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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.

Savska loka 21/c
(zraven bivše Planike)

T: 04 20 10 590

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

Ana, Gorenja vas

Borut, Škofja Loka

Boštjan, Ljubljana

Patricija, Cerklje na Gorenjskem

Dragan, Kranj

Vzajemna - Oglas_MLADI_176x120_(5-9-2016).indd   1 6. 09. 2016   09:24:33
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Rozalija Peternelj 
Foto: Tina Dokl

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 73. šte vil ke Go-
renj ske ga gla sa, 13. septembra 2016, iz-
šle so v na kla di 25.000 iz vo dov, prejela 
so jih vsa gospodinjstva v ob či ni Škofja 
Loka, priložene so Gorenjskemu glasu. 
Na sled nja številka bo izšla v torek,  
11. oktobra 2016.
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Že naslednjo minuto  
je lahko vse drugače
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Pomagali premagati  
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• Po poletnih počitnicah, ko si na 
dopustu naberemo novih moči, je 
ponovno čas za akcijo. Kakšne nalo-
ge torej čakajo občinski svet in ob-
činsko upravo v jesenskem času?
"Letos so nekateri svetniki poskrbeli, 
da je bila akcija praktično celo pole-
tje in mislim, da po nepotrebnem, saj 
bi morali problematiko okoli podjetja 
Ekologija reševati v kulturnem dialo-
gu. Sicer pa delo v poletju ni nič za-
stalo. Opraviti je bilo treba polletni po-
račun in rebalans proračuna in letos 
lahko prvič povem, da bomo v jesenski 
čas šli z uravnoteženim proračunom. 
Izvedeni bodo vsi predvideni projekti, 
razen začetka izgradnje protipoplav-
nih ukrepov. Pred seboj nimamo več, 
tako kot v preteklih letih, izjemnih in-
vesticij, ki so se iz leta v leto dopolnje-
vale in smo vedeli, da jih v določenem 
letu ne bomo mogli v celoti izvesti, 
za pridobitev nepovratnih sredstev 
pa smo jih morali imeti v proračunu. 
Letos bodo vse te investicije zaključe-
ne. Zdaj so v sklepni fazi izgradnje še 
manjkajoči kraki sekundarne kana-
lizacije, tako da lahko rečemo, da bo 
priprava proračuna za leto 2017 stala 
na realnih temeljih.
Če pa konkretno pogledamo projekte, 
smo v sklepni fazi priprave projekta 

protipoplavne zaščite; prav tako pri-
pravljamo projektne pogoje za pro-
jektiranje vrtca; v sklepni fazi so tudi 
dogovori za nakup Name s plačilom v 
naslednjih treh letih, sledi projektira-
nje obnove Loškega gradu, v začetku 
naslednjega leta pa projektiranje obno-
ve Spodnjega trga in Pepetovega klan-
ca. To so glavne stvari, pripravljamo 
pa tudi spremembo odloka o občinskih 
priznanjih, ker smo videli, da je preveč 
rigiden in premalo fleksibilen."
• Šolarji so s 1. septembrom ponov-
no stopili na pot znanja in posledič-
no tudi po šolskih poteh. Kako je po 
vašem mnenju poskrbljeno za nji-
hovo varnost?
"Za njihovo varnost je poskrbljeno 
vsako leto boljše, vendar pa morajo 
tudi sami in skupaj s starši paziti na 
to, da bodo varni v cestnem prometu. 
Prvega septembra sem bil tudi sam 
prvošolček, saj sem bil praktično cel 
dan z njimi. Poudarek je bil na varno-
sti v prometu, zato so dobili kresničke 
oz. odsevne trakove in brošuro o varni 
šolski poti, za katero sem prosil star-
še, da naj jim jo preberejo namesto 
pravljice za lahko noč. Prepričan sem, 
da če bodo v duhu varne hoje in vožnje 
po naših prometnicah vzgojeni naši 
najmlajši, se bo kaj prijelo tudi sta-

rejših, ker problem je pogosto pri od-
raslih, in ne pri šolarjih. Posebno pa 
sem ob tej priložnosti poudaril sode-
lovanje in prijateljstvo med prvošolci 
in tudi drugimi učenci."
• Ko že govoriva o poteh in cestah; 
v poletnih mesecih ste imeli župa-
ni z Loškega in Medvod sestanek na 
rekonstruiranem mostu v Mednem. 
Ta pomemben projekt je zaključen. 
Kakšni dogovori z državo glede cest 
še sledijo?
"Lani smo dosegli eno prelomno zade-
vo; namreč štirim loškim županom se 
je pridružil še medvoški in skupaj na-
stopamo pri reševanju prometnih za-
gat, predvsem kako loško območje in 
tudi severno Primorsko približati av-
tocestnemu križu in pa seveda urediti 
tekoči promet, ki ne bo obremenjeval 
večjih naselij. V lanskem letu smo 
dobili dve obvoznici – v Gorenji vasi 
in Škofji Loki; letos je bil obnovljen 
most v Mednu. Z ministrom Gašper-
šičem smo se dogovorili, kako naprej, 
in sicer bodo do konca leta pripravi-
li idejne projekte, kako z obeh strani 
pospešiti prometni tok. Na eni strani 
izgradnja štiripasovnice med Vižmarji 
in novim semaforiziranim križiščem 
pri uvozu v nekdanjo Metalko v smeri 
Stanežič. Po drugi strani se pa trudi-

Jesen čas za 
nove delovne 
izzive
V sklepni fazi je  
priprava projekta 
protipoplavne zaščite.  
V pripravi so tudi 
projektni pogoji za 
projektiranje vrtca, 
pogovori glede nakupa 
Name za potrebe knjižnice 
pa so v sklepni fazi.

