tem 
času razdelili osemsto odsevnih trakov, s pomočjo kate-
rih po besedah Roberta Straha kar za približno sto metrov 
podaljšamo razdaljo, na kateri nas bo voznik v temi opazil 
na cesti.
Statistika letošnjega leta na področju varnosti pešcev ni 
spodbudna, je ob tem še opozoril Strah, saj je na sloven-
skih cestah doslej umrlo sedemnajst pešcev, kar je več kot 
lani v vsem letu. Nekoliko bolj spodbudni so podatki za 
Škofjo Loko, kjer med pešci letos še ni bilo smrtne žrtve, 
kar Strah pripisuje tudi nekaterim sistemskim ukrepom, 
ki jih je občina v zadnjem času izvedla na področju prome-
tne infrastrukture. Lani so tako prejeli celo priznanje za 
pešcem prijazno občino. "V okviru sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu deluje tudi tehnična komisija, 
ki izvaja terenske oglede in opozarja na potrebne ukrepe 
na področju varnosti pešcev," je razložil Strah, ki je tudi 
avtor smernic za ureditev varnih šolskih poti. 

Posebna pozornost starejšim
V občini Škofja Loka so se tretje leto pridružili vseslovenski preventivni akciji  
za večjo varnost in vidnost pešcev na prehodih.

V okviru preventivne akcije za večjo varnost pešcev je tudi 
predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Robert Strah mimoidočim razdeljeval odsevne trakove.

Gorazd Porenta,  
Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka

T: 04 51 32 045 
GSM: 041 829 877

drevesnica.porenta@gmail.com
http://www.drevesnica-porenta.eu.pn/

odprto od 9. do. 17. ure

∙ PRODAJA VSEH VRST SADNEGA DREVJA:
jablane in hruške (tudi na sejancu),  

slive, marelice, breskve, češnje, ribez, josta,  
maline, ameriške borovnice ...
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V škofjeloškem filatelističnem dru-
štvu so dva letošnja jubileja zaznamo-
vali na svojstven način, s filatelistično 
razstavo. 25-letnici samostojnosti Slo-
venije so posvetili priložnostno raz-
stavo s prikazom tematskih zbirk slo-
venskih znamk ter s filatelističnim 
gradivom v obliki malih pol, ovitkov 
prvega dne, blokov, esejev, maksimum 
kart in drugih filatelističnih zanimi-
vosti. Na šestdeseto obletnico prve fi-
latelistične razstave pa so se navezali 
s priložnostno zbirko dr. Janeza Cer-
kvenika, ki je vključevala priložnostne 
izdaje in odtise žigov pošt na Škofje-
loškem, ki jih je izdalo filatelistično 
društvo v prvih letih svojega obstoja in 
delovanja ter vse do danes.
Na tokratni razstavi v prostorih Osnov-
ne šole Škofja Loka-Mesto so gostili 
tudi Toneta Petka iz Filatelističnega in 
numizmatičnega kluba Celje z zbirko 
Kjer rastejo najlepše rožice, ki jo je ob 

obletnici samostojnosti v maju pri-
pravil v državnem svetu. Na ogled je 
bilo več kot sto različnih slovenskih 
znamk, na katerih so prikazane cve-
tlice. Dr. Janez Cerkvenik pa je pred-
stavil zbirko s tematskim naslovom 25 
let samostojnosti Republike Slovenije 
in Žigi Škofje Loke, pri kateri so s fi-
latelističnim gradivom zaznamovani 
zgodovinski dogodki ob nastanku slo-
venske neodvisnosti pa tudi samostoj-
ne slovenske poštne in filatelistične 
zgodovine, je utrinke z razstave razkril 
predsednik filatelističnega društva Lo-
vro Košir Srečko Beričič. S priložnostno 
ovojnico in priložnostnim poštnim 
žigom, po zasnovi in izdelavi Janka 
Štampfla, pa so zaznamovali izid prve 
slovenske znamke z motivom Plečni-
kovega parlamenta, ki so jo izdali 26. 
junija 1991. V razstavo so vključili tudi 
zbirko filatelističnega krožka Osnov-
ne šole Škofja Loka-Mesto z naslovom 
Slovenija, dežela turizma, kjer je bilo 
mogoče skozi filatelistično pripoved 

spoznavati Slovenijo ter njene zname-
nitosti in posebnosti.
Skozi priložnostno zbirko dr. Janeza 
Cerkvenika pa so se v okviru omenjene 
razstave spomnili tudi prve filatelistič-
ne razstave v Škofji Loki pred šestdese-
timi leti. "Najodmevnejše eksponate so 
prikazali Otokar Burdych starejši, Voji-
slav Veselinovič, Stanislav Strgulc, Vik-
tor Kolendo, Stanko Hribernik in Dušan 
Kafol," je razložil Beričič in dodal, da so 
poleg poštnih znamk in ovitkov Fede-
rativne ljudske republike Jugoslavije 
obiskovalci razstave prvič videli poštne 
znamke nekdanje Avstro-Ogrske, Itali-
je, Avstrije, ZDA ... Filatelisti so takrat po 
besedah Srečka Beričiča izdali tudi dva 
priložnostna ovitka. Na prvem je odtis 
škofjeloškega grba z napisom Gospo-
darska razstava Škofja Loka, 14. 7–22. 7. 
1956, in odtis priložnostnega poštnega 
žiga, na drugem ovitku pa portret Lo-
vrenca Koširja in njegova rojstna hiša z 
napisom Prva filatelistična razstava, 14. 
7.–22. 7. 1956, Škofja Loka.

Jubilej proslavili z razstavo
Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka je v septembru pripravilo razstavo 
v počastitev 25-letnice samostojnosti Republike Slovenije in 60. obletnice prve 
filatelistične razstave v Škofji Loki.

Predsednik Filatelističnega društva Lovro Košir Škofja Loka Srečko Beričič (v sredini) ob odprtju filatelistične razstave v počastitev 
25-letnice samostojnosti Republike Slovenije in 60. obletnice prve filatelistične razstave v Škofji Loki.
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Na športno-zabavni prireditvi, ki je 
potekala pod okriljem Športne unije 
Slovenije, so imeli obiskovalci mo-
žnost spoznavati različne športne 
panoge. Svoje dejavnosti je predsta-
vilo 23 škofjeloških športnih društev 
ter mladinskih in drugih družbeno 
pomembnih lokalnih organizacij, 
kot so skavti, taborniki, gasilci, Uni-
cef, mladinski dnevni centri in Rdeči 
križ.
Na ta način želijo promovirati zdrav 
in ustvarjalen način življenja, je poja-
snila koordinatorka projekta Sabina 
Gabrijel. "Športni pedagogi namreč 
ugotavljajo, da imajo otroci do četr-
tega razreda osnovne šole še nekako 
v svoji naravi, da so aktivni in se ve-
liko gibljejo, od takrat naprej pa bolj 
ali manj to počnejo le še tisti, ki se 
ukvarjajo s kakšnim športom, dru-
gi pa postanejo pasivni," je razložila 

Sabina Gabrijel in dodala, da je zato 
njihov glavni namen prek predsta-
vitev društev in njihovih dejavnosti 
mlade usmeriti v šport. "Zavedamo 
se namreč pomena športnih dejavno-
sti, ki mladim ponujajo priložnosti za 
aktivno preživljanje prostega časa ter 
zagotavljajo druženje, zdravo zabavo 

in sprostitev." Prepričani so tudi, da je 
vsakršno športno udejstvovanje tesno 
povezano z vrednotami, kot so vklju-
čevanje, solidarnost, tolerantnost, 
ekipni duh in fair play. "Zato je šport 
pomembno okolje, v katerem pote-
kata vzgoja in izobraževanje. Gibalne 
izkušnje, ki jih mladostniki pridobijo 
in razvijajo v okviru športne vadbe v 
mladosti, imajo vpliv na njihov celo-
sten razvoj, saj se v športu srečujejo 
s pravili in vrednotami, za uživanje 
v igri pa se morajo naučiti tudi dolo-
čenih socialnih spretnosti, kot so so-
delovanje, tekmovalnost, pripadnost 
ekipi in komunikacija."
Prizorišče v športnem parku so že 
dopoldne preplavili četrtošolci vseh 
štirih škofjeloških osnovnih šol, za 
katere so učitelji pripravili dodatne 
izzive za rekreacijo in kreativnost, 
poseben program pa so na igrišču 
pod vrtcem pripravili tudi za otroke 
Vrtca Škofja Loka. Na dogodku so go-
stili tudi znani škofjeloški športnici, 
ki sta zbranim zaupali, kaj ju moti-
vira za treninge in kakšni so občutki, 
ko stojiš na zmagovalnem odru. Do-
poldne je otroke pozdravila športna 
plezalka Maja Vidmar, popoldne pa 
je obiskovalce nagovorila Lučka Pod-
lipnik, ki je aktivno kariero športne 
plezalke že končala in se zdaj posveča 
maratonom. V nadaljevanju so nato 
predstavili številne športne panoge, 
od floorballa, plezanja, odbojke in 
rokometa do namiznega tenisa, no-
gometa, karateja, aikida, ekstremnih 
športov in gimnastike. Otroci so se ra-
zen tega lahko razgibali na otroških 
gibalnicah, starši pa spoznavali osno-
ve motorike za najmlajše. Posebno 
atrakcijo je tokrat predstavljal body 
zorbing, pri katerem se je bilo mogo-
če preizkusiti v igranju nogometa na 
zabaven način – igralci so bili namreč 
oblečeni v žoge velikanke.

Mlade navdušujejo za šport
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti je v septembru  
v športnem parku za Osnovno šolo Ivana Groharja v Podlubniku peto leto  
zapored organizirala prireditev Veter v laseh – s športom proti odvisnosti.

Otroci in njihovi starši so lahko preživeli s športom in zabavo obarvan dan v športnem 
parku za Osnovno šolo Ivana Groharja v Podlubniku.

Gibalne izkušnje, ki jih 
mladostniki pridobijo in 
razvijajo v okviru športne 
vadbe v mladosti, imajo vpliv 
na njihov celosten razvoj, saj 
se v športu srečujejo s pravili 
in vrednotami, za uživanje 
v igri pa se morajo naučiti 
tudi določenih socialnih 
spretnosti, kot so sodelovanje, 
tekmovalnost, pripadnost 
ekipi in komunikacija.
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V Prosvetnem društvu Sotočje se že 
pripravljajo na tristoletnico Škofje-
loškega pasijona, ki bo leta 2021. Že 
doslej so aktivno sodelovali pri vseh 
pasijonskih predstavah in tudi pri 
organizaciji spremljevalnih dogod-
kov, s katerimi vzdržujejo pasijonsko 
kondicijo, je pojasnil Janez Urh iz 
omenjenega društva. Del tega so tudi 
romanja, s katerimi želijo prispevati 
k promociji Škofjeloškega pasijona. 
Letos so se znova odpravili po poti 
Lovrenca Marušiča oziroma patra Ro-
mualda, avtorja pasijona. Tokrat so 
romali od kapucinov v Škofji Loki do 
kapucinov v Gorici.
Kot je pojasnil Janez Urh, so se v Pro-
svetnem društvu Sotočje Škofja Loka 
odločili, da bodo pred vsako izvedbo 
Škofjeloškega pasijona na svoj način 
prispevali k njegovi promociji. Tako 
so si pred uprizoritvijo pasijona v letu 
2009 zadali nalogo, da obiščejo in po-
vabijo k ogledu pasijona vse slovenske 
in zamejske škofe. Prvič so se tako na 
romanje odpravili v začetku maja leta 
2008 iz Škofje Loke v Štandrež, rojstni 
kraj patra Romualda, kjer so vabilo na 
pasijon izročili goriškemu in tržaške-
mu škofu, med potjo pa še koprske-
mu. Konec oktobra so odšli še v Novo 
mesto, februarja 2009 pa preko Celja 
in Maribora v Mursko Soboto. Pomladi 
tega leta je sledilo romanje v Celovec 
in tik pred pasijonom še v Ljubljano. 
"Spotoma smo poleg katoliških škofov 
povabili tudi evangeličanskega škofa, 
pravoslavnega paroha, muslimanske-
ga imama in ljubljanskega župana."
Pred uprizoritvijo pasijona v letu 2015 
pa so se odločili na romanjih večji 
poudarek nameniti patru Romualdu, 
zato so iskali informacije o tem, s ka-
terimi kraji je povezan. "Rojen je bil 
v Štandrežu, zaobljube pa je izrekel v 
Celju, kjer je bil v tistih letih noviciat 

za vse slovenske dežele, kot je ugotovil 
pater Metod Benedik, velik poznavalec 
pasijona," je pojasnil Janez Urh. Zato 
so najprej prehodili pot iz Štandreža 
do Celja, nato pa jih je pot popeljala še 
do Škofje Loke, kjer je pater Romuald 
deloval v letih 1715 do 1725. Letos pa so 
prehodili še tretji del poti, od Škofje 
Loke do Gorice, kjer je pater Romuald 
umrl.
Na vsakem romanju se po besedah 
Janeza Urha prepletajo fizične, domo-
ljubne, duhovne in druge vsebine. Na 
zadnjo pot se je odpravilo 17 romarjev, 
do cilja v Gorici jih je prišlo 13. "Večkrat 
nas vprašajo, kako je z 'žulji' na poti. 
Vedno povem, da zanje niti ne vemo iz 
dveh razlogov: zaradi preteklih izku-
šenj z romanj poskrbimo za primer-

no obutev in zaščito kože na podpla-
tih, znamo pa tudi malo potrpeti," je 
razložil Urh in dodal, da si ne delajo 
utvar, da z romanj prihajajo domov 
na pol svetniki, čeprav svoje izkušnje 
ne enačijo z običajnim pohodništvom. 
"Sam sem začel govoriti o romarskem 
'pušeljcu', ki ga sestavljajo pohodni-
štvo, spoznavanje domovine in bož-
jega stvarstva ter medčloveški odnosi 
in medsebojna pomoč," je pojasnil in 
dodal, da šopka ne sestavlja zgolj lepo 
cvetje, ampak tudi koprive, ki te sicer 
opečejo, a so obenem zdravilne. "Ro-
manje je naporno, a to obenem krepi 
našo voljo in vzdržljivost," je končal 
Urh, ki se mu zdi pomembno, da kot 
Ločani z romanji naredijo nekaj do-
brega za Loko in promocijo pasijona.