Župan Miha Ješe na razstavi karikatur Borisa Oblaka, ki bo na ogled do 9. oktobra  
v Mali galeriji Občine Škofja Loka.
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mo umestiti v državne prostorske načrte tudi svojo novo 
vpadnico v industrijsko cono na Trati in Mejo, da bo tudi 
ta prišla v državne prostorske načrte. Gledamo pa vizijo še 
naprej; ta pa je, kako od Meje poiskati najbolj ustrezno pot 
do avtoceste."
• Ostaniva pri prometu. S 1. avgustom velja prepoved 
tovornega prometa čez železniško progo na Trati. Pre-
poved po novem ne velja za traktorje. Minilo je torej več 
kot mesec dni, prekrški pa so zelo pogosti. Občani se pri-
tožujejo, da je premalo nadzora.
"Prepoved, kot omenjeno, ne velja za traktorje, a vsi mali 
dostavni avtomobili in kombiji spadajo v tovorni promet, 
tako da nameravamo uvesti bolj sproščen režim in posta-
viti omejitev tovornega prometa nad 3,5 tone skupne teže. 
Po tej spremembi bo tudi nadzor veliko lažji. Res pa smo 
avgusta udeležence v prometu v glavnem opozarjali, v me-
secu septembru pa sledi tudi kaznovanje.
Vendar naj poudarim, da je to le začasni ukrep, saj je ta 
prehod v pristojnosti države in prej ali slej bo država zah-
tevala, da bo za motorni promet v celoti ukinjen."
• Vstopili smo v obdobje, ki nas rado preseneti z obilnim 
deževjem. Kako je Škofja Loka protipoplavno zaščitena?
"Škofja Loka je na treh območjih zelo poplavno ogrožena. 
Največje število hiš je ogroženih na Sorški in Demšarje-
vi cesti; potem je Puštal do Sotočja; tretji del pa je Stara 
Loka, ki potrebuje nekje v Moškrinu predhodno zajezitev 
in razlivno polje. Podobno bi bilo treba narediti razlivna 
polja na Poljanskem in Selškem blizu Praprotna. No, to je 
zadeva, ki se je občina ne bo lotevala sama. Neposredno 
protipoplavne zaščite se bo lotevala skupaj z državo, in 
sicer imamo že podpisano pogodbo o sofinanciranju pro-
tipoplavne zaščite od Puštalskega jezu do mostu na Suhi. 
V bistvu gre za dva sklopa; en sklop je od Puštala do Soto-
čja, drug sklop je pa potem od Sotočja do vključno suškega 
jezu. Prvi del nekoliko zamujamo s projekti, čakali pa smo 
tudi na podpis pogodbe z državo. Projekti bodo v mesecu 
septembru predstavljeni javnosti. Letos ne bomo šli še v 
izvedbo, je pa v glavnem z vsemi lastniki zemljišč dogovor-
jeno, kako bo izvedba potekala, in mislim, da bomo priho-
dnjo pomlad že lahko začeli dela; medtem ko bo za drugi 
del tudi predstavitev nekje v jesenskem času in bomo dela 
lahko nadaljevali leta 2018. Predvidoma bo izgradnja pro-
tipoplavnih ukrepov trajala tri leta, se pravi, da bi morala 
biti zaključena leta 2019. Treba je poudariti, da v sklop pro-
tipoplavnih ukrepov spada tudi ureditev Sotočja, in oseb-
no mislim, da bomo ponovno dobili enega najlepših delov 
Loke. Pred nekaj leti smo naredili protipoplavno zaščito 
Podna in tam se je pokazal res lep loški kotiček. Potem 
smo v sklopu ureditve Cankarjevega trga uredili najbolj 
neurejen del starega mestnega jedra, kar je Šeširjev klanec 
vsekakor bil, ki je zdaj postal, lahko rečemo, zaščitni znak 
Loke. Zdaj se bomo pa počasi selili na območje Sovodnja 
in prepričan sem, da bo postalo priljubljeno zbirališče Lo-
čanov. Do leta 2018 je predvidena selitev klavnice in vse 
skupaj lahko tvori zanimivo območje Škofje Loke. Pa tudi 
izjemen izziv. O tem pa seveda čez kakšno leto." 

• V tisočletni lepotici je potekala zanimiva delavnica na 
temo menedžmenta mestnih središč. Kakšne so ugoto-
vitve in mogoče konkretni napotki za Škofjo Loko?
"Ugotovitve so sila enostavne. Predstavili so nam jih Kopr-
čani, ki so v zadnjih letih na tem področju naredili velik 
preskok. Ko smo poslušali njihove ukrepe, smo pravza-
prav ugotovili, da večino tega mi že imamo, vendar ne 
tako strukturirano in specificirano. Dogovorili smo se, da 
bomo ustanovili delovno skupino, ki bo nad tem stalno 
bedela. Predvsem moramo vedeti, da pri nas ni pereč pro-
blem nezasedenost lokalov ne Mestnem trgu in Blaževi 
ulici; smo pa dodatno dobili Spodnji trg, ki je dokaj ne-
zaseden in ga moramo vključiti v celotni sistem starega 
mestnega jedra. In tu nas čaka še veliko dela. Skupaj s 
tovrstnimi znanji in dobro prakso ga bomo lahko uspe-
šnejše in hitreje revitalizirali. Neizkoriščen potencial je 
tudi trg pri Kašči in prav tako že zgoraj omenjeno Sotočje 
skupaj s klavnico."
• Že v uvodu ste omenili projektiranje novega vrtca. Ka-
kšna je časovnica izgradnje?
"Projekt je v fazi priprave projektnih pogojev za projektira-
nje. V teh dneh bomo tudi objavili razpis za izbor projek-
tanta. Računam, da bo slednji izbran oktobra, tako da bo 
projekt januarja narejen. Aprila prihodnje leto bi radi že 
objavili razpis za izvajalca gradnje vrtca, ki bi moral biti 
do konca junija sklenjen, da bomo julija lahko začeli gra-
dnjo. Seveda so to optimalni pogoji. Vzporedno pa že po-
tekajo spremembe OPPN vrta Kamnitnik in projektiranje 
komunalne infrastrukture izven območja samega vrtca, to 
je med južnim vhodom na pokopališče in območjem nek-
danje vojašnice do parcele, kjer je vrtec. Pridobiti moramo 
še gradbeno dovoljenje in poiskati izvajalca. Od marca do 
maja 2017 bo zgrajena komunalna infrastruktura, ki bo 
omogočila izgradnjo vrtca."
• V kateri fazi pa so dogovori glede nakupa Name za 
potrebe knjižnice?
"Skladno z dogovori in pooblastilom, ki ga ima župan s 
strani občinskega sveta, računam, da bo do konca tega 
meseca podpisana predpogodba za nakup Name. Pogoj za 
to pa je seveda potrjen rebalans proračuna, saj mora biti 
vanj vključen tudi nakup Name za naslednje leto."
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Loški muzej v skladu z dogovorom obvešča občinski svet o izve-
denih ukrepih po reviziji. Tako je ena tožba z vrednostjo zahtev-
ka okoli 40 tisoč evrov že vložena na Delovno sodišče v Kranju. 
Pripravili so tudi interni akt o delovnem času in vstopnini; za-
čeli so zakonsko ustrezno evidentirati, dokumentirati in hraniti 
vse spremembe delovnih razmerij; uvedli so transparenten in 
gospodaren sistem pri primerih javnih naročil manjše vredno-
sti itd. Vodstvo muzeja načrtuje, da bo odpravilo vse nepravil-
nosti in vzpostavilo etično, skrbno in javnofinančno odgovorno 
delovanje zavoda na vseh področjih do začetka leta 2017.

Po reviziji
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Na sejo, ki je bila sklicana 17. avgusta, 
je prišlo 12 od 28 svetnikov, zato slednje 
zaradi nesklepčnosti ni bilo moč izve-
sti, so pa svetniki kljub temu izrazili 
svoje neformalno mnenje o omenjeni 
problematiki.
Naj spomnimo, podjetje Ekologija želi 
v industrijski coni na Trati predelova-
ti namesto dosedanjih 6,5 tone kar 92 
ton nevarnih odpadkov, medtem ko 
je sedanja zmogljivost predelovalnice 
22 ton nevarnih odpadkov dnevno. Za 
povečanje mora pridobiti okoljevar-
stveno dovoljenje.
Prišel je tudi župan Miha Ješe, ki je po-
novil stališče občinske uprave, da izre-
dna seja ni potrebna in da bodo ome-
njeno problematiko obravnavali na 
redni septembrski seji s poudarkom, 
da občina ni stranka v postopku pri-
dobivanja okoljevarstvenega dovolje-
nja, ki ga izdaja Agencija RS za okolje. 
Očitkov, da ima kot solastnik Gorenj-

ske predilnice, ki določen del prostorov 
daje Ekologiji v najem, tudi osebne in-
terese, ni želel komentirati, je pa dejal, 
da gre za osebni napad in da bo svoje 
ime v ustreznih postopkih tudi zaščitil.
Kljub temu da seja ni bila izvedljiva, 
so prisotni svetniki izrazili svoje mne-
nje. Poleg svetnikov opozicije se je seje 
udeležila tudi Mirjam Jan - Blažić (SD) 
iz koalicije, ki je prav tako podala stro-
kovne pomisleke glede povečanja prede-
lovalnice nevarnih odpadkov. Po ogledu 
podjetja je svetnike zaskrbelo že sedanje 
stanje, saj da so prostori neprimerni za 
predelavo tako velike količine odpad-
kov; poudarili so, da tovrstna predelo-
valnica ne sodi v tisočletno lepotico; da 
bi o takšnih namerah javnost morala 
biti bolje seznanjena; predvsem jih skrbi 
požarna varnost ipd. Sklicatelji so nato 
podali še skupno izjavo za javnost, v ka-
teri so med drugim zapisali: »Nujno je 
treba ugotoviti, ali so vsi postopki, ki se 

oz. ki naj bi se izvajali v podjetju Ekolo-
gija, dejansko varni oz. v skladu s stro-
kovnimi predpisi in zakonodajo ali ne. 
Nismo apriori proti predelovalcem od-
padkov..., ne želimo pa, da bi se v naše 
domače okolje začeli stekati nevarni od-
padki iz cele Evrope in Balkana ...«
Omenjena problematika je botrovala 
ustanovitvi Iniciative za Škofjo Loko 
brez nevarnih odpadkov, ki je tudi za-
čela z zbiranjem podpisov peticije. Kot 
je omenil Rolando Krajnik (Komunalno 
ekološka lista), so v tednu dni prejeli 
več kot tisoč podpisov.

REDNA SEJA

Na redni seji, sklicani septembra, je eno 
od točk predstavljala tudi točka o Ekolo-
giji, pri kateri so se svetniki zadržali tri 
ure. Ponovili so svoje pomisleke in bo-
jazni; večkrat je bilo slišati termin ''eko-
loška bomba'', ki mu je direktor družbe 
Jožef Kocon ostro nasprotoval. Župan je 
poudaril, da je treba sklepe izoblikovati 
tako, da so zakonsko usklajeni. Spet dru-
gi svetniki so dejali, da se je treba odda-
ljiti od govoric in se posvetiti dejstvom 
ter odločati o tistem, o čemer lahko, ne 
pa o tistem, kar je v pristojnosti države. 
Na koncu so sprejeli sedem od osmih 
predlaganih sklepov, in sicer, da poziva-
jo ARSO, da presodi vse morebitne vplive 
na okolje in zagotovi, da povečan obseg 
proizvodnje ne bo imel negativnih vpli-
vov na okolje; nadalje, da preuči način 
skladiščenja nevarnih snovi in postop-
ke ukrepanja ob naravnih in drugih 
nesrečah. Prav tako so sprejeli sklep, da 
naj občina obvesti ARSO, da se želi ak-
tivno vključiti v postopek pridobivanja 
dovoljenja in soglasja; nadalje, da naj 
občina poskrbi za ustrezen periodičen 
nadzor nad delovanjem Ekologije in 
drugimi onesnaževalci; da naj poskrbi 
za celovito in pravočasno obveščenost 
javnosti z zadevami v zvezi z onesnaže-
valci; da se v okviru OPN preveri, katere 
so tiste dejavnosti, ki niso v interesu ob-
čanov. Sprejeli so še en sklep, ki nalaga 
obveščanje javnosti; z 12 glasovi za in 14 
proti pa ni bil sprejet sklep, da občinski 
svet zaradi prevelikega vpliva na zdravje 
občanov odločno v okviru svojih zakon-
skih možnosti nasprotuje izdaji okolje-
varstvenega dovoljenja.

(Iz)redno o Ekologiji
Skupina sedmih opozicijskih svetnikov je sklicala 
izredno sejo na temo povečanja obsega predelave 
nevarnih odpadkov v podjetju Ekologija na Trati. 
Zaradi nesklepčnosti so problematiko obravnavali na 
redni seji.