Vzdržujejo pasijonsko kondicijo
V Prosvetnem društvu Sotočje so v začetku oktobra pripravili štiridnevno romanje 
po Romualdovi poti od kapucinov v Škofji Loki do kapucinov v Gorici.

V Prosvetnem društvu Sotočje so se v začetku oktobra odpravili na romanje do  
kapucinov v Gorici.
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15. - 16. 10. 2016
FESTIVALNA DVORANA BLED

4 x diamant 0,3 karata 

1 x diamantni poročni 
ali zaročni prstan
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Otrokom iz Srečne hiše je Agata Lušina Struna s svojo eki-
po na domačiji Lušina pripravila nepozaben in doživetij 
poln dan. Med drugim so se naučili sami preživeti v na-
ravi, saj so jih seznanili s tem, kako varno zakuriti ogenj 
in katere užitne plodove je mogoče nabrati v gozdu.
Otroke so razen z navodili, kako preživeti v naravi, opre-
mili še s številnimi koristnimi napotki za življenje, reci-
mo s katero barvo se "oborožiti", ko jim manjka poguma 
– z rdečo, ko bi radi bili bolj veseli – z rumeno ali ko bi se 
želeli sprostiti – z zeleno. Pogum so že kmalu izkazali s 
spuščanjem po jeklenici sredi gozda, kjer so se preizkusili 
tudi v lokostrelstvu, pri čemer so si loke izdelali kar iz vej, 
timski duh pa so krepili z vajami po metodi Čarobni otro-
ci, je razložila predstavnica za odnose z javnostmi Srečne 
hiše Vanja Žižmond. Poskrbeli so tudi za kobilo Atlanto in 
konjička Indija, ki so ju nato tudi zajahali. "Velika večina 
jih je osedlala konja in sedla nanj prvič v življenju," je po-

jasnila Vanja Žižmond in dodala, da je izlet na Domačijo 
Lušina vsem skupaj, tako otrokom kot njihovim rejni-
kom, prinesel čudovit dan, poln novih izkušenj – od tega, 
kako premagati lasten strah, do tega, kako skuhati nad-
vse okusen in zelo zdravilen čaj kar iz plodov iz doma-
čega gozda. Za ta čaj je treba nabrati jelkine vejice, ki jih 
kar cele in sveže damo kuhati, čaj pa po okusu sladkamo. 
"Oljni madeži, ki jih bomo videli na površini, so smolnati 
in bodo nase vezali strupe iz našega telesa," so nam še 
zaupali. Prav tak čaj so si otroci privoščili ob sendvičih, 
preden so zapustili domačijo Lušina.

Otrokom pričarali lep 
dan v naravi
Na domačiji Lušina v Gostečah pri Škofji 
Loki so v septembru gostili otroke  
iz rejniških družin iz Srečne hiše.

Na domačiji Lušina so za otroke iz rejniških družin iz Srečne hiše pripravili nepozaben, 
doživetij poln dan.

Preden so konjička zajahali, so se z njim 
pobliže spoznali.

Izlet na Domačijo Lušina je tako otrokom kot 
njihovim rejnikom prinesel čudovit dan, poln 
novih izkušenj – od tega, kako premagati 
lasten strah, do tega, kako skuhati nadvse 
okusen in zelo zdravilen čaj kar iz plodov iz 
domačega gozda.
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Danes je članica priljubljenega zbora 
Perpetuum Jazzile, poje pa že od malega. 
Najprej je pela v cerkvenem zboru v Sta-
ri Loki, nadaljevala pri številnih drugih, 
kasneje pa sodelovala še pri raznih pri-
ložnostnih zasedbah. Učila se je igranja 
klavirja in kitare ter obiskovala glasbeno 
šolo v Škofji Loki, kjer je dokončala solo-
petje pri profesorici Veri Mlejnik.
Energija zbora Perpetuum Jazzile na 
odru se ji je zdela vedno neverjetna. „Ta-
koj se je videlo, da zelo uživajo in da so 
veliki prijatelji.“ Spremljala je njihovo 
delo, za prijavo na avdicijo pa je pogum 
zbirala leto, dve. „Avdicija je bila kar 
zahtevna. V prvem krogu so preverjali 
posluh in ritem, v naslednjem sposob-
nost barvanja glasu. Namreč imitiramo 
različne instrumente ali pa barvo glasu 
pevca pesmi, ki jo izvajamo, zato je izre-
dno pomembno, da svojo znaš prilagaja-
ti. V tretjem krogu pa so preverjali petje v 
oktetu. Poleg mene je pelo še sedem pev-

cev iz PJ – kakor mi na kratko poimenu-
jemo Perpetuum Jazzile. Vsak je pel svoj 
glas in tako so preverili tudi sposobnost 
večglasnega petja. Ker sem že od malega 
pela pri zborih, k sreči zame to ni bil pro-
blem, se pa zgodi, da lahko izredni pev-
ci v tem krogu padejo, ker se enostavno 
pri osemglasnem petju ne znajdejo. Po 
opravljenih treh krogih nas je od takrat 
320 prijavljenih opravilo avdicijo sedem 
in lahko smo prišli na prvo vajo. Tako 
dolgo sem si želela peti z njimi, da me 
je na prvi vaji čisto odneslo. Slučajno so 
vadili Africo, ki je takrat že bila hit. Da 
sem lahko pela z njimi in začutila njiho-
vo energijo, je bil res nor občutek.“
Od takrat do danes je minilo sedem let. 
Že od začetka Bojana poje prvi sopran, 
kar je najvišji ženski glas. Poleg petja ji 
je pri perpetuumovcih zelo všeč, da so 
člani zbora dobri prijatelji, se med seboj 
razumejo in se znajo družiti. „Všeč mi je 
tudi to, da je veliko načinov, da si lah-
ko v zbor še bolj vključen. Ima pa zbor 
veliko prednost, saj sodeluje z različnimi 

profesionalci z vsega sveta in se tako čla-
ni spoznamo s številnimi najnovejšimi 
tehnikami petja. Tudi naš umetniški 
mentor Peder Karlsson je iz Švedske in 
njegov skandinavski pristop se pozna.“
Seveda brez vaj ne gre. Pri njih proces 
učenja poteka tako, da dobijo note in 
midi posnetek, se doma naučijo novo 
pesem in na vajo pridejo že pripravljeni. 
Vadijo dvakrat tedensko po dve uri, pred 
večjimi projekti tudi tri, štiri ure. Večkrat 
na leto imajo intenzivni konec tedna vaj, 
za snemanja se morajo še posebej dobro 
pripraviti, vsake toliko časa pa umetni-
ško vodstvo preposluša njihove nove po-
snetke in jim sporoči, kaj je v redu, kaj 
morajo izboljšati. Petje pri zboru, kot je 
Perpetuum Jazzile, v bistvu predstavlja   
del Bojaninega načina življenja. Inten-
zivno je vpeta v celostno strukturo zbo-
ra, kjer je treba ogromno postoriti – od 
organizacije večjih koncertov do avdio 
snemanj, zunanje podobe, vodenja vaj ... 
Za zdaj ji petje predstavlja hobi, o lastni 
pevski karieri ni nikoli razmišljala, saj 
pri perpetuumovcih izredno uživa. Pred-
vsem zato, ker jih je veliko in jim doga-
janj ne manjka. V zboru jih namreč poje 
okoli petdeset. Sama pa najraje posluša 
rokovsko in glasbo iz 80-ih let.
Bojana letos kakšnih posebnih počitnic 
ni imela. Pridno je sedela za knjigami 
in zaključevala diplomo. Zbor pa si od-
dahne v mesecu avgustu. „Takrat ni vaj, 
se pa zgodi, da imamo kakšen koncert; 
sicer pa med letom veliko potujemo. 
Poseben lanski projekt je bil na primer 
nastop v Parizu, ko nas je Disney Europe 
povabil kot glavnega izvajalca na njiho-
vem letnem dogodku. Trenutno pa se in-
tenzivno pripravljamo na novembrsko, 
sedaj že tradicionalno Vokal Xtravagan-
zzo, ko se bomo v ljubljanskem Cankar-
jevem domu na treh koncertih predsta-
vili z novimi pesmimi za novo sezono.“

Poje že od malega
Loka ima za Bojano Bergant poseben čar in o tem, da bi kdaj živela kje drugje, ne 
razmišlja. Tudi kot srednješolka je obiskovala gimnazijo v Škofji Loki, ravnokar 
pa je diplomirala iz matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. 
Prihaja iz glasbene družine, tako da jo je glasba zaznamovala že v rosnih letih.
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Na tokratnem srečanju se je zbralo 
24 občanov osemdesetletnikov, ki jih 
je ob tako pomembnem življenjskem 
jubileju sprejel in nagovoril tudi žu-
pan Miha Ješe. Zahvalil sem jim je 
za njihovo preteklo delo, s katerim 
so prispevali k temu, da danes lahko 
rečemo, da je Škofja Loka gospodar-
sko razvita občina, je poudaril in do-
dal, da so s svojim delom tudi njegovi 
generaciji omogočili lepo in mirno 
otroštvo. »Vi niste bili generacija, ki bi 
razmetavala z denarjem, ampak ste 
varčevali tudi za prihodnje rodove,« 
jih je pohvalil župan in dodal, da je le-
tnik 1936 zagotovo najboljši letnik, kar 
po njegovem dokazuje tudi to, da so še 
vedno v tako dobri kondiciji. 
Po besedah organizatorja srečanja 
Ivana Hafnerja je bilo to sedmo sku-
pno srečanje Škofjeločanov, rojenih 
leta 1936. »Prvič smo se zbrali, ko smo 
praznovali Abrahama, od takrat pa se 
dobimo vsakih pet let,« je pojasnil. Ve-
seli ga, da so se zdaj osemdesetletniki 

povabilu na srečanje odzvali v tako 
velikem številu. »Treba je namreč ve-
deti, da so od prejšnjega srečanja štir-
je umrli, od prvega srečanja pa jih je 
že pokojnih kar 27.« Župan Miha Ješe 
je v svojem nagovoru spomnil, da so 
mnogi med njimi tudi maturanti 
prve generacije loške gimnazije, kar 
bo prav tako ostalo trajno zapisano v 
spomin loške zgodovine. 
V nadaljevanju jih je seznanil s pro-
jekti, ki jih ta čas vodijo na občini in 
ki so namenjeni tudi njim. "Zadnja tri 
leta smo ves denar 'zakopali', saj smo 
vlagali predvsem v kanalizacijska in 
vodovodna omrežja. To smo delali za 
naše vnuke, zdaj pa je čas, da nekaj 
naredimo še za vas, da boste lahko 
rekli, da jesen življenja preživljate v 
urejeni Loki." Tako so po županovih 
besedah že zastavili projekte za uredi-
tev trga pred upravno enoto. "Ob tem 
bomo tudi vas pozvali, da podate svoje 
predloge za njegovo poimenovanje." 
Projekte pripravljajo tudi za obnovo 
Spodnjega trga, ki naj bi ga uredili še 
v tem županskem mandatu. Seznanil 

jih je še, da so že podpisali pogodbe za 
ureditev protipoplavne zaščite na naj-
bolj ogroženih območjih od Puštalske-
ga do Suškega mostu, pripravili so že 
tudi idejni projekt za ureditev knjižni-
ce na Nami. "Prostore, ki se bodo spro-
stili na območju nekdanje vojašnice, 
pa bomo potem namenili medgene-
racijskemu sodelovanju, saj bomo več 
prostora namenili društvu upokojen-
cev, razen tega pa razmišljamo tudi 
o dnevnem centru, kjer bi imeli sta-
rejši možnost za druženje," je razkril 
župan. Obenem je zbrane pozval, naj 
občini posredujejo tudi svoje predloge, 
kaj bi bilo treba še urediti, da bilo tudi 
zanje življenje v Škofji Loki prijetnej-
še. Na koncu je vsakemu podaril zgo-
ščenko s pasijonsko glasbo.
Po sprejemu pri županu so se škofje-
loški osemdesetletniki sprehodili do 
kapucinske cerkve, kjer so imeli mašo 
zadušnico v kapeli sv. Pija za vse po-
kojne sotovariše. Sledilo je skupno ko-
silo, ob katerem je bilo še dovolj časa 
za pogovore, pozdrave in kratko kro-
niko njihovega zadnjega obdobja.

"Najboljši letnik" pri županu
Škofjeločani, ki so ali še bodo letos dopolnili osemdeset let, so se po petih letih 
znova srečali, da bi skupaj praznovali. Gostil jih je tudi župan Miha Ješe.