Določeno število občinskih svetnikov si je ogledalo prostore družbe Ekologija in izrazilo  
skrb o primerni varnosti. Direktor Jožef Kocon trdi, da bodo po pridobitvi  
okoljevarstvenega dovoljenja prostori urejeni na podoben način kot v zbirnem  
centru v Kidričevem.
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Ekologija, d. o. o., podjetje za ravnanje z nevarnimi 
odpadki, je zaprosilo za okoljevarstveno soglasje za 
povečan obseg dela s 6,5 tone na 92 ton dnevno. To dej-
stvo nas je kmalu po zadnji seji občinskega sveta pred 
počitnicami pričakalo v elektronskem nabiralniku, 
skupaj s kopico nejasnosti, domnevanj, natolcevanj 
in bojazni. Kot vesten občan sem izkoristil županovo 
(?!) povabilo svetnikom na ogled prostorov omenjene-
ga podjetja, kjer smo izvedeli na primer to, da se od 
92 ton dejansko 22 ton tekočih odpadkov predeluje po 
dveh postopkih in se zato štejejo dvakrat. Izvedeli smo, 
da je Loška komunala, d. o. o., ki je upravljavec cen-
tralne čistilne naprave, kamor se bodo odplake steka-
le, od vsega začetka vključena v pridobitev dovoljenja, 
da se pH in količina odplak meri 24/7 in da je dnevna 
količina odplak omejena. Hkrati smo izvedeli, da bodo, 
v primeru pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja, v 
podjetje vložili pol milijona evrov in odprli nekaj (6?) 
novih delovnih mest. Vse to smo izvedeli iz ust direk-
torja Ekologije, d. o. o., ter zunanje strokovne sodelav-
ke, ki pripravlja vse potrebno za razširitev okoljevar-
stvenega dovoljenja. Morda bolj zanimiv del obiska je 
bil ogled skladiščnih prostorov pod odprtim nadstre-
škom, kjer je upravljavec iskal stikalo za luč, kot da je 
prvič v prostoru. Zanimivo je bilo videti tudi luknjo v 
strehi drugega skladiščnega prostora, zarjavele črpal-
ke in mešala ter stiskalnice, o tesnosti zadrževalnega 
bazena in sekundarnih kanalizacijskih vodov lahko 
le ugibamo. Kar nismo videli, je kemijski laboratorij, 
kjer naj bi analizirali vsak kontejner z odplakami. Ali 
je ta domnevni laboratorij sposoben zaznati odpadna 
olja, organska topila, težke kovine, strupene ali kance-
rogene snovi, citostatike, karkoli se pač lahko nahaja 
v nevarnih tekočih odpadkih, pa žal ne morem soditi. 
Zagotovo bi tak laboratorij potreboval visoko usposo-
bljenega inženirja z dolgoletnimi izkušnjami, da bi bil 
kos odplakam, za katere industrija plačuje, da se jih 
znebijo. Na obisku me s kompetenco na tem področju 
niso prepričali. Daleč najboljši povzetek sem slišal v 
neformalnem pogovoru s strani koalicijskega svetni-
ka: "V Škofji Loki tega ne potrebujemo."

Ekologija ali ekološko?

VIKTOR ZADNIK,  
SVETNIK DESUS

DR. DAVID JEZERŠEK,  
SVETNIK NSI

Skoraj dve leti sta minili od preteklih volitev. V tem 
času sem kot član občinskega sveta Škofja Loka spo-
znal, da je realnost ena, delovanje v politiki pa povsem 
druga stvar.
Z veliko dobre volje in elana sem naivno pričakoval, da 
bodo stvari potekale normalno, da se bomo o stvareh 
pogovarjali in skupaj reševali probleme, ne pa iskali 
slabe strani drugih in na njih gradili novo pot. Vedno 
sem spoštoval mnenje drugih, če je bilo to utemeljeno 
in predstavljeno na korekten način. Žal pa se dogaja 
povsem nasprotno. Velikokrat stvari uidejo izpod nad-
zora, dogajajo se podtikanja in žalitve, a žal nekaterih 
to ne moti in se jim zdi vse to povsem normalno z iz-
govorom, da smo pač v demokraciji. 
Vseeno se mi zdi, da je bilo v preteklem času nareje-
nih precej dobrih stvari, a žal vseh želja se tudi zaradi 
finančne skromnosti občine ne da rešiti. Pomemben 
delež pri osveščanju ljudi ima Knjižnica Ivana Tavčar-
ja in upam, da se bo ta še pred iztekom tega mandata 
preselila v nove prostore.
Veliko več pa bi lahko občina naredila za razvoj tu-
rizma. Idealna okolica omogoča številne rekreacijske 
poti, turisti bi lahko precej doprinesli k razvoju in spo-
znavanju občine, a žal jim to onemogočajo prenoči-
tvene kapacitete. Škofja Loka ne premore nočitvenih 
kapacitet, zaradi česar se turisti v našem kraju zadr-
žujejo samo dnevno. Kdaj se bodo rešili ti problemi, ne 
ve nihče. Morda čez 40 let, tako kot poljanska obvozni-
ca. Tudi smučišče na Starem vrhu je stalen problem. 
Kljub dobrim vremenskim razmeram se v poletnem 
času na Starem vrhu ne dogaja nič. Vsi podobni centri 
v poletnem času pridobijo na račun turizma vsaj po-
lovico sredstev za obratovanje. Seveda je vse odvisno 
od vizije in strategije podjetja, ki pa je na Starem vrhu 
odrinjena na stranski tir in prepuščena sama sebi.
Poseben problem pa predstavljajo tako imenovani »le-
žeči policaji«, ki s svojimi postavitvami ne dosegajo 
namena, saj so nekateri postavljeni previsoko in na 
nekaterih mestih tudi nestrokovno. Upajmo, da bosta 
naslednji dve leti bolj konstruktivni. 

Dve leti
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Občina Škofja Loka že šesto leto zapored izvaja aktivnosti v 
sklopu Evropskega tedna mobilnosti (ETM). Še posebno vabijo 
na osrednji dogodek prezentacije električnih koles ter promoci-
je prometne varnosti, ki bo 17. septembra na Mestnem trgu. Na 
aktivno udeležbo občanov računajo ob 10. uri, ko bo pri lipi na 
Spodnjem trgu potekala predstavitev začasne prometne reši-
tve in postavitve urbane opreme na Spodnjem trgu. Od 22. do 
23. septembra nameravajo skupaj z zainteresirano javnostjo 
umeščati začasno prometno rešitev in urbano opremo; 24. sep-
tembra pa sledi svečano odprtje nove urbane podobe Lontrga. 
K raznolikemu programu v okviru ETM prispevajo številni sode-
lujoči, ki vabijo, da se udeležite zanimivih dogodkov.

Mobilno tudi v Škofji Loki

S pripravo, sprejetjem in izvajanjem CPS bo Občina Škofja 
Loka nadaljevala pot trajnostne mobilnosti, kar je ena od 
prioritet Evropske unije. S tem namenom sta Evropska 
unija in Republika Slovenija pripravo strategije finančno 
podprli iz kohezijskega sklada.
Kot pravijo pripravljavci gradiva, bistveno vlogo celostne-
ga načrtovanja prometa igrajo ljudje, ki živijo in delajo 
v Škofji Loki, zato vabijo vse k aktivnemu prispevku pri 
oblikovanju strategije. Na ta način želijo pripraviti trdne 
temelje za: trajnostno reševanje izzivov v prometu; iz-
boljšanje dostopnosti delovnih mest in storitev; zmanj-
šanje zastojev, porabe energije in stroškov, povezanih s 
prometom; zmanjšanje negativnih učinkov prometa na 
zdravje in izboljšanje prometne varnosti; privlačnejše 
javne površine; dodatno spodbudo razvoju na področju 
turizma, nepremičnin in konkurenčnosti podjetij; mo-
žnost kandidature za nepovratna evropska sredstva za 
realizacijo celostne prometne strategije itd.
Vabijo vse, da izpolnite spletno anketo o svojih potovalnih 
navadah na http://www.omegaconsult.si/skofja_loka/an-
keta/ in se na ta način potegujete za privlačne nagrade v sku-
pni vrednosti tisoč evrov (glavna nagrada je mestno kolo). 
Svoja opažanja tako o težavah kot dobrih rešitvah prome-
ta v občini posredujte na FB-profil https://www.facebook.
com/CPSSkofjaLoka/ ali na e-naslov CPS.skofja_loka@
omegaconsult.si.

Sodelujte pri  
prometni strategiji
V sredo, 21. septembra, ob 18. uri bo  
v Sokolskem domu potekala javna 
razprava ob uvodni predstavitvi 
Celostne prometne strategije  
(CPS) Občine Škofja Loka.

17.-24. septembra 2016

EVROPSKI TEdEn
mObIlnOSTI
v Škofji Loki

Škofja Loka v znamenju tedna mobilnosti

sobota, 17.9. 2016, 9.00 – 12.00,  
Staro mestno središče Škofje Loke, 
različne lokacije
Osrednji dogodek 
Evropskega tedna mobilnosti 
2016 v Škofji Loki.
•  Predstavitev trajnostne mobilnosti v 

starem mestnem jedru Škofje Loke: 
prezentacija električnih koles in 
kolesarskih servisov ter promocija 
prometne varnosti s spremljevalnim 
programom.

•  Predstavitev gasilskih in policijskih 
interventnih vozil

 
10.00 – 12.00, Pri Lipi na Spodnjem trgu 
(V primeru slabega vremena bo predstavitev 
potekala v dvorani Loškega odra)

Predstavitev začasne 
prometne rešitve in 
postavitve urbane opreme  
na Spodnjem trgu.
•  Novo prometno ureditev bomo 

predstavili prebivalcem Spodnjega trga 
in drugi zainteresirani javnosti.  

sreda, 21.9.2016, 18.00 – 20.00, 
Sokolski dom
Javna razprava ob uvodni 
predstavitvi Celostne 
prometne strategije  
Občine Škofja Loka.

četrtek, 22.9.2016
 Ves dan, območje občine Škofja Loka
Brezplačen javni avtobusni 
prevoz na relacijah znotraj 
občine Škofja Loka.

četrtek, 22.9.2016, 12.00, Mestni trg
Obisk terenske ekipe 
Ministrstva za infrastrukturo 
RS v Škofji Loki in tiskovna 
konferenca o Celostni  
prometni strategiji občine. 

četrtek, 22.9.2016,  
15.00 – 19.00, Spodnji trg
Umeščanje začasne prometne 
rešitve in urbane opreme 
na Spodnjem trgu skupaj s 
prebivalci trga.

petek, 23.9.2016,  
15.00 – 19.00, Spodnji trg
Umeščanje začasne prometne 
rešitve in urbane opreme 
na Spodnjem trgu skupaj s 
prebivalci trga.

sobota, 24.9.2016,  
9.00 – 11.00, Spodnji trg
Vzpostavitev začasne in 
prometne ureditve z urbano 
opremo na Spodnjem trgu, 
ki ji bo ob 11.00 uri sledilo 
uradno odprtje.

petek, 16.9. –  četrtek, 22.9.2016
Vzpostavitev začasnega 
avtobusnega postajališča 
mestne avtobusne linije na 
Kidričevi cesti.  
(Stari dvor – smer ŽP)

Občina
Škofja Loka

Vljudno vabljeni.
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Kot so pojasnili na občinski upravi, so z izgradnjo južne 
dovozne ceste v industrijsko cono Trata-sever in vas Trata 
ter ureditvijo ceste mimo mešalnice krmil omogočili preu-
smeritev poteka tovornega prometa severno od železniške 
proge Ljubljana–Jesenice oziroma njegovo preusmeritev 
iz nivojskega železniškega prehoda na Trati na novo kro-
žno križišče na Godešiču. Z omenjeno novo ureditvijo so se 
tako pokazali pogoji za prepoved prometa preko železni-
škega nivojskega prehoda za vsa tovorna vozila.

Tovorni promet nič več 
čez železnico
S prvim avgustom je na območju 
železniškega nivojskega prehoda  
na Trati uvedena nova prometna 
ureditev. Prepovedan je promet  
za vsa tovorna vozila.

S 1. avgustom je čez železniško progo na Trati prepovedan promet 
za vsa tovorna vozila.

Na razpisu, ki ga je objavila Javna agencija za varnost prometa, 
je med izbranimi občinami, ki bodo prejele v enoletni brezplač-
ni najem prikazovalnike hitrosti, tudi Občina Škofja Loka. Obči-
ne so bile izbrane na podlagi razpisnih kriterijev in utemeljitve 
konkretne problematike na cestnem odseku, kjer so pogosto 
prisotne prekoračitve predpisanih hitrosti. »S prikazovalnikom 
hitrosti, ki ga bomo do sredine septembra postavili v križišču 
v neposredni bližini prehoda za pešce čez regionalno cesto v 
Zmincu, bomo zmanjšali povprečne hitrosti na navedenem od-
seku in hkrati dodatno zavarovali pešce na samem prehodu. 
Poleg večje varnosti na omenjenem odseku bo na ta način var-
nejša tudi šolska pot,« so pojasnili na občinski upravi ter doda-
li, da je ta konkretni preventivni ukrep še eden v nizu ukrepov 
na področju prometne varnosti, ki jih sistematično in učinkovito 
izvajajo v občini.