Škofjeloški osemdesetletniki pri županu
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Minuli konec se je za košarkarske pr-
voligaše začela nova sezona, po igra-
nju v Ljubljani in Nemčiji pa se je v 
domači klub letos vrnil 23-letni Boris 
Bošnjak s Frankovega naselja. Klepe-
tala sva o njegovih športnih začetkih 
pa tudi o načrtih.
• Je bila košarka med športi vaša 
prva izbira?
"Tudi moj oče je bil košarkar in prav 
on je bil moj prvi trener. Začelo se je 
pri šestih letih in košarka mi je bila 
takoj všeč. To pa ni pomenilo, da se 
nisem ukvarjal s skoraj vsemi ostali-
mi športi. Nekaj časa sem igral nogo-
met pa odbojko in rokomet ... Obisko-
val sem Osnovno šolo Cvetka Golarja 
in tam je bilo na razpolago res veliko 
različnih športnih dejavnosti. Na kon-
cu, pri dvanajstih letih, sem se ven-
darle odločil in izbral košarko."
• Kdaj so se začeli prvi uspehi?
"Prve res velike korake v košarki sem 
naredil pri petnajstih letih, ko me je 
trener Matic Vidic vključil v člansko 
ekipo. Takrat sem tudi precej shujšal 
in zelo napredoval. Čeprav sem bil si-
cer član kadetske ekipe, sem treniral 
s člani in okusil tudi svoje prve minu-
te v prvi slovenski ligi. Nato sem šel 
s šestnajstimi leti kot posojeni igralec 
k Unionu Olimpiji in tam sem v igri 
znova naredil velik napredek. Tako se 
je začela tudi moja reprezentančna 
kariera, saj sem bil prvič vpoklican v 
kadetsko reprezentanco. Nato sem bil 
tudi član mladinske reprezentance in 
reprezentance mlajših članov. Bil sem 
tudi že na treningih članske reprezen-
tance in želim si, da bi kdaj res igral 
za člansko ekipo Slovenije."
• Na katere rezultate ste najbolj po-
nosni?
"Že pri šestnajstih letih smo bili z Uni-
onom Olimpijo tretji med kadeti, iz-

bran sem bil tudi v najboljšo peterko 
turnirja. Kasneje se spominjam odlič-
nih rezultatov med mladinci pa tudi 
prvih tekem v članski ekipi, ko sem 
dal preko dvajset točk."
• Večino kariere ste vendarle igrali v 
domačem klubu?
"Ja, v Škofji Loki sem igral tako v mla-
dinski konkurenci kot med člani. Nato 
sem se odločil, da bi zamenjal okolje, in 
sem šel k Slovanu. Tam sem imel odlič-
no sezono in bil tudi prvi strelec ekipe. 
Ponudila se je priložnost, da grem v 
Nemčijo, in tam sem eno leto igral v 
regionalni ligi. Sedaj sem se odločil, da 
se vrnem domov, in poleti sem znova 
postal član domačega prvoligaša."
• Kljub mladosti ste med starejšimi 
igralci v ekipi.
"Čeprav imam šele 23 let, se v ekipi 
počutim kot nekakšen mentor. Večina 
je mlajših od mene, kar pa pomeni, 
da imamo precej močne in naporne 
treninge. Skoraj vsak dan treniramo 
dvakrat, imamo res odlične treninge, 
kar pa nam vsem ustreza, saj želimo 
čim bolj napredovati in dosegati čim 
boljše rezultate. Za cilj letošnje sezone 
smo si zastavili, da ostanemo v prvi 
ligi. Ker smo mlada ekipa, naša igra 
še precej niha, vendar pa se bomo bo-
rili in upam, da bodo čim večkrat tudi 
zmagovali. Zase lahko rečem, da če se 
bom dokazal v prvi ligi, pričakujem, 
da bom padel v oči tudi selektorju."
• Igranje v prvi ligi je pred domači-
mi navijači gotovo nov izziv?
"Igrati pred domačimi navijači je bilo 
zame vedno nekaj posebnega, na teh 
tekmah sem bil vedno še bolj zagret 
kot na drugih. Dejstvo je, da pridejo na 
tribune tako prijatelji kot domači pa 
tudi ostala loška publika. Vsi si želimo 
zmagovati, zase lahko rečem, da ne 
maram porazov."
• Tudi sestra Maja je bila dobra ko-
šarkarica ...

"Ja, tudi ona je kar nekaj let igrala ko-
šarko, sedaj pa ne igra več. Zaradi tež-
ke poškodbe kolena se je raje posvetila 
študiju." 
• Ali vam ob košarki uspe tudi štu-
dirati?
"Sem ambiciozen in kljub triindvaj-
setim letom se počutim še mladega 
igralca. Kljub temu je treba gledati 
na prihodnost in imeti alternativo. 
Po pogovoru z očetom in mamo sem 
se letos odločil, da začnem z resnim 
študijem. To sem poskušal že prej, le-
tos pa sem se vpisal na redni študij na 
Fakulteti za organizacijske vede, smer 
menedžment. Tako poleg rednih tre-
ningov redno obiskujem tudi preda-
vanja, saj si resnično želim, da uspe-
šno zaključim tudi študij."
• Kot športnik najbrž pazite pri pre-
hrani?
"Seveda moram biti pozoren na to, kaj 
jem. Pazim, da je hrana zdrava, poleg 
tega skrbim za pravilna prehranska 
dopolnila, saj brez tega tako hudega 
tempa ne bi zdržal."

Na tekmah ne mara porazov
Po dveh sezonah v dresu škofjeloškega košarkarskega prvoligaša LTH Castings 
znova igra Boris Bošnjak, ki je s svojim 201 centimetrom višine okrepitev tako na 
položaju krila kot krilnega centra, kot pravi, pa na tekmah ne mara porazov.

Škofjeločan Boris Bošnjak se je vrnil v 
domači klub.
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"Za nami je še ena uspešna sezona. 
Tradicionalno smo jo začeli s pripra-
vami, ki so bile letos prvič v Novigradu 
in so nakazale, da se nam obeta dobra 
sezona. Res je bilo tako," je povedal 
Žiga Maretič, predsednik ŠD Koloka.
Člane Koloke prepoznate v značil-
nih oranžnih dresih. "Tudi letos smo 
bili vidni na vseh večjih rekreativ-
nih tekmovanjih, kjer smo dosegli 
zelo dobre rezultate. Udeležili smo 
se tekem Pokala polanskih puklov in 
bili med najbolj številnimi. Vsi naši 
člani so odlično zastopali Kolokino 
oranžno barvo," je pojasnil Maretič. 
Plan, ki so si ga zadali pred sezono, 
so skoraj v celoti izpolnili: "Dež nam 
je žal odplaknil le naš tradicional-
ni Dalmacija Extreme Tour. Smo pa 
skupaj naredili kar nekaj kolesar-
skih izletov, kjer smo uživali v dobri 
družbi." Kolesarsko sezono so konec 
septembra zaključili z zadnjim inter-
nim GP-jem do Naceta in podelitvijo 
priznanj najboljšim tako kolesarjem 
kot tekačem. Med kolesarji so bili 
najboljši Andrej Draksler, Blaž Ber-
gant in Sandi Jugovic, med kolesar-

kami Valerija Mrak, Tatjana Luznar 
in Katja Seme, med tekači Aleš Seme, 
Uroš Bertoncelj in Luka Frelih, med 
tekačicami pa Valerija Mrak, Hermi-
na Jelovčan in Darja Prevodnik. Po-
delili so tudi priznanje za naj kolo-
kovca in kolokovko, člana in članico, 
ki sta bila prisotna na največ aktiv-
nostih društva. To sta bila tudi letos 
Katja Seme in Luka Plantarič.

Kolokovci bodo aktivni tudi v zimskih 
mesecih. "Zima za naše člane ne pred-
stavlja pravega počitka. Z oktobrom 
začenjamo s tekaškimi nedeljami, te-
kom po cesti do Naceta in naprej do 
koče na Lubniku. V načrtu so pohodi 
in tek na smučeh. Da so naše aktivno-
sti v takšnem obsegu, pa gre zahvala 
tudi vsem sponzorjem in donatorjem, 
ki nas podpirajo," je zaključil Maretič.

"Oranžna" družba zaključila sezono

Najboljši kolesarji in tekači Koloke v letošnji sezoni s predsednikom Žigo Maretičem, ki 
so ga takole dvignili. Koloka ni le šport, je tudi druženje.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Športno društvo Pungert je z zaključno prireditvijo pri Ro-
žniku na Osolniku končalo 22. akcijo Prijatelj Osolnika. 
Kar šestnajst je takšnih, ki so normo dvajsetih vzponov 
dosegli vsako leto od začetka akcije, v zadnji akciji pa jo 
je doseglo 238 udeležencev. V knjigo so se skupaj vpisali 
15.602-krat.
Največ vzponov sta zabeležila Andrej Šesek iz Frankove-
ga naselja (362) in Tatjana Dolenec od Sv. Barbare (320). 
Najštevilnejša družina je bila družina Bečan (Peter, Darja, 
Ana, Urša, Neža) iz Pungerta. Najmlajša udeleženka akcije 
je bila triletna Anamarija Kavčič, najstarejši osovnikar pa 
je Franc Tehovnik, letnik 1932, ki je bil na Osolniku 37-krat, 
normo pa je izpolnil že enaindvajsetič. Od 1. avgusta pote-
ka že nova akcija, ki se bo zaključila 31. julija 2017. "Pravila 
ostajajo nespremenjena, kar pomeni dvajset vzponov peš 

ali s kolesom," pravi Štefan Kušar, predsednik ŠD Pungert. 
Od leta 1994, ko se je začela akcija, pa do letos je prijatelj 
Osolnika postalo 734 udeležencev.

Prijatelji Osolnika

V 22. akciji Prijatelj Osolnika sta bila največkrat na Osolniku 
Tatjana Dolenec in Andrej Šesek, v sredini predsednik ŠD Pungert 
Štefan Kušar.
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Tek in pohod na Osolnik je sredi septembra doživel jubi-
lejno, petindvajseto izvedbo. V Športnem društvu Kondor 
Godešič razmišljajo o spremembah.
Pisalo se je leto 1992, ko so se Godešani prvič pomerili na 
teku z Godešiča na Osolnik. Dogodek je bil takrat povsem 
interne narave z osmimi udeleženci. Kot prvi zmagovalec 
se je vpisal sedaj že pokojni Peter Bertoncelj s časom 30 mi-
nut in 50 sekund. Tek zadnja leta poteka v njegov spomin. 
Z leti se je tek razvijal in na njem so nastopili vsi najboljši 
slovenski gorski tekači. Rekord proge je tako v moški kot v 
ženski konkurenci padel leta 2007, postavila pa sta ga brat 
in sestra Mitja in Mateja Kosovelj s časoma 24 minut in 8 
sekund oziroma 28 minut in 23 sekund. Tek je dolga leta 
štel za uvodno tekmo slovenskega pokala v gorskih tekih 
in državno prvenstvo veteranov. Tako je bilo do letos, ko je 
doživel tudi terminsko spremembo. Zaradi slabe vremen-

ske napovedi so ga s tradicionalnega majskega termina 
prestavili na september. Udeležba je bil manjša kot prete-
kla leta, konkurenca povsem na vrhu pa kljub temu dobra. 
Najhitrejša sta bila Matej Jakša (26:22), aktualni držav-
ni prvak v smučarskem teku na 50 km, in Maja Peperko 
(34:19). Prvi v posebni kategoriji domačinov pa je bil Janez 
Križaj, ki je tekel že v prvi izvedbi teka.
Po četrt stoletja organizatorji razmišljajo o spremembah, 
ki gredo predvsem v smeri privabiti večje število udele-
žencev. "Tek organiziramo že petindvajset let, kar je lepa 
številka. Vmes so bila uspešna in manj uspešna obdobja. 
Zadnja leta se kaže, da to ni več rekreacija, ki bi privabljala 
širšo množico. Na teku je bilo v najboljših letih tudi po dve-
sto petdeset udeležencev. Potrebne bodo spremembe, saj 
je gorski tek očitno v upadu. Razmišljamo o organizaciji 
ravninskega teka, tek na Osolnik pa, da bi vseeno ostal, a 
se vrnil h koreninam in interni izvedbi," je pojasnil Jože 
Hafner, predsednik ŠD Kondor Godešič.

Petindvajsetič 
tekli na Osolnik
Tek in pohod na Osolnik 
praznuje četrt stoletja. 
V najboljših letih je 
na njem teklo tudi po 
dvesto petdeset tekačev. 
Organizatorji pravijo, 
da je prišel čas za 
spremembe.

Tekači so petindvajsetič tekli z Godešiča na Osolnik. V ospredju so najhitrejši trije:  
z leve prvi Matej Jakša, tretji Matic Plaznik in drugi Gašper Bregar.

Na OŠ Škofja Loka-Mesto so osmič organizirali dobrodelni tek. 
Pripravili so pester program z različnimi športnimi delavnicami, 
srečelovom, pekli so palačinke ... Prireditev je bila netekmoval-
nega značaja, kot gostje pa so se je udeležili trije tekmovalci iz 
resničnostnega šova Survivor: Teja, Klemen in Maja. Na polur-
nem teku je z udeleženci tekel maratonec in olimpijec Tone Ko-
smač. "Namen prireditve je aktivno preživljanje prostega časa, 
navdušiti in spodbuditi otroke h gibanju ter seveda bogatitev 
šolskega sklada. Gre za dobrodelno prireditev, na kateri smo 
zbirali prostovoljne prispevke. Izkupiček bomo namenili za šol-
ski sklad. Z organizacijo bomo nadaljevali. Izmenično potekata 
dobrodelni tek in dobrodelni koncert. S tem zadostimo različ-
nim okusom," je povedala Doris Kužel, ravnateljica OŠ Škofja 
Loka-Mesto.