Prikazovalnik hitrosti v Zmincu

S prvim septembrom so se določeni odhodi avtobusov, ki vo-
zijo v in iz Poljanske doline preko Spodnjega trga, preusmeri-
li na loško obvoznico. Na preusmerjenih odhodih so za vstop 
in izstop potnikov ukinili postajališči Podpulfrca in Zminec pri 
Kajbetu. Določeni odhodi ostajajo na obstoječi trasi; ob sobo-
tah, nedeljah in praznikih pa so se vsi odhodi preusmerili na 
loško obvoznico. Prav tako so se v celoti preusmerili odhodi na 
liniji Škofja Loka–Sora–Ljubljana. Posledično je bilo ukinjeno 
postajališče Škofja Loka-Puštal. Na preusmerjenih odhodih je 
možno vstopati in izstopati na postajališču Škofja Loka-Plevna. 
Poudariti velja, da se prevozi za potrebe Osnovne šole Škofja 
Loka-Mesto niso preusmerili.

Preusmeritev na loško obvoznico

OBČINA ŠKOFJA LOKA  

OBVESTILO 
Obveščamo vas, da bo na spletni strani Občine Škofja Loka  

od 13. 9. do 14. 10. 2016 objavljen naslednji:

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih  

glasbenikov in plesalcev ter mentorjev nadarjenih učencev 
Glasbene šole Škofja Loka – Jobstov sklad za leto 2016

(kontakt: Sabina Gabrijel, 04/ 51 12 330).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na vo-
ljo na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si 
pod rubriko Javni razpisi ter v sprejemni pisarni Občine Ško-
fja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.

Datum: 13. 9. 2016 Mag. Miha Ješe l.r.
 ŽUPAN

Občinski svetniki so dali podporo vpisu neodtujljive pravice 
do pitne vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije. Pred 
Državnim zborom namreč že od leta 2013 poteka postopek za 
spremembo Ustave na področju pravice do pitne vode po do-
stopni ceni in zaščite vodooskrbe pred interesi privatnih družb. 
Ureditev univerzalnega dostopa do vode na zakonski ravni ne 
nudi dovolj zaščite, saj lahko katera koli vlada pod pritiski do-
kaj enostavno spremeni zakon, so pojasnili na občini. Zato je 
potrebno, da je status vodnih virov urejen v Ustavi in s tem zava-
rovana temeljna človekova pravica dostopa do pitne vode.

O pitni vodi
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Od 30. septembra do 20. oktobra bodo 
strokovnjaki in sodelavci muzejev, 
galerij, arhivov, knjižnic, območnih 
izpostav Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti, lokalnih in krajevnih sku-
pnosti, nevladnih organizacij, vrtcev 
in šol pripravili kulturne vsebine na 
temo praznovanja, da bi obiskoval-
cem vseh generacij približali kulturno 
dediščino. 
Pisana paleta dogodkov s številnimi 
sodelujočimi se obeta tudi v tisočle-
tni lepotici, ki vsako leto nameni lepo 
pozornost DEKD. Za odprtje bodo po-
skrbeli otroci vrtca, učenci osnovnih 

šol ter dijaki gimnazije in lesne šole, 
ki bodo skupaj raziskovali, zapisali 
ter v sliki in besedi predstavili bogato 
dediščino tekstilne industrije v Ško-
fji Loki. Nadalje boste lahko spozna-
vali narodne okraske na kožuhih, se 
preizkusili v izdelovanju notesnikov 
in okrasnih cvetličnih loncev, ku-
stosi Loškega muzeja bodo pripravi-
li zanimiva predavanja; izložbe na 
Mestnem trgu bo napolnila bogata 
dediščina tekstilne industrije na Ško-
fjeloškem itd.
Obeta se torej lepo število raznovr-
stnih dogodkov, ki kar vabijo k obisku.

Dnevi evropske kulturne  
dediščine
Tudi letos bodo v Škofji Loki bogato obeležili  
Dneve evropske kulturne dediščine (DEKD). Odprtje 
slednjih bo 30. septembra v Sokolskem domu.

Ob podpisu pogodbe je župan dejal, 
kako gre za projekt, ki bo poskrbel, 
da se krajani ne bodo več bali vode. 
Z ureditvijo omenjenega območja bo 
poskrbljeno za večjo poplavno varnost 
na najbolj izpostavljenih področjih, 
medtem ko ureditev zgornjega dela 
Hrastnice ostaja še ena od točk, ki si 
jo želi občina izvesti skupaj z državo.
Ministrica je ob tej priložnosti dejala, 
kako je izvajanje protipoplavnih ukre-
pov nujno. »Pri tem pa so župani raz-
lično aktivni, zato bi se rada zahvali-
la škofjeloški občini za vse izvedene 

aktivnosti, zaradi katerih lahko vsi 
postopki stečejo hitreje,« je še dejala 
ministrica Irena Majcen.
Projekt protipoplavne ureditve tega 
območja vključuje izdelavo dokumen-
tacije, izvedbo del, odkup zemljišč in 
nadzor gradnje. Skupna vrednost in-
vesticije je 2,7 milijona evrov, od česar 
je obveznost države približno 1,4 mili-
jona evrov. Projekt naj bi zaključili v 
treh letih, lotili pa se ga bodo fazno. 
Prva bo na vrsti ureditev Puštala, ki 
naj bi bil protipoplavno zaščiten že 
prihodnje leto.

Skupaj do večje poplavne  
varnosti
Konec julija sta župan Miha Ješe in ministrica za 
okolje in prostor Irena Majcen podpisala sporazum 
o sofinanciranju projekta Protipoplavne ureditve 
območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške 
in Poljanske Sore ter Sore do Suhe.

Ministrica Irena Majcen in župan Miha 
Ješe sta pogodbo o sofinanciranju 
protipoplavnih ukrepov podpisala na 
puštalskem kopališču.

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje 
zasvojenosti bo 20. septembra v športnem 
parku za Osnovno šolo Ivana Groharja v 
Podlubniku že tradicionalno organizirala 
prireditev Veter v laseh – s športom proti 
odvisnosti. Predstavila se bodo številna 
športna društva, mladinske organizacije, 
folkloristi, gasilci, upokojenci, Rdeči križ ... 
Dopoldanski del bo namenjen osnovnošol-
skim in vrtčevskim otrokom, popoldanski 
del od 16. do 19. ure pa širši populaciji za 
promocijo športa, športne aktivnosti in zdra-
vega življenja. V primeru dežja se bo priredi-
tev prestavila na 22. ali 27. september.

Veter v laseh
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Za mlade kulturne navdušence so tako pripravili sedem ra-
znolikih predstav, ki jih bodo ob sobotah ob 10. uri popeljale v 
čudežni svet umetnosti. Abonma Umetnost otrokom bo odpr-
la Mojca Pokrajculja v produkciji društva Oddih Gorajte. Sicer 
pa bosta od domačinov že tradicionalno sodelovala tudi oba 
loška vrtca. Otroci tako lahko pričakujejo glasbene, plesne, 
baletne pa tudi operne pravljice, prilagojene njihovi starosti.
Pripravljavci so več kot zadovoljni tudi z letošnjim progra-
mom Kristalnega abonmaja, ki se bo začel 26. oktobra ob 
19.30 s koncertom izbranih tišin Dua Silence, ki je med dru-
gim napisal in produciral eno od plošč skupine Laibach. Sledi 
koncert zanimivega tria harfe (Tina Žerdin), flavte in viole; 
nato pa decembra Slovenski tolkalni projekt (SToP), v kate-
rem ustvarjajo akademski tolkalci, ki jih je združila želja po 
kakovostnem komornem muziciranju in raziskovanju novih 
tolkalnih zvokov. Prihodnje leto bo prvi nastopil mednarodni 
ansambel za staro glasbo Canso, ki bo prav v Škofji Loki pre-
mierno predstavil program, ki bo v kratkem izšel na njihovi 
prvi zgoščenki. Sledi koncert na Hrvaškem dobro znanega 

Papandopulo kvarteta, nato pa marca Dekliški zbor Zavoda 
sv. Stanislava s programom, ki ga bodo predstavili na Sve-
tovnem zborovskem simpoziju v Barceloni julija 2017. K za-
ključku Kristalnega abonmaja bosta piko na i pristavila Nina 
Strnad (vokal) in Peter Mihelič ob klavirju s koncertom, ki sta 
ga naslovila V luči življenja.

Za ljubitelje glasbe
Za najmlajše pa tudi za ljubitelje vrhunske glasbe so vnovič v okviru Otroškega  
in Kristalnega abonmaja v Sokolskem domu pripravili zanimiv izbor koncertov.

Duo Silence / Foto: Aljoša Rebolj
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Zelo hitro širimo svoje proizvodnje zmogljivosti,  
zato zaposlimo najboljše delavce v podjetju FILC, tovarna 

filca, d. d., Škofja Loka, za nedoločen čas.

Smo podjetje z 79-letno tradicijo, specializirano za proizvod njo in 
razvoj klasičnega in z vrhunsko tehnologijo obdelanega netka-
nega tekstila ter večplastnih tekstilij za avtomobilsko, gradbeno 
in pohištveno industrijo.

K sodelovanju vabimo kreativne, dinamične in samostojne  
osebe za delo na  delovnem  mestu:

1. UPRAVLJALEC STROJEV (m/ž)
20 oseb za nadzor in vodenje procesnih linij za delo  
v proizvodnji, ki  poteka v štirih izmenah. 
10 kandidatov zaposlimo za nedoločen čas, 10 kandidatov  
pa za določen čas z možnostjo sklenitve nove pogodbe ali 
pogodbe za nedoločen čas. Poskusna doba traja 3 mesece.

Od vas pričakujemo:
–  IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne  tehnične smeri,
– osnovno računalniško znanje,
– natančnost in zanesljivost pri delu.

Nudimo vam:
–  dinamično delo in varno zaposlitev v urejenem delovnem 

okolju,
– možnost strokovnega izpopolnjevanja,
– nagrajevanje glede na dosežene rezultate,
– možnosti napredovanja.

Če je ponudba vzbudila vašo pozornost, se prijavite in oddajte 
vlogo za sodelovanje  z dokazili in kratkim življenjepisom najka-
sneje do 23. 9. 2016. Upoštevane bodo izključno prijave, oddane 
preko povezave na internetni strani:
http://www.zaposlitev-filc.net/

Izbrane kandidate bomo povabili na razgovor in jih o izidu razpi-
sa obvestili v 14 dneh po izboru. 
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MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Posebna pozornost  
prvošolcem
V štirih škofjeloških šolah in njihovih 
štirih podružnicah je letos prvič  
v šolske klopi sedlo 253 učencev. 
Dobrodošlico jim je že po tradiciji 
zaželel tudi župan Miha Ješe.

Prvi šolski dan je bil zlasti pomemben, prelomen in 
nepozaben za vse, ki so na ta dan prvič prestopili šol-
ski prag. Na pot v svet učenosti jih prvi dan pospremijo 
starši, učitelji in drugo šolsko osebje pa se potrudi, da 
se jim ta dan kar najlepše vtisne v spomin. Vsem prvo-
šolcem škofjeloških osnovnih šol je nekaj spodbudnih 
besed namenil tudi župan Miha Ješe, na pasti v prome-
tu pa jih je opozorila Petra Laharnar s Policijske postaje 
Škofja Loka.
Na prvi šolski dan smo se pridružili prvošolcem v 
Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto, kjer je v letošnjem šol-
skem letu v šolske klopi prvič sedlo 99 učencev. »Za 
vas je danes poseben dan. V šoli se boste veliko naučili, 
pri čemer je zlasti pomembno, da se naučite biti dobri 

Največje število prvošolcev so sprejeli  
v Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto, kar   
99. Osnovno šolo Cvetka Golarja obiskuje  
68 prvošolcev, Osnovno šolo Ivana Groharja 
pa 49. V Podružnični šoli Reteče je prvič 
v šolske klopi sedlo 15 učencev, po devet 
prvošolcev pa imajo v Osnovni šoli Jela 
Janežiča in v Podružnični šoli Bukovica.  
V Podružnični šoli Bukovščica znanje 
nabirajo trije prvošolci, v Lenartu pa so 
sprejeli le enega prvošolca.
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Še vedno je čas za vpis - pridobite si nov poklic ali pa višjo 
stopnjo izobrazbe:

 PREDŠOLSKA VZGOJA 

 EKONOMSKI TEHNIK

 RAČUNALNIŠKI TEHNIK – PT enoletni program 

 TRGOVEC 

 BOLNIČAR – NEGOVALEC 

 SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

Vabimo vas tudi v naslednje izobraževalne programe:

 TEČAJ ZA VOZNIKE VILIČARJEV

 VARSTVO PRI DELU – 12. 11. 2012

Nov poklic vam poveča zaposlitvene možnosti.
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 TEČAJ ZA VOZNIKE VILIČARJEV

 VARSTVO PRI DELU – 12. 11. 2012

Nov poklic vam poveča zaposlitvene možnosti.