Dobrodelni tek z olimpijcem

Z udeleženci dobrodelnega teka je tekel tudi olimpijec  
Tone Kosmač.
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Sredi septembra je v prostorih Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport 
Zavod za šport RS Planica podelil na-
grade vrtcem, osnovnim šolam in sre-
dnjim šolam, ki so bile v šolskem letu 
2015/16 najbolj dejavne na športnem 
področju. 
Med nagrajenimi šolami je bila tudi 
Osnovna šola Ivana Groharja iz Škofje 
Loke, ki je dobila srebrno priznanje. 
Bronasto priznanja sta si prislužili 
Osnovna šola Cvetka Golarja s Trate in 

Osnovna šola Ivana Tavčarja iz Gore-
nje vasi.
Bronasto priznanje za najbolj športno 
osnovno šolo s prilagojenim progra-
mom je dobila Osnovna šola Jela Ja-
nežiča iz Škofje Loke.
Poleg teh je bilo podeljenih tudi nekaj 
priznanj za posebne dosežke in zaslu-
ge na področju športa otrok in mladi-
ne ter priznanja za najboljše športne 
fotografije, ki ga je dobila tudi Osnov-
na šola Ivana Groharja. Fotografijo 

je na ljubljanskem maratonu posnel 
učitelj športa Jože Kordiš.
»V natečaju se upošteva število učen-
cev, vključenih v športne programe, 
kot so na primer Zlati sonček, Krpan, 
Nauči se plavati, šolska športna tek-
movanja, program Zdrav življenjski 
slog in še nekateri drugi. Naša šola je 
že nekaj let med najuspešnejšimi – in 
tako je bilo tudi letos,« je po podelitvi 
priznanj povedal ravnatelj Osnovne 
šole Ivana Groharja Marko Primožič.

Šolarji imajo 
radi šport
Med najbolj dejavnimi 
šolami na področju 
športa so tudi škofjeloške 
osnovne šole.

Ob podelitvi priznanj so bili na odru tudi predstavniki šol iz škofjeloškega konca.

ZAPOSLIMO ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENTKI
Nudimo:
• zaposlitev za polni delovni čas, za nedoločen čas s poskusno dobo (3 mesece),
• delo v moderni zasebni kliniki v kolektivu z 20 zaposlenimi,
• delo v dinamični in mladi ekipi,
• korektno in stimulativno nagrajevanje,
• vplačevanje premije za drugi pokojninski steber,
• stimulacija za vsako leto prisotnosti v našem kolektivu,
• aktivnosti, ki gradijo pripadnost h kolektivu.
 

Pričakujemo:
•  izkušnje z delom v zobni ordinaciji,
• ustrezno izobrazbo,
• prijaznost, urejenost in dinamičnost pri delu,
• pripravljenost za delo z ljudmi v nadstandardni zasebni ordinaciji,
• pripravljenost za delo v dveh izmenah,
• prednost imajo kandidati iz lokalnega okolja,
• dolgoročno zaposlitev.

Prošnjo z življenjepisom in delovnimi izkušnjami, pošljite na naš elektronski naslov info@dentalmarket.si  ali po pošti na naslov:
Dental Market d.o.o., Kapucinski trg 12,  4220 Škofja Loka. 

ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka

Telefon +386 (0)8 330 20 10

E-mail info@osovnikar.com

Delovni čas
ponedeljek - petek 7.00 - 19.00
sobota - po dogovoru

www.osovnikar.com

ESTETSKO ZOBOZDRAVSTVO
IMPLANTOLOGIJA

ORALNA KIRURGIJA
LASER

BELJENJE ZOB
ORTODONTIJA

ZOBNI RENTGEN 3D CBCT

AKCIJA v mesecu OKTOBRU!

IMPLANTATI - 10%
BELJENJE ZOB -50%
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Po letošnjem aprilskem na Trgu re-
publike je septembrski teden mode 
Ljubljana Fashion Week gostil hotel 
Slon. Tokrat organizatorji modnega 
dogodka oblikovalcev niso želeli ome-
jiti s sezono, temveč so jim dali več 
svodobe in jih tako spodbudili, da so 
se predstavili s svojimi posebnimi ko-
lekcijami. 
Na modni brvi pa smo lahko zadnji 
dan septembrskega tedna mode spre-
mljali tudi kreacije sicer še študenta, 
Škofjeločana, ki živi in že ustvarja v 
Ljubljani, Nejca Šubica. Petindvaje-
stletnik se je predstavil s kolekcijo 
Semi-loner. Navdih zanjo: okolje, ži-
vljenje, sploh trenutno stanje. Pravi, 
če bi lahko, bi za vse svoje kolekcije 
iskal navdih v priljubljeni ameriški 
komični nanizanki Seinfeld. Nejčevo 
življenje je že od konca osnovne šole 
globoko prepleteno s skejtersko kul-
turo, kar se odraža tudi v njegovem 
ustvarjanju. 
S šivanjem se je začel ukvarjati v 
srednji šoli, pri čemer je predvsem 
zasledoval načelo 'naredi si sam'. 
Takšnemu pristopu sledi tudi med 
svojim šolanjem na Naravoslovno-
tehniški fakuleteti v Ljubljani, kjer je 
z izobraževanjem na smeri oblikova-
nje tekstila začel v letu 2011/12. Trenu-
tno je vključen v magistrski program 
omenjene fakultete, osredotoča pa 
se predvsem na oblikovanje moške 
ulične mode s poudarkom na estetiki 
skejtanja in funkciji udobja. Navdušu-
je ga tudi oblikovanje skejterskih če-
vljev, z zmago na natečaju Mesh1.0, pa 
se je v ameriškem Portlandu udeležil 
tečaja oblikovalca Dwayna Edwardsa, 
ki je oblikoval obutev za Jordan Brand. 
Na FWLJ Aquafresh 2014 je za kolek-
cijo Wetpussy(cat) prejel nagrado za 

domiselno in inovativno kolekcijo 
športnih oblačil ter nadgradnjo upo-
rabljenih materialov; leto dni kasneje 
pa v okviru izmenjave Erazmus svoje 
znanje šest mesecev nadgrajeval na 
Univerzi v Winchestru v Angliji. Izbral 
je smer 'printed textiles', v okviru ka-
tere je pridobil dodatno znanje o tisku 
na tekstil. Praktične izkušnje je nato 
pridobival tudi med pripravništvom 
v Londonu, kjer je pomagal oblikova-
ti in izdelati kolekcije za poletje 2016 
za njihovo ulično znamko Underated. 
Tudi letos spomladi je na LJFW 2016 za 
kolekcijo Razvajena depresija prejel 
nagrado ljubljanske Pentlje, trgovine 
s konceptom. Tako njegovo idejo, iz-
raženo skozi oblačila, lahko kupite v 
omenjeni ljubljanski trgovini pa tudi 
kose iz njegove zadnje kolekcije, ki 
smo jo lahko videli na septembrskem 
tednu mode. 
„V kolekciji Semi-loner se kot proti-
utež nepotrebnim zadregam in tego-
bam asocialnosti prebija 'peterpanski' 
kompleks brezbrižne in neustavljive 
estetike skejterske kulture. V oblačilih 
za mladeniče se resna funkcionalnost 
zliva z nepotrebnimi, skoraj dekaden-
tnimi detajli, ki pričajo o razkazova-
nju življenjskih stilov mladih. Močni 
kosi se utapljajo v pastelnih barvah in 
motivih iz lastne preteklosti in seda-
njosti. Skozi kolekcijo se športni kosi 
postavijo ob bok klasičnim krojem s 
poudarkom na udobnosti in samostoj-
nosti. Mešanje naravnih in umetnih 
materialov z različnimi tehnikami 
tiska, vezenja in pletenja dodajo tudi 
osnovnim kosom spontano zgodbo s 
pridihom mestnega življenja,“ razlo-
ži svojo kolekcijo Nejc, ki ustvarja le 
moške kose, zelo pa v oči pade njegov 
posebni kos, pletenina s siničkami, ki 
je idejno dozorela v domačem okolju, 
saj gre za lik ptička znanega slikarja 
Ive Šubica.

Polovična osamljenost, ki to ni
Življenje Nejca Šubica je že od konca osnovne šole globoko prepleteno s skejtersko 
kulturo, kar se odraža tudi v njegovem modnem ustvarjanju. Trenutno se njegov 
ustvarjalni jaz posveča predvsem funkciji udobja moške ulične mode.
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MAJA BERTONCELJ

V Retečah je 25. septembra potekala osrednja slovesnost 
ob praznovanju štiridesete obletnice posvetitve tamkaj-
šnje župnijske cerkve sv. Janeza Evangelista. Vodil jo je 
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore.
Cerkev v Retečah se kot podružnica pražupnije Stara 
Loka v ohranjenih arhivskih virih prvič omenja leta 
1501, vendar je bila postavljena že nekaj desetletij prej, 
vsekakor v 15. stoletju. Kot značilna gotska podružnica 
slovenskega podeželja je bila sestavljena iz prezbiteri-
ja s petosminskim zaključkom in preproste pravoko-
tne ladje, pokrite z lesenim stropom. Kljub mnogim 
poznejšim prezidavam se je v jedru ohranil do danes. 
Današnjo podobo je cerkev začela dobivati leta 1974, ko 
so tedanjo premajhno cerkev začeli povečevati in pre-
navljati. Prostorska stiska je pripeljala do ene največjih 
gradenj v zgodovini vasi. Od starih delov stavbe sta bila 
ohranjena le prezbiterij in zvonik. Cerkev je 26. septem-
bra 1976 posvetil nadškof Jožef Pogačnik. Vsi glavni po-
datki o cerkvi so zbrani v posebni knjižici, ki so jo izdali 
ob tej priložnosti. Tekst za njen umetnostnozgodovin-
ski oris je prispeval dr. Luka Vidmar. 
Pred tremi leti so začeli z novo povečavo župnijske cer-
kve, ki pa še ni zaključena. Branko Potočnik, ki je od lani 
župnik Župnije Reteče, pravi, da bo prav to ena izmed po-
membnih nalog v prihodnjih letih. Dokončanja del si že-
lijo tudi farani, cerkve kot stavbe pa se je v pridigi dotaknil 
tudi ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore in poudaril, 
da je cerkev samo stavba in da je njena lepota v tem, da 
ni prazna, da ni zapuščena: "Vsebine tej cerkvi ne dajejo 
zidovi, temveč živa cerkev, občestvo, ki se zbira kjerkoli. 
To cerkev oblikujte z ljubeznijo, da bo zares vaša.« 

Obletnica cerkve
V Retečah so obeležili štiri desetletja 
od posvetitve župnijske cerkve.

Osrednjo slovesnost je vodil ljubljanski nadškof msgr. Stanislav 
Zore, levo ob njem sedanji reteški župnik Branko Potočnik, v ozadju 
nekdanja župnika Janez Markeš in Štefan Pavli.

Praznovanja so se udeležili tudi gasilci in narodne noše, 
prišla pa sta tudi nekdanja reteška župnika Štefan Pavli in 
Janez Markeš. Ob obletnici so podelili priznanja. Nadškofij-
skega so prejeli Peter Bernard, Vinko Avguštin st. in Magda-
lena Drnovšek, župnijskega pa Franc Jelenc.

Slovesnost se je začela s procesijo.
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Prodaja, prevoz in črpanje betona

DELOVNI ČAS: Pon. - Sob. od zore do mraka

BREZPLAČNI OGLEDI !
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email: mirko@maroltbeton.si  www.maroltbeton.si  tel: 01 750 27 27 
fax: 01 750 27 26 naročilo: 051 619 865 
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UGODNE CENE!!!
BETON BREZ PEPELA

 
Ob naročilu betona s prevozom in črpalko, nudimo betonski vibrator brezplačno!

041 619 865
- betonarne na različnih lokacijah
- beton dostavljamo tudi nad 50 km iz Ljubljane

MIROSLAV CVJETIČANIN

Ogrevanje bomo obdelali od najbolj 
klasičnega načina do takega, ki bo 
kmalu postal del naših domov. Ogre-
vanje je velik strošek, zato je dobro ve-
deti, kaj je za nas najboljše. Kaj nam bo 
prinesla prihodnost, ne ve nihče, ven-
dar če spremljamo današnji trg, ljudje 
vedno bolj iščemo alternativne vire 
ogrevanja. In če jih iščemo, jih bomo 
tudi našli oziroma večino smo jih že. 
Zdaj je samo na nas, da se odločimo, 
kako se bomo greli. Največkrat je naj-

težje narediti premik v naših glavah, 
kar je tudi povsem razumljivo. Za svoj 
denar bi radi najugodnejše in najbolj-
še, zato najbolj zaupamo preverjenim 
načinom ogrevanja. Smo pač Gorenj-
ci, kajne? Za vse tiste, ki nam ponu-
jajo razne vrste ogrevalnih sistemov 
pa mogoče spodbuda, da uporabniki 
potrebujemo predvsem dobre infor-
macije s terena. Novim stvarem ma-
lokdo zaupa, zato jih mora videti oz. 
o njih slišati od nekoga, ki jih že upo-
rablja. Prepričan sem, da bomo vsi v 
prihodnosti skrbeli za ogrevanje bolj, 

kot pa smo do sedaj. Verjetno temu 
pripomorejo vedno višje cene, vendar 
gre na bolje. In k temu pripomore tudi 
vse bolj raznolika ponudba na našem 
trgu.

DRVA OSTAJAJO NA PRVEM MESTU

V Sloveniji in zato tudi na Gorenjskem 
je še vedno največ gospodinjstev, ki se 
grejejo na drva oz. lesno biomaso, se-
kance in vse pogosteje tudi pelete. Na 
drugem mestu je kurilno olje, potem 
sledi zemeljski, utekočinjeni naftni 
plin, toplovod, ki je večinoma na raz-

Od polen do žarkov
Vsako leto pride jesen in dnevi, ko nas skrbijo stroški za ogrevanje.  
Imamo res najboljši način ogrevanja?
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polago v večjih mestih, potem sledijo 
že toplotne črpalke, za njimi elektrika 
in na zadnjem mestu sončna energija. 
Za škofjeloško občino smo dobili zani-
miv podatek iz Petrola. Plin pospešeno 
postaja energetik številka ena v obči-
ni. Plinovodno omrežje v Škofji Loki je 
dolgo 60 kilometrov in ima 1041 hišnih 
priključkov, od tega jih je 625 aktivnih. 
Odjemalnih mest je 1211. Zemeljski plin 
je v Škofjo Loko prišel leta 1991 in je zelo 
razširjen in uporabljan. Na plinovodno 
omrežje je priključena velika večina 
večstanovanjskih objektov in skoraj vsi 
občinski objekti, zemeljski plin pa upo-
rabljajo tudi vsi industrijski objekti.
Skozi različna obdobja se vrsta ener-
genta spreminja sorazmerno s tre-
nutnimi cenami ter razpoložljivostjo 
vira. To pomeni, da smo bili na pri-
mer vedno pripravljeni zamenjati peč 
na drva s tisto, ki kuri kurilno olje, če 
smo izračunali, da nas bo prišlo cene-
je (kar se je malokrat do zdaj zgodilo) 
ali da nam bo bolj praktično oz. dose-
gljivo. V nemalo primerih pa se spri-

jaznimo z obstoječim energentom, ki 
je že nameščen v objektu, ki smo ga 
kupili ali najeli. Malokrat je zaznana 
menjava energenta pri novonastalih 
gradnjah, kjer je plin glavni energent 
za celo ulico ali objekt. V takih prime-
rih ljudje skoraj vedno ostanejo pri 
plinu, čeprav se zadevajo, da obstaja 
še kakšna druga, cenejša možnost. 

DRVA NISO SAMO DRVA

Dobro je vedeti nekaj osnovnih pravil, 
ko gre za uporabo lesa za kurjavo. Za 
ogrevanje izberimo les listavcev, ker 
ima večjo gostoto in zato višjo kurilno 
vrednost na kubični meter. Listavci iz-
gorevajo počasneje in dajejo več žerja-
vice, vendar pa je za kuho in peko bolje, 
da izberemo les iglavcev, ker ima večjo 
kurilno vrednost na kilogram. Iglavci 
izgorevajo intenzivneje in hitreje. Les, 
namenjen kurjavi, je najbolje posekati 
v jesenskem ali zimskem času, ko je 
vsebnost vode v njem najnižja. Suše-
nje lesa pospešimo, če ga razžagamo 
ali cepimo. Les naj se suši v pokritih 

in zračnih skladovnicah vsaj pol leta.
Peleti so postali boljša alternativa lesa 
oziroma drv, ki smo jih vajeni upora-
bljati za kurjavo. Kaj peleti sploh so? 
Vedno, ko nam omenjajo pelete, ome-
njajo tudi biomaso, zato je dobro tudi 
zanjo vedeti, kaj je.
Les je osnova za biomaso in to pove 
skoraj vse. Pojem biomasa opredeljuje 
vso organsko snov. Energetika jo prav 
tako obravnava kot organsko snov, ki 
jo lahko uporabimo kot vir energije. 
Lesna biomasa do les in lesni ostan-
ki, ostanki iz kmetijstva in gozdar-
stva, nelesnate rastline, uporabne za 
proizvodnjo energije, ostanki pri pro-
izvodnji industrijskih rastlin, sortira-
ni odpadki iz gospodinjstev, odpadne 
gošče, usedline ter organska frakcija 
mestnih komunalnih odpadkov in 
odpadna voda živilske industrije. 

PELETI ZAHTEVAJO DRUGAČNO PEČ
Pri izbiri peči na pelete ločimo kombi-
nirane kotle na drva in pelete ter sa-
mostojne kotle na pelete. Bolj učinko-
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vite so samostojne, vendar je prednost 
kombiniranega kotla v tem, da kurite s 
trdimi gorivi, kot so na primer polena 
takrat, ko ste doma in imate več časa, 
ko pa vas ni, pa preprosto vključite do-
zirnik lesnih peletov in ogrevanje bo 
delalo. Peči na pelete delujejo na ele-
ktriko in imajo avtomatizirane meha-
nizme, zaradi česar je njihova uporaba 
preprosta. Ko je zalogovnik napolnjen 
s peleti, »polž« avtomatsko in enako-
merno dostavlja gorivo v zgorevalni 
prostor, kjer to počasi in učinkovito 
izgoreva. Treba je le skrbeti, da zalo-
govnik ni prazen, in občasno odnaša-
ti pepel. Če v gorilni komori opazimo 
nabiranje žlindre, jo je prav tako treba 
odstraniti.
Trenutno se cene enostavnejših kotlov 
na pelete skupaj z zalogovnikom in 
dozirnikom gibljejo od tri tisoč evrov 
navzgor. Cena peletov je odvisna od po-
nudnikov, zato se je dobro prej dobro po-
zanimati in zbrati več ponudb, ker cene 
močno nihajo. Trenutna cena za eno 
tono znaša okoli dvesto evrov, povpreč-

na letna poraba za enodružinsko hišo 
pa je do šest ton. 
Briketi so precej večji stiskanci od pe-
letov, narejeni so s stiskanjem suhega 
lesenega prahu, žaganja, lubja, oblan-
cev in še nekaterih drugih neonesna-
ženih lesnih ostankov. Za izdelavo 
uporabljajo zgolj visokotlačno paro. 
Briketi so različnih oblik in so tudi zelo 
uporabno prilagodljivi za gospodinjsko 
uporabo, kot je kurjenje ognjišča, ka-
minov ali lončenih peči, saj tako kot 
peleti ne zavzamejo veliko prostora za 
hranjenje. 
Nekateri energenti so enostavno del 
naših življenj in so naša običajno iz-
bira, ko pomislimo na drva kot najce-
nejši vir ogrevanja. 
Cepanice, nekateri jim pravijo tudi 
okroglice, so približno meter dolgi 
kosi lesa, ki jih dobimo iz okroglega 
lesa slabše kakovosti s premerom pri-
bližno desetih centimetrov.
Sekanci so kosi sesekanega lesa in so 
veliki do petnajst centimetrov. Izdelu-
jemo jih iz drobnega lesa, na primer 

iz redčenja gozdov, iz vej ali krošenj. 
Njihova kakovost je odvisna od same 
kakovosti lesa ali lesnih ostankov in 
od tehnologije drobljenja. 
Polena so tradicionalna oblika lesne-
ga goriva. Gre za razcepljene ali raz-
žagane kose lesa in so po navadi dolgi 
do pol metra. Pridobivamo jih iz okro-
glega lesa slabše kakovosti ali iz pred-
hodno izdelanih metrskih cepanic.
Prišlo je tudi obdobje, ko toplotne 
črpalke niso več »vesoljke ladje« in 
fotovoltaika nič več znanstvena fan-
tastika. Če pogledate današnje no-
vogradnje, boste težko našli hišo, 
ki nima toplotne črpalke. To je tisto 
čudo, ki zunanji zrak segreje na višjo 
temperaturo, da ga potem uporabiš za 
segrevanje notranjosti hiše, ali pa do-
vajaš toploto iz zemlje … 

KAJ MORAMO VEDETI O TOPLOTNIH 
ČRPALKAH?

Da bi se lažje odločili za nakup toplo-
tne črpalke, moramo najprej vedeti, 
kaj hočemo. Ali imamo talno, stensko 
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IR-ogrevanje uporabljajo tudi v medicini, na primer v inkubator-
jih. Grelni element oddaja IR- žarke v prostor in tako se segreva-
jo stene, tla in vsi predmeti. Ker so ogreti na enako temperaturo 
kot zrak ali celo stopinjo več, je toplota razdeljena po prostoru 
enakomerno, tako je med tlemi in stropom samo približno dve 
stopinji Celzija razlike. Poraba električne energije je tako lahko 
nizka, saj paneli delujejo v povprečju od štiri do šest ur na dan. 
Investicija je lahko postopna za vsak prostor posebej, zato je 
primeren sistem ogrevanja kot osnovni ali dopolnilni vir.
Panele lahko namestimo na strop ali zid, odvisno prostora, zato 
si ga ogleda naš strokovnjak, upoštevamo pa tudi druge dejav-
nike za pravilen izračun moči panelov za posamezen prostor. 
Neprimerna ali prenizka moč lahko privede do neogretih pro-
storov in velike porabe električne energije. Podjetje Nuvision, d. 
o. o, ponuja brezplačen ogled na domu ter strokovno mnenje o 
moči panelov in montaži.

Oglasno sporočilo

Nuvision, d. o. o.
Cerov log 16

8310 Šentjernej
info@nuvision.si
www.nuvision.si

041 886 484

www.nuvision.siwww.nuvision.siV
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Najbolj zdravo in varčno ogrevanje z infra paneli Vitalheizung
Podjetje Nuvision, d. o. o., je generalni uvoznik IR-panelov Vitalheizung iz Avstrije z več kot 26-letno tradicijo. Ponujamo vrhunsko 
kakovost panelov s sedemletno garancijo in več kot 40-letno dobo uporabnosti brez vzdrževanja in servisiranja.

Vitalheizung paneli: 
• do 65 odstotkov prihranka pri stroških ogrevanja 
• nizka investicija
• brez vzdrževanja in servisiranja
• dolga doba uporabnosti
• pozitiven vpliv na zdravje in počutje
• občutek toplote v prostoru je naraven, zato je bivanje prijetno
• ni kroženja zraka, zato ni dvigovanja prahu
• ogrevanje, ki suši vaše zidove in tako prepreči nastanek 

vlage ali plesni
• stene, tla in predmeti v prostoru so vedno topli in prijetni
• akumulacija toplote je tako v vseh stenah, predmetih v 

prostoru
• enostavno upravljanje temperature za vsak prostor posebej
• hitra montaža brez večjih posegov
• primeren sistem ogrevanja ali dogrevanja za vse vrste 

bivalnih, počitniških, poslovnih in industrijskih objektov
• vsak IR-panel lahko pobarvamo ali nanj natisnemo sliko po 

vaši želji
• sedemletna garancija
• vsi potrebni EU-certifikati

Za več informacij nas pokličite na 041 886 484  
ali obiščite spletno stran www.nuvision.si  

oziroma pišite na info@nuvision.si.

V prodajnem programu imamo IR-panele Vitalheizung, kot novost na trgu pa ponujamo edinstveni model EKO TERMODYNAMIC 7+, 
ki ima do 30 odstotkov nižjo porabo električne energije kot klasični IR-panel. Prav tako ponujamo klimatizacijo prostorov s klimatskimi 
napravami s kar petletno garancijo ter upravljanjem po telefonu ali tabličnem računalniku.

ali radiatorsko ogrevanje? Kateri to-
plotni vir imamo na voljo in kje bo čr-
palka vgrajena? Radiatorji so še vedno 
v veliki večini domov stalnica, zato 
pri takem ogrevanju potrebujemo vi-
sokotemperaturne ogrevalne toplotne 
črpalke. Zrak iz okolice kot toplotni 
vir je vedno na voljo, če pa bi želeli 
doseči še večjo učinkovitost, pa mora-
mo preveriti, ali je na voljo zemeljska 
površina ali pa celo podtalnica. Veli-
ko manj odločitev oziroma potrebnih 
znanj nas čaka, če želimo toplotno čr-
palko vgraditi v samostojno hišo, zato 
so tudi v zadnjih letih tako priljublje-
ne ravno pri takih uporabnikih. Neko-
liko več strokovne pomoči pri odloči-
tvi pa potrebujete, če živite na primer 
v bloku. Toplotnih črpalk je več vrst. 
Trenutno je najbolj razširjena tista, ki 
zbira toploto okoliškega zraka. Zrak je 
seveda na voljo povsod, vendar ima 
tudi najnižjo povprečno temperaturo, 
če ga primerjamo s podtalno vodo ali 
zemljo. Torej na voljo so trije viri, ki se 
jim moramo prilagoditi glede na lego 

svojega doma. Seveda moramo tudi 
primerjati stroške investicij in stroške 
ogrevanja za posamezni vir. Izračun 
povračilne dobe investicije nakazuje 
pravo usmeritev pri izbiri toplotne čr-
palke. Ker pa je vse povezano s stroški, 
je treba poudariti tudi to. 
Kljub temu da so toplotne črpalke že 
zelo dobro uveljavljene v naših pro-
storih, pa se še vedno pojavljajo pomi-
sleki. Seveda je največji pomislek za-
radi nekoliko višje cene, vendar je pri 
novogradnjah teh pomislekov vedno 
manj. Gre tudi za nekatera zmotna 
prepričanja glede črpalk. Teh zmot je 
kar nekaj, vendar najbolj pogoste so 
na primer, da ni mogoče ogrevati s 
toplotnimi črpalkami, če imamo ra-
diatorje. Seveda lahko ogrevamo, če 
izberemo pravilno možnost, torej če 
imamo dovolj velike radiatorje ali pa 
če izberemo visokotemperaturne to-
plotne črpalke. Pogosta je tudi zmota, 
da pri radiatorskih sistemih potrebu-
jemo samo nekaj kW močnejšo toplo-
tno črpalko, pa bo že šlo. To ne drži, 

ker potrebujemo visokotemperaturno 
izvedbo, ki zmore višje temperature 
ogrevalne vode tudi v najhujši zimi, 
česar večina »klimaizvedb« ne omo-
goča. In zaradi velike ponudbe ter ce-
novne razlike hitro pride do mnenja, 
da je vseeno, katero črpalko izberemo, 
ker je važna le ustrezna moč. Pa ni či-
sto tako, ker je pomembnejše, da izbe-
remo toplotno črpalko, ki je izdelana 
v Sloveniji ali Evropi ter da ima ponu-
dnik kakovostno tehnično pomoč in 
ustrezen servis. 

VROČA TEMA ZA MRZLE DNI

Najbolj vroča tema zadnjih zim je in-
frardeče ogrevanje oz. skrajšano IR-
-ogrevanje. 
Za razliko od nam klasičnega, kon-
vekcijskega ogrevanja z radiatorji, ki 
ogrevajo zrak, infrardeči paneli ogre-
vajo neposredno. V tem je glavna raz-
lika. Infrardeča energija enakomerno 
zapolni prostor, zato ne more priti do 
občutnih toplotnih razlik in s tem po-
vezanih težav, kot je na primer plesen, 
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kroženje zraka in s tem dvigovanje 
prahu. Prvo, kar so gospodinje opazile 
pri uporabi IR-ogrevanja, je bilo to, da 
v stanovanju ni več prahu oz. da ga je 
precej, precej manj. Ker nas infrarde-
če ogrevanje greje neposredno, imamo 
prijeten, topel občutek že pri tempera-
turah, ki so za tri do štiri stopinje nižje 
kot sicer. Torej, če smo vsi nekako na-
vajeni, da je sobna temperatura okoli 
22 °C, bomo pri uporabi IR-gretja termo-
stat lahko nastavili na 18 °C. Pri tem pa 
vemo, da vsaka stopinja manj prinese 
prihranek do sedem odstotkov. Kera-
mična grelna stran panela se, odvisno 
od modela, segreje od 80 °C do 125 °C, 
zato so požarno in uporabno varni, kar 
dokazujejo z vsemi potrebnimi evrop-
skimi certifikati. 

RAZLIKA MED IR- IN KLASIČNIM 
OGREVANJEM

Če se najprej spomnimo, kako deluje 
klasično, konvekcijsko ogrevanje. Ra-
diator najprej ogreje zrak, ki se dviga 
in kroži ter na ta način prenaša toplo 

po prostoru. Slabe lastnosti takega 
ogrevanja so predvsem neenakomer-
na temperatura v prostoru, zato po-
stane spodaj hladneje kot pa pod stro-
pom. Vsak najmanjši prepih oziroma 
zračenje nam toploto odnese ven. Viš-
ji ko so stropi, več je izgube. IR-panel 
pa oddaja infrardečo energijo. Pri po-
tovanju toplota ne ogreva zraka, am-
pak da se absorbira pri stiku s stvarjo. 
Na ta način se vse stvari v prostoru, 
pohištvo in podobno, segrejejo ena-
komerno. Gre za neposreden način 
segrevanja, brez prenosnih medijev 
in s tem praktično brez izgub. Glav-
ne značilnosti teh panelov oz. grelnih 
plošč so te, da predmeti, pohištvo in 
stene ostajajo suhi in hkrati oddajajo 
toploto. Infrardeča toplota blagodejno 
vpliva na ljudi, IR-paneli delujejo brez 
hrupa in vonja, preprečujejo nasta-
nek vlage in plesni, ustvarjajo mini-
malne toplotne razlike in ne povzro-
čajo prepiha. Pomemben doprinos k 
prihranku prinese tudi dejstvo, da 
ker ne ogrevamo zraka, nam toplo-

ta (topel zrak) ne pobegne takoj pod 
strop.  

NA KONCU

Predstavili smo vam osnovne načine 
ogrevanja. Sprehodili smo se od naj-
bolj klasičnega načina ogrevanja do 
tistega, ki še vedno vzbuja dvome. V 
21. stoletju smo, tehnologija gre na-
prej, kakorkoli že, slediti ji moramo. 
Eno izmed opisanih ogrevanj zagoto-
vo uporabljate in za enega izmed njih 
vas zagotovo mika, da bi ga uporablja-
li. To je zato, ker je zelo težko izraču-
nati ali določiti, kaj je za naše stano-
vanje optimalno. In prav zaradi tega 
zelo prav pride nasvet strokovnjaka. 
Mogoče smo vam s tem besedilom 
olajšali odločitev, vendar vseeno pri-
poročamo, da se vedno najprej posve-
tujete s specializiranimi strokovnjaki 
s tega področja – energetskimi sveto-
valci. V Škofji Loki so njihovi nasveti 
brezplačni, le do njih morate. Našli jih 
boste v Kidričevi ulici, v stavbi Razvoj-
ne agencije Sora. 

–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 

–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 

–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 

–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 

–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 

Ak
ci

js
ki

 p
op

us
t v

el
ja

 z
a 

le
se

ni
 d

el
 o

b 
na

ku
pu

 z
 g

or
ov

in
o 

do
 1

5
. 1

0
. 2

01
6

.



ČIVKARIJE | 37 

STROJNO, SPLOŠNO IN STAVBNO KLJUČAVNIČARSTVO
Kovinotehnika Boštjan Jalen, s.p., Huje 23, 4000 Kranj

GSM: 041 662 684, E: info@kovinotehnika.si

w w w . k o v i n o t e h n i k a . s i

PO NAROČILU, ŽELJAH IN PROJEKTIH IZDELAMO:
 Ograje in vrata (kovinske ter kovane)

 Balkonske ograje
 Nadstreške (avtomobilske, konzolne, balkonske …)

 Stopnice (notranje, zunanje, požarne stopnice ter lestve)
 Avtomatska vrata

   Jan Novak ni več „novak“, ampak je izkušen novinar TV Slovenija, 
dopisnik iz Gorenjske in občasno tudi voditelj Slovenske kronike. Tokrat 
v pogovoru s slikarjem Berkom na njegovi razstavi. Pravi, da njegovi 
domači Škofji Loki pri poročanju ne daje prednosti. No, če drugega ne, pa 
se na dogodek lahko pripelje kar z motorjem. I. K. / Foto: Primož Pičulin

Ko smo med pogovorom ujeli legendarnega 
slovenskega likovnega kritika Aleksandra Bassina 
in priljubljenega škofjeloškega slikarja Edija 
Severja, sta ravno obujala spomine na služenje 
vojaškega roka v JLA, leta 1961 v Pulju. „Oba sva 
služila v vojni pošti 1159, Edi je bil moj desetnik in 
sva se odlično razumela,“ je povedal Aleksander.  
I. K. / Foto: Primož Pičulin 

 Na letošnjem BlatFejstu pri Tavčarjevem dvorcu na Visokem 
je sodelovala tudi devetčlanska ekipa Vrtca Škofja Loka. 
Ravnateljica Janja Bogataj je sodelavce pohvalila, da so bili 
zelo uigrana ekipa, s čimer so dokazali, da je s timskim delom 
in sodelovanjem mogoče premagati vse ovire in tudi vsakdanja 
bremena. M. R. / Foto: Gorazd Kavčič
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  Izletniki Gorenjskega glasa so se pred kratkim odpravili v Idrijo, nekdanjo deželo 
živega srebra in geruša – stare knapovske pijače. Idrijo danes v svetu poznajo po 
čipki, svoje mesto v visoki domači kulinariki pa so si izborili tudi idrijski žlinkrofi.  
Med izletniki jih je bilo kar lepo število z loškega konca. A. B. / Foto: A. B.

Na zadnji Karavani domačih pivovarn 
v Kranju smo pri stojnici garažnega 
pivovarja Miha Rozmana srečali tudi 
Tadeja Debelaka (desni), ki se je na 
dogodku oglasil v družbi svojega 
e-skiroja oziroma električnega skiroja, 
ki je namenjen družinam, industriji, 
navtiki in tudi prevažanju piva, če 
hočete. A. B. / Foto: A. B. 

-10%
popust

COUP00PE18111

KUPON
za

Kupon velja na celoten nakup do 30.11.2016 v poslovalnici 
Mr.Pet Škofja Loka. Akcije in znižanja se izključujejo! 

Ne velja na spletu in na varčne pakete.

Delovni čas
od ponedeljka
do sobote 9 - 20 h,
nedelja in prazniki zaprto

www.mrpet.si

Naslov
Grenc 56,
4220 Škofja Loka

Mr.Pet v 
Škofji Loki!

S�e����j� v��
     s�r�k����
          �rod�j�l��!

Novo!Novo!Novo!

          �rod�j�l��!

skofja loka.indd   1 06/10/16   12:59
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ZAPLEŠIMO V ŠKOFJI LOKI
ZAČETNI PLESNI TEČAJ nedelja, 16. oktobra 20.30

NADALJEVALNI PLESNI TEČAJ 1 nedelja, 16. oktobra 19.00

NADALJEVALNI PLESNI TEČAJ 2 ponedeljek, 17. oktobra 20.30

PLESNI TEČAJI ZA OTROKE
Ples za predšolske otroke: vsak ponedeljek ob 17.00
Balet od 3-6 let: vsak četrtek ob 16.30 in 17.30

PLESNI TEČAJI ZA ŽENSKE
NOVO: DANCEMIX, vsak četrtek ob 19.30
LADIESART (latino plesi) vsak petek ob 18.00

Info in prijave: www.plesniklub-art.com                    T: 041 244 244

 Tri glasbenike: Žana Jugovica (Kranjskih 7), Roka Jamnika 
(Nori val) in Miha Križnarja (Raubarji) smo spoznali na enem 
izmed praznovanj, kjer so fantje kot neke vrste priložnostni 
ansambel poskrbeli za pestro glasbeno popoldne vseh 
prisotnih. A. B. / Tina Dokl

Center mesta je jeseni postal bogatejši za trgovinico, Roza 
Peternelj pa je tako dobila svoj prostor za ustvarjanje. 

V njeni Rozamundi najdete različne slovenske unikatne 
izdelke, ob uradnem odprtju pa se je v trgovinici zbralo 

lepo število povabljenih – od Rozinih domačih in 
prijateljev do umetnikov, katerih izdelke najdemo na 

policah trgovine. A. B. / Foto: Tina Dokl   

   Za četrt stoletja Teka in pohoda 
na Osolnik je po športnem delu sledil 
zabavni program, v katerem je igral 
Ansambel Kerlci. Član zasedbe je tudi 
Marko Jenko iz Gorenje vasi pri Retečah 
(tretji z leve), ki je s svojim glasom 
tudi tokrat navdušil zbrane. Vodja 
ansambla je sicer Matej Zupan, člani pa 
so še Manca Kavčič, Urška Zupan, Žiga 
Pogačar, Tomaž Škrlep in Matija Škrlep. 
M. B. /Foto: Maja Bertoncelj



40 | NA KOLESIH

Najugodnejši nakup rezervnih delov  
za vaše vozilo ali motor

Kidričeva cesta 33c, 4220 Škofja Loka
T: 04 51 55 900  I  GSM: 041 705 278 
info@avtomarkovic.si  I  www.avtomarkovic.si

Možno tudi plačilo na obroke.

UGODEN NAKUP 
ZIMSKIH GUM, 
JEKLENIH PLATIŠČ  
IN OSTALE  
ZIMSKE OPREME

Akcija akumulatorjev: 

 Ob menjavi staro za   
 novo vam priznamo  

15    % popust.

Peugeotovi motorji so že pregovorno poznani po zelo nizki 
porabi goriva, zdaj so prejeli še laskav naziv. Mednarodna 
žirija novinarjev je trivaljnemu turbo motorju PureTech 1.2 
L v kategoriji motorjev s prostornino od 1 do 1,4 litra juni-
ja v Stuttgartu podelila nagrado "International Engine of 
the Year Awards 2016". Trivaljni bencinski turbomotor, za 
katerega je bilo predloženih že 120 patentov, zagotavlja v 
primerjavi s predhodnimi štirivaljnimi bencinskimi motorji 
18 odstotkov nižjo porabo goriva in nižje emisije CO2. Le-
tos je na testu na Kitajskem izvedenka s samodejnim me-
njalnikom prevozila 1878 kilometrov z enim samim polnim 
rezervoarjem goriva in s tem dosegla rekordnih 2,93 l/100 
km. Vožnja s tem motorjem sodi tudi med najbolj udobne 
na trgu, in sicer od najnižjih vrtljajev motorja dalje, s čimer 
zagotavlja najboljše razmerje med navorom pri nizkih vr-
tljajih in močjo (130 KM pri 230 Nm navora). Z motorjema 
1.2 PureTech 110 KM in 1.2 PureTech 130 KM so opremljena 
vozila avtomobilskih segmentov B in C. Motor PureTech, ki 
so ga v Peugeotu lansirali marca 2014 skupaj z njihovim 
modelom 308, danes uporabljajo že za več kot 60 različnih 
modelov po celem svetu, med katerimi je tudi novi Peugeot 
3008, ki je bil razkrit maja letošnjega leta. Gre za nagrado, 
ki si jo želijo prav vsi izdelovalci avtomobilskih motorjev.

PureTech je motor leta
Gradnja Kiine nove tovarne, ki se nahaja v mestu Pesquería v 
severnomehiški deželi Nuevo Léon, se je začela oktobra 2014. 
Naložba v proizvodni obrat, ki je že šesti izven Južne Koreje, je 
vredna kar 3 milijarde dolarjev. “Naša nova tovarna v Mehiki je 
najnovejši korak v našem načrtu, da Kia postane ena vodilnih av-
tomobilističnih znamk sveta,” je na slovesnosti dejal Mong-Koo 
Chung, predsednik Hyundai Motor Group, ter dodal: “Inovativen 
dizajn in vrhunsko kakovost vozil iz nove mehiške tovarne bodo 
naše cenjene stranke vzljubile ne le v Mehiki, temveč tudi v drugih 
državah Južne in Severne Amerike.” Kiina nova tovarna bo lahko 
letno proizvedla 400.000 vozil, kar bo dvignilo znamkine zmoglji-
vosti na skupno 3,56 milijona vozil. Proizvodnja se je začela maja 
letos s prvimi primerki avtomobila srednjega razreda, modela 
Kia Forte, ki se ponekod trži kot Cerato. V začetku leta 2017 se bo 
v novi mehiški tovarni začela tudi proizvodnja četrte generacije 
novega Ria, ki je sicer svetovno premiero doživel  septembra na 
avtomobilskem salonu v Parizu. Tovarna trenutno obratuje v eni 
izmeni, kar zadostuje za proizvodnjo približno 100.000 vozil le-
tno ter izdelavo enega vozila na vsakih 53 sekund. Druga in tretja 
izmena bosta začeli delovati v letu 2017, kar bo letne proizvodne 
zmogljivosti dvignilo na 300.000 vozil (približno toliko kot v to-
varni na Slovaškem). Kia pričakuje, da bo tovarna obratovala s 
polno zmogljivostjo 400.000 vozil letno do konca 2018.

Tovarna za tri milijarde
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SREDNJE DOLG STREŠNI KOVČEK
THULÉ GAMME CLASSIQUE 420L
Cena za člane programa 
ugodnosti Moj Peugeot 223,99 €
Redna cena: 373,32 €

Ste pripravljeni
   na dogodivščine? POPUSTA*40%

Kataloška št. 1609665780

*Samo za člane Moj Peugeot. Ponudba velja do 31. 12. 2016 oziroma do razprodaje zalog. Slika je simbolična.

MOŽNOST PLAČILA  
DO 24 OBROKOV S KARTICO  
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

www.peugeot.si
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Nemški proizvajalec avtomobilov Opel je z Ampero-e na 
električni pogon poskrbel za revolucijo v svetu električnih 
vozil. Z dosegom več kot 500 prevoženih kilometrov s pomo-
čjo električnega pogona, ki je merjen v skladu s preizkusnim 
ciklom NEDC: >500 km, brez vmesnega polnjenja prevozi 
vsaj 200 kilometrov več od najbližjih tekmecev, ki se v tem 
razredu trenutno vozijo po cestah. “Z novo Ampero-e nada-
ljujemo največjo ofenzivo modelov v Oplovi zgodovini,” je 
povedal Oplov izvršni direktor dr. Karl-Thomas Neumann. 
“Ampera-e s svojim izjemnim dosegom omogoča praktično 
električno mobilnost za vsakdanjo rabo in je obenem nad-
vse zabavna.” Poleg brezskrbnosti med dolgimi potovanji 
Ampera-e navduši tudi z ognjevitostjo pravega športnega 
avta. Zmogljivost elektromotorja ustreza 150 kW/204 KM, 
zato sta pospeševanje iz mirovanja ali vključevanje na av-
tocesto dve od izjemnih vrlin Opel Ampere-e. Do hitrosti 50 
km/h kompaktni avto pospeši v samo 3,2 sekunde. In ker 
so velike akumulatorske baterije s kapaciteto 60 kWh domi-
selno vgrajene v podvozje, je v vozilu obilo prostora za pet 
potnikov, prostornina prtljažnika pa se brez težav primerja 
z drugimi petvratnimi vozili v razredu kompaktnih avtomo-
bilov. 

Temeljito naelektren
Goodyear je na sejmu gospodarskih vozil IAA 2016 v Hanno-
vru razkril prototipne tovorne pnevmatike Super Fuelmax, ki 
so bile nameščene na tovornjak vlačilec z optimalnim izkorist-
kom goriva. Pnevmatike za vodilno os v dimenziji 385/55R22.5 
in za pogonsko os v dimenziji 315/70R22.5, ki predstavljajo 
nov korak v razvoju nadvse uspešne serije Fuelmax, se lahko 
pohvalijo z izjemno majhnim kotalnim uporom in so si gle-
de izkoristka goriva na oznaki EU prislužile razred A, ob tem 
pa vse ostale pomembne lastnosti ohranjajo v ravnotežju. 
Poleg tega so pnevmatike za pogonsko os pridobile tudi sim-
bol snežinke v gori s tremi vrhovi, ki potrjuje njihovo zimsko 
zmogljivost. Pri izdelavi pnevmatik so uporabili napredne teh-
nologije, ki zagotavljajo majhen kotalni upor, veliko število 
prevoženih kilometrov in enakomerno obrabo. Zmesi tekalne 
plasti so tako izdelane z novimi, namensko razvitimi formula-
mi na osnovi silike, s katerimi so dodatno zmanjšali kotalni 
upor pnevmatik, obenem pa zagotovili dolgo življenjsko dobo 
tekalne plasti. "Izjemen izkoristek goriva, ki ga omogočajo te 
prototipne pnevmatike, je dokaz Goodyearove zavezanosti ra-
zvoju rešitev na področju prevozništva, s katerimi voznim par-
kom pomaga zmanjševati operativne stroške," so na koncu še 
sporočili iz kranjskega podjetja Goodyear Dunlop Sava Tires. 

Gume za optimalen izkoristek
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11. 10. 2016 •  Škofja Loka, Dvorana v Zobozdravstvenem centru  
Osovnikar, Kapucinski trg 12, 10.00–12.00

POPORODNA ŠOLA 2016 – OTROKOVE POTREBE IN RAZVOJ, ČUSTVEN 
ODZIV MATERE

Informacije: 051 245 013, info@objem.org, poporodnasola@objem.org

11. 10. 2016 •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30

URA PRAVLJIC: DRUGAČNA PRAVLJICA, ŠKOFJA LOKA

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

11. 10. 2016 • Škofja Loka, Krajevna knjižnica Trata, 19.00

KNJIGOSNEDKE

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

12. 10. 2016 •  Škofja Loka, Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, 10.00–19.00

ODPRTA PRAVLJIČNA SOBA

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

12. 10. 2016 • Škofja Loka, Cankarjev trg, 16.00

EKOLOŠKA TRŽNICA ŠKOFJA LOKA

Informacije: Jerneja Klemenčič Lotrič, 04 506 02 22,  
jerneja.lotric@ra-sora.si, www.ra-sora.si

13. 10. 2016 • Škofja Loka, Krajevna knjižnica Trata, 17.00

JUHU – PRAVLJICA JE ŽE SPET TU!

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

13. 10. 2016 • Škofja Loka, MDC Blok, Frankovo naselje 68, 17.00

SREČANJE S PISATELJICO SONJO PORLE

Informacije: Petra Čičić, 040 326 165

13. 10. 2016 •  Škofja Loka, Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, 17.30

TRIJE RAZBOJNIKI

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

MICHAEL HOLLINGER: SVETNIKI, REŽIJA: JAŠA JAMNIK, ZA IZVEN

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

15. 10. 2016 • Škofja Loka, Loški oder, Spodnji trg 14, 19.30

MICHAEL HOLLINGER: SVETNIKI, REŽIJA: JAŠA JAMNIK, ZA IZVEN

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

18. 10. 2016 •  Škofja Loka, Dnevni center ŠENT Škofja Loka,  
Mestni trg 38 (2. nadstropje), 10.00

PREDAVANJE EDA P. BELAKA: LJUBITI SAMEGA SEBE – KAJ TO JE?

Informacije: Špela Podobnik, 04 518 37 30, spela.podobnik@dc.sent.si

18. 10. 2016 •  Škofja Loka, Dvorana v Zobozdravstvenem centru  
Osovnikar, Kapucinjki trg 12, 10.00–12.00

POPORODNA ŠOLA 2016 – OTROKOVE POTREBE IN RAZVOJ, ČUSTVEN 
ODZIV MATERE

Informacije: 051 245 013, info@objem.org, poporodnasola@objem.org

18. 10. 2016 •  Škofja Loka, Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, 17.30

URA PRAVLJIC: S PRAVLJICO V JESEN

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

18. 10. 2016 • Škofja Loka, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 19.00

DOŽIVETJE SVETA V PETINTRIDESETIH DEŽELAH IZVEN EVROPE

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

19. 10. 2016 •  Škofja Loka, Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, 10.00–19.00

ODPRTA PRAVLJIČNA SOBA

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

19. 10. 2016 • Škofja Loka, Cankarjev trg, 16.00

EKOLOŠKA TRŽNICA ŠKOFJA LOKA

Informacije: Jerneja Klemenčič Lotrič, 04 506 02 22,  
jerneja.lotric@ra-sora.si, www.ra-sora.si

19. 10. 2016 •  Škofja Loka, Miheličeva galerija, Kašča na Spodnjem 
trgu, 19.00

BLAZNIKOV VEČER Z DR. ALEKSANDRO KORNHAUSER FRAZER: DOM, 
POTI IN SREČANJA!

Informacije: www.mdloka.si

20. 10. 2016 • Škofja Loka, Krajevna knjižnica Trata, 9.30

JESENSKA BARVITOST

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

20. 10. 2016 •  Škofja Loka, Mladinski oddelek Knjižnice Ivana  
Tavčarja Škofja Loka, 17.30

POŠASTI IZ KNJIG

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

20. 10. 2016 • Škofja Loka, Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

CELOSTNI RAZVOJ OTROŠKIH MOŽGANOV, DANIEL J. SIEGEL (2. 
PREDAVANJE)

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

21. 10. 2016 • Škofja Loka, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00

USTVARJAMO S KROGCI

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

oktober 2016
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21. 10. 2016 • Škofja Loka, Sokolski dom Škofja Loka, 19.00

PRVO LETO OBVOZNICE (NA OGLED DO 9. 11. 2016)

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolskidom

21. 10. 2016 • Škofja Loka, Sokolski dom Škofja Loka, 19.00

ARHEOLOŠKA RAZISKAVA OB GRADNJI JAVNE INFRASTRUKTURE (NA 
OGLED DO 9. 11. 2016)

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolskidom

21. 10. 2016 • Škofja Loka, Martinova hiša, Mestni trg 26, 19.30

MICHAEL HOLLINGER: SVETNIKI, REŽIJA: JAŠA JAMNIK, ZA IZVEN

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

21. 10. 2016 • Škofja Loka, Kulturni dom Sv. Duh, 20.00

MOŠKI SO Z MARSA, ŽENSKE SO Z VENERE

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

21. 10. 2016 • Škofja Loka, Sokolski dom Škofja Loka, 20.00

OTROŠKI GLASBENI ABONMA | MOJCA POKRAJCULJA

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

22. 10. 2016 • Škofja Loka, Loški oder, Spodnji trg 14, 19.30

MICHAEL HOLLINGER: SVETNIKI, REŽIJA: JAŠA JAMNIK, ZA IZVEN

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

25. 10. 2016 •  Dvorana v Zobozdravstvenem centru Osovnikar,  
Kapucinski trg 12, 10.00–12.00

POPORODNA ŠOLA 2016 – OTROKOVE POTREBE IN RAZVOJ, ČUSTVEN 
ODZIV MATERE, ŠKOFJA LOKA

Informacije: 051 245 013, info@objem.org, poporodnasola@objem.org.

25. 10. 2016 •  Škofja Loka, Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, 17.30

URA PRAVLJIC: PRAVLJICA IN SPOZNAVANJE GLASBENEGA INSTRUMENTA

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

25. 10. 2016 • Škofja Loka, Krajevna knjižnica Trata, 19.00

KNJIGOSNEDKE

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

25. 10. 2016 • Škofja Loka, Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

JE BORELIJA OZDRAVLJIVA?

Informacije: 04 5151 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

26. 10. 2016 •  Škofja Loka, Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, 10.00–19.00

ODPRTA PRAVLJIČNA SOBA

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

26. 10. 2016 •  Škofja Loka, Lokomotiva, inkubator in coworking  
center, Mestni trg 38, 13.00

DELAVNICA: USPEŠNI DRUŽBENI PODJEMI IN STRATEŠKA 
PARTNERSTVA ZA RAZVOJ TURIZMA NA ŠKOFJELOŠKEM

Informacije: Darja Barič, 04 506 02 24, darja.baric@ra-sora.si 

26. 10. 2016 • Škofja Loka, Cankarjev trg, 16.00

EKOLOŠKA TRŽNICA ŠKOFJA LOKA

Informacije: Jerneja Klemenčič Lotrič, 04 506 02 22,  
jerneja.lotric@ra-sora.si, www.ra-sora.si

26. 10. 2016 •  Škofja Loka, Loški muzej Škofja Loka, Galerija Stolp, 
Grajska pot 13, 19.00

ODPRTJE RAZSTAVE DUJE JURIĆA

Informacije: Mira Kalan, 04 517 04 04, mira.kalan@loski-muzej

26. 10. 2016 • Škofja Loka, Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

KRISTALNI ABONMA | SILENCE

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

27. 10. 2016 • Škofja Loka, Krajevna knjižnica Trata, 17.00

POŠASTI IZ KNJIG

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

27. 10. 2016 • Škofja Loka, Krajevna knjižnica Trata, 17.00

BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

27. 10. 2016 •  Škofja Loka, Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, 17.30

RAZGIBAJMO MOŽGANČKE

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

27. 10. 2016 • Škofja Loka, Sokolski dom, Škofja Loka, 18.00

PODELITEV PRIZNANJ SKUPINE ZA LEPŠO LOKO

Informacije: Andreja Križnar, 04 517 06 02,  
andreja.kriznar@skofja-loka.com

27. 10. 2016 •  Škofja Loka, Galerija Franceta Miheliča, Spodnji trg 1, 
19.00

PREDAVANJE: ARHEOLOGIJA NA OBMOČJU ŠKOFJE LOKE

Informacije: Mira Kalan, 04 517 04 04, mira.kalan@loski-muzej

28. 10. 2016 • Škofja Loka, Martinova hiša, Mestni trg 26, 17.30

GLEDALIŠKI TEČAJ ZA OTROKE

Informacije: Nadja Strajnar Zadnik, 031 511 781,  
nadja.strajnar@hotmail.com
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Porajalo se vam bo vprašanje, ali brez 
vas svet ne bi obstajal. Nehali boste pre-
mišljevati in se boste končno začeli od-
ločati. Hoteli vas bodo zapeljati. Sreča je 
lahko prav skrivnostno skrita, a na kon-
cu jo vidimo pred seboj, na dosegu roke, 
kar pomeni tudi to, da jo znamo sprejeti, 
ko jo srečamo.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Presenečenje, ki se vam obeta, bo tako 
veliko, da kar nekaj časa ne boste mo-
gli verjeti, da se vse to lepo dogaja. Na-
smeh poslovnega partnerja vas ne sme 
zavesti, saj bodo njegovi nameni nepo-
šteni. Izognite se prevelikemu premišlje-
vanju in ne delajte svojih zaključkov, saj 
s tem trošite energijo po nepotrebnem.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Še pred nedavnim ste se dolgočasili in 
se zaradi tega jezili, sedaj je vsega pre-
več in se vam počasi že zapleta, pa vam 
zopet ne bo všeč. Zaradi izboljšanja fi-
nanc boste zelo navdušeni in boste zato 
dobre volje. Zadnje čase ste preveč utru-
jeni. Samo gibanje in stik z naravo sta 
enako potrebna kot dihanje.

BIK 
22. 4.–20. 5.

V ljubezni boste kar se da zadovoljni, 
saj se že dolgo časa niste počutili tako 
sproščeno kot zadnje čase. Odločili se 
boste o novem začetku, kar vam prinaša 
več sprememb, kot si mislite. Nič vam 
ne vzame poguma. Življenje je tisto, ki 
samo prinese nekaj, kar potrebujemo, iz 
izkušenj pa se vsi samo učimo.

DEVICA 
24. 8.–23. 9.

Ker se toliko obremenjujete s težavami 
drugih ljudi, boste spregledali svoje, ki 
bodo dosegle vrh. Že ko boste skoraj 
obupali, da ste denar vrgli stran oziro-
ma, da ste napačno investirali, se vam 
nasmehne sreča. Postopoma se boste 
začeli pripravljati na osebni pogovor, ki 
ga že predolgo časa odlašate.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1.

Včasih si nočete priznati, koliko vam 
pomenijo določene osebe. Tokrat se ne 
boste mogli izogniti in treba bo priti z re-
snico na dan. Dobili boste dobre novice 
na račun finančne naložbe, ki vas obre-
menjuje že lep čas. Kjer je želja, je tudi 
moč. Tega se tudi zelo dobro zavedate, 
zato nikar več ne čakajte. 

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6..

Nekdo se bo spomnil na vas z lepim da-
rilom. Presenečeni boste, saj tega res 
niste vajeni. O svojih odločitvah boste 
docela prepričani, zato lahko pričakujete 
pozitivne spremembe na poslovnem po-
dročju. Kolo usode se vedno obrača, ker 
ne vidimo cilja, ne prekinemo vrtenja. 
Pustite se presenetiti.

TEHTNICA 
24. 9.–23. 10.

Čustveni odnosi se bodo končno spro-
stili in zavel bo nov veter. V čim krajšem 
času boste hoteli rešiti napake iz prete-
klosti, lahko vam celo še uspe. Z dobrim 
prijateljem boste prišli do čudovite ideje, 
kako izboljšati svoje materialno stanje. 
Nikoli ne smete biti odvisni od dobre vo-
lje drugih, ampak samo od sebe.

VODNAR 
21. 1.–19. 2.

Čustveno boste prišli do točke, ko vam 
prav nobena stvar ne bo več jasna. Iskali 
boste odgovore in boste zato pripravlje-
ni na vse. Dosegli boste vse meje svoje 
zmožnosti, zato boste morali za nekaj 
časa shajati z manj denarja, kot ste vaje-
ni. Prišel bo čas, ko bo možno, in takrat 
boste dali vse od sebe. 

RAK 
22. 6.–22. 7.

V ljubezenskem odnosu ste veliko gradili 
in kmalu se bodo pokazali lepi rezultati. 
Lahko se zgodi, da to ne bo vsem všeč. 
Ne boste poznali poraza. Izkoristili boste 
vse možnosti, ki se vam ponudijo. Čeprav 
ste trdno prepričani, da imate zalogo 
energije, bi bilo prav, da si privoščite po-
čitek in se posvetite le sebi.

ŠKORPIJON 
24. 10.–22. 11.

Nekdo, ki vam pomeni več, kot si upate 
priznati, vas bo presenetil do take mere, 
da boste enostavno ostali brez besed. 
Odpirale se vam bodo nove možnosti za 
dodatni zaslužek. Ker denarja vedno pri-
manjkuje, želje pa so velike, se za akcijo 
ne boste dolgo časa odločali. Končno bo-
ste le prejeli dobro novico. 

RIBI 
20. 2.–20. 3.

Veselili se boste vsakega dneva. Sploh 
ne bo treba, da boste imeli za to kakšen 
poseben razlog. Prihaja ljubezen. Sami 
sebe vidimo vedno drugače kot nas vidi-
jo drugi. Imejte se radi in vse okoli vas 
bo postalo lepše. Glede financ že nekaj 
časa ne vidite svetle točke, a končno 
tudi tukaj prihaja do dobrih sprememb.
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Za vas smo prenovili trgovino, kjer vas pričakujemo od ponedeljka  
do petka od 7. do 17. ure, ob sobotah pa od 7. do 12. ure.

Široka izbira, 

visoka kakovost, 

nizke cene!

Savska loka 21/c
(zraven bivše Planike)

T: 04 20 10 590

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  13. 
9. v Loških novicah, je bilo podjetje Gorenjski glas,  
d. o. o. Nagrajenci: 1. nagrada: Vodnik po naravi Cve-
tlice, Zdenka Jevnikar, Visoko, 2. nagrada: Vodnik po 
naravi Cvetlice, Marija Likar, Bohinjska Bela, 3. na-
grada: Vodnik po naravi Cvetlice, Drago Jesenovec, 
Škofja Loka. Nagrajencem čestitamo!

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si
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Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

 
V gozdu se dogajajo  
neverjetne stvari: drevesa 
se sporazumevajo med 
seboj. Ljubeče skrbijo za 
svoj naraščaj in negujejo 
stare, betežne sosede. 
Drevesa imajo občutke, 
čustva in spomin. Zveni 
neverjetno? Gozdar 
Peter Wohlleben je v 
čudovite zgodbe o  
neslutenih zmožno-
stih dreves vključil 
tudi najnovejša znan-
stvena spoznanja in 
lastne izkušnje.
To je ljubezensko 
pismo gozdu.

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

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

180 strani
ISBN 978-961-6893-86-2

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES

Kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo – odkrivanje skritega sveta

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen kraj, saj 

predstavlja mir, tišino in neokrnjeno naravo. Zna-

ni gozdar Peter Wohlleben nam odstira pogled v 

skrivno življenje dreves, ki bo marsikoga preseneti-

lo: drevesa imajo spomin, si izmenjujejo sporočila, 

občutijo bolečino, dobijo lahko celo sončne opekli-

ne in gube. Marsikatere vrste, na primer hrast, se 

sporazumevajo prek kemičnih snovi: ko neko drevo 

napadejo škodljivci, začne oddajati vonjave in vsa 

drevesa na obsežnem območju, ki prestrežejo to 

sporočilo, se oborožijo proti napadalcem, tako da  

v sebi v nekaj minutah nakopičijo posebne grenči-

ne, s katerimi jih odženejo.

Peter Wohlleben črpa iz več desetletij izkušenj kot 

gozdar in nam razkaže gozd s čisto drugačne plati. 

Osvetlil je somrak gozda in nam omogočil never-

jeten vpogled v skrivnostni univerzum. V čudovite 

zgodbe o neslutenih zmožnostih dreves je vključil 

tudi najnovejša znanstvena spoznanja in lastne iz-

kušnje. To je izčrpna in zanimiva knjiga o drevesih 

in gozdovih, ki nas uči občudovati čudeže v naravi.

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 

ŽIVLJENJE 

DREVES
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. 

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen 

kraj, saj predstavlja mir, tišino in neokrnje-

no naravo. Znani gozdar Peter Wohlleben 

nam odstira pogled v skrivno življenje 

dreves, ki bo marsikoga presenetilo: 

drevesa imajo spomin, si izmenjujejo 

sporočila, občutijo bolečino, dobijo lahko 

celo sončne opekline in gube. Marsikatere 

vrste, na primer hrast, se sporazumevajo 

prek kemičnih snovi: ko neko drevo na-

padejo škodljivci, začne oddajati vonjave 

in vsa drevesa na obsežnem območju, 

ki prestrežejo to sporočilo, se oborožijo 

proti napadalcem, tako da v sebi v nekaj 

minutah nakopičijo posebne grenčine,  

s katerimi jih odženejo. 

 
Peter Wohlleben črpa iz več desetletij 

izkušenj kot gozdar in nam razkaže gozd  

s čisto drugačne plati. To je izčrpna in 

zanimiva knjiga o drevesih in gozdovih,  

ki nas uči občudovati čudeže v naravi. 

Kaj čutijo drevesa, kako se  

sporazumevajo – odkrivanje  

skritega sveta

DRUGAČEN POGLED  

NA STARE PRIJATELJE

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozdar Peter Wohlleben je osvetlil somrak gozda 

in nam omogočil neverjeten vpogled v skrivnostni 

univerzum. V čudovite zgodbe o neslutenih 

zmožnostih dreves je vključil tudi najnovejša 

znanstvena spoznanja in lastne izkušnje. 

To je ljubezensko pismo gozdu. 

9 789616 893862

ISBN 978-961-6893-86-2          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že kot 

otrok želel postati okoljevarstvenik. Študi-

ral je gozdarstvo in je bil več kot dvajset let 

uradnik na deželnem gozdnem gospodar-

stvu. Ker je želel uresničiti svoje ekološke 

sanje, je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na območju go-

rovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev 

pragozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja pre-

davanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih knjig, pove-

zanih z gozdom in varovanjem narave.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED

NA STARE PRIJATELJE

To je ljubezensko  

pismo gozdu.

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

19EUR
90
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Nagrade: 3-krat družinska vstopnica za Dino park Bled

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 26. oktobra 2016, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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          POČITNICE // od nedelje, 6., do petka, 11. novembra 2016

POČITNICE V TERMAH DOBRNA
Vabimo vas na počitnice v Termah Dobrna. Šest dni (pet nočitev) bomo bivali v 
udobnih sobah depandanse Vila Higiea s štirimi zvezdicami. Program vključuje ne
omejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo, vsakodnevno vodno aero
biko, vsako jutro po zajtrku si bomo dodobra pretegnili mišice in sklepe na jutranji 
gimnastiki pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, predstavili nam bodo pravilno 
uporabo palic za nordijsko hojo in skupaj se bomo odpravili na krajši sprehod z nor
dijskimi palicami. Palice so na voljo v hotelu, če imate svoje, pa je zaželeno, da jih 
prinesete s seboj. Pokazali nam bodo vaje za odpravo težav s hrbtenico, podali se 
bomo tudi na potovanje skozi zgodovino Dobrne. V petek, zadnji dan, bomo orga
nizirali večerjo v vinski kleti z degustacijo treh vzorcev vina in zabavo za martinovo s 
harmonikarjem. Seveda bomo lahko tudi zaplesali.

Cena počitnic je 189 EUR.
Cena vključuje: prevoz, pet polpenzionov v dvoposteljni sobi, kopanje, gimnastiko, anima
cijo, vodno aerobiko, brezžični internet, vodene pohode, živo plesno glasbo in DDV.
Plačilo je možno v dveh obrokih.

Za rezervacijo čim prej pokličite na  
tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite  
na Gorenjskem glasu na Bleiweisovi 4 
v Kranju osebno vsak dan od 7. do 15. 
ure, ob sredah do 16. ure, ali pišite  
na: narocnine@g-glas.si.

Če boste izlet odpovedali kasneje kot tri delovne 
dni pred odhodom, se zaračunajo stroški prevoza.



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 

* Akcija traja od 10.10.2016 do 10.11.2016 oziroma do razprodaje zalog. Slike so simboliène.
   Popusti se ne seštevajo. Pridržujemo si pravico do spremembe tehniènih podatkov in cen, 
   ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napaèno navedeni. 
   Cene so v evrih, z 22% ddv.

Specialisti za vaš dom

Vinil 70210 Vinil 83801 Vinil 54802 Vinil 54808 Vinil 10411

zaloga zaloga

redna cena
€ 21,90/m2 

AKCIJSKA CENA
€ 16,40/m2 

VINIL za lepljenje
1235x230x1,5 ali 2,0 mm

Švicarska kvaliteta

Laminat Haro hrast alpski
tritty 100, dim. 8x193x1282 mm

Laminat Kaindl, 32 razred
dim. 7x193x1383 mm

redna cena
€ 9,15/m2 

AKCIJSKA CENA
€ 7,90/m2 

Parket dvoslojni hrast lakiran, gestreift
dim. 11x70x490 mm

redna cena
€ 18,29/m2 

AKCIJSKA CENA
€ 12,80/m2 

redna cena
€ 18,29/m2 

AKCIJSKA CENA
€ 12,80/m2 

redna cena
€ 28,90/m2 

AKCIJSKA CENA
€ 12,80/m2 

redna cena

AKCIJSKA CENA
€ 25,90/m2 

 -5% 

Kupljeno blago vam 
lahko tudi vgradimo 

po znižani 9,5% stopnji ddv.

VGRADNJA

 -10,5% 

 -30%  -13,5% 

 -25% 
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ŽREBANJE!
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