Programi izobraževanja odraslih 2016/17: 
	 PREDŠOLSKA	VZGOJA	
	 EKONOMSKI	TEHNIK
	 TRGOVEC,	ADMINISTRATOR	
	 BOLNIČAR	–	NEGOVALEC
	 GASTRONOMIJA	IN	TURIZEM	
	 RAČUNALNIŠKI	TEHNIK

Priprava	na	preverjanje	za	NPK:	
	 SOCIALNI	OSKRBOVALEC	na	domu	
	 	RAČUNOVODJA	za	manjše	družbe,		

samostojne	podjetnike	in	zavode

Informacije:	04/	506	13	60	in	na	www.lu-skofjaloka.si

prijatelji,« jih je nagovoril župan in jim zaželel, da bi v 
šoli učenje sprejemali z dobro voljo. »Pri tem vam bodo 
v veliko oporo tako starši kot učitelji, ki jih vedno lah-
ko vprašate vse, kar želite.« Vsem učencem je namenil 
tudi skromna darilca za večjo varnost v prometu. "Šola 
je varna, zato radi hodite v šolo, pazljivi pa morate biti 
na poti v šolo," jih je opozoril in jim razdelil kresničke, 
s katerimi bodo na cesti bolj opazni. S sončnicami pa 
je obdaril tudi vse učiteljice prvošolcev. "Zato, ker bo-

V Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto so letos sprejeli 99 
prvošolcev.

Vse učiteljice prvošolcev so od župana prejele sončnice,  
ker bodo delale s "sončki".

ste delale s sončki," je razložil svojo potezo. Prvošolci so 
se nato skupaj z učiteljicami naučili novo pesmico, skozi 
igrico pa so jim tudi prikazali, kaj morajo ob vstopu v šolo 
že znati, kot recimo zavezati vezalke. Ne smejo pa pozabiti 
niti na besede prosim, hvala, oprostite. "Z njimi vse prido-
bite," so jim prijazno pojasnile njihove učiteljice.
Na ta dan je škofjeloške prvošolce skupaj z županom obi-
skovala tudi policistka Petra Laharnar, ki jih je opremila 
z nasveti za varno pot v šolo in varno vedenje v prometu. 
Opozorila jih je, da morajo vedno nositi odsevna telesa in 
imeti okrog vratu zavezano rumeno rutico. "V avtu morate 
biti vedno privezani, ko se ustavi, pa ne smete brezglavo 
skakati iz avtomobila na cesto," je razložila in dodala, da 
morajo na sprehodih ubogati učiteljice. Opozorila jih je tudi 
pred morebitnimi neznanci, ki bi jih vabili v avtomobile. 
Nekaj besed je namenila še staršem. "Vi ste njihov zgled, 
zato lahko pomembno vplivate na to, da bodo otroci v pro-
metu varni." 
Še preden pa so šolske hodnike spet napolnili učenci, so na 
občini počitniške dneve izkoristili za nujna investicijska in 
vzdrževalna dela v šolah, ki so bila skupaj vredna okrog tri-
sto tisoč evrov. V osnovni šoli Škofja Loka-Mesto so obnovili 
garderobe pri telovadnici, v Osnovni šoli Ivana Groharja pa 
streho na južnem delu objekta in sanitarije v nadstropju. 
Sanitarije so obnovili tudi na Osnovni šoli Cvetka Golarja in 
njeni podružnici v Retečah. V vrtcu Najdihojca so zamenjali 
tlak na hodniku in v garderobah, v vrtcu Ciciban pa so po-
skrbeli za brušenje parketa in slikopleskarska dela. V vrtcu 
Pedenjped so se razveselili nove zunanje ureditve.
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A najprej ugotovimo, da je strah vo-
tel, okrog pa ga nič ni. Kljub temu da 
sta se oba abonmaja, tako modri kot 
rdeči, letos dobro zapolnila, je na voljo 
še nekaj prostih sedežev, ki bodo na 
voljo predvidoma vse do prve pred-
stave, premiere komedije Svetniki 28. 
septembra, in sicer med 9. in 11. uro v 
pisarni Loškega odra, o abonmajih pa 
se je mogoče pozanimati tudi po tele-
fonu ali elektronski pošti. Gledališki 
abonma je na Loškem odru stalnica že 
več kot petindvajset let, za kvaliteten 
in zanimiv program, pri izboru pred-
stav vztrajajo pri uprizoritvah sloven-
skih profesionalnih gledališč, pa si 
stalni sedež vsako leto zagotovi skoraj 
350 abonentov. „Zadnja leta je število 
abonentov približno enako, saj naši 
obiskovalci večinoma vsako jesen 
obnavljajo abonmaje, veseli pa me, 
da v naš teater vse pogosteje prihaja 
tudi mlajša generacija,“ ugotavlja Ana 

Babnik, ki v vlogi vodje Loškega odra 
letos odpira četrto sezono. 
Na vprašanje, kako se spopade z izbo-
rom predstav za vsakoletni abonma, je 
Babnikova povedala, da poleg domače 
predstave, s katero že po tradiciji od-
prejo gledališko sezono, izbor potrjuje 
programski svet Loškega odra, pred 
tem pa si sama vsako leto ogleda od 
dvajset do petindvajset predstav. „Le-
tos sem bila kar pridna,“ v duhovitem 
tonu doda: „Pogosto gre z menoj tudi 
sodelavec Jure Florjančič, ki dobro po-
zna tudi tehnične zmogljivosti našega 
odra in zmožnost uprizoritve gostujo-
čih predstav. V teh letih sem že dobila 
pravi občutek, kakšne predstave ima 
naša publika rada, zato se poskušam 
temu tudi prilagoditi. Ne, ne zmaguje 
vedno komedija na prvo žogo, ampak 
resna, življenjska tema, predstavljena 
na sprejemljiv, tudi duhovit način, s 
kančkom komičnosti in ironije.“ Seve-
da pa mora kot rečeno pri izboru po-
leg tematike upoštevati tudi tehnične 

zmogljivosti, ki jih relativno majhna 
loška dvorana premore. Pomembna je 
tudi razpoložljivost predstav, največje 
uspešnice imajo običajno zelo natrpa-
ne urnike, seveda pa je eden od dejav-
nikov tudi cena predstave. A pri tem je 
Ana dovolj iznajdljiva in zna poskrbeti 
za res kvalitetne uprizoritve. 
Letos se je izkazalo, da je rdeča nit 
abonmaja denar. „Res se v vseh pred-
stavah vsaj posredno vse vrti okrog 
denarja. Tudi naša predstava Sve-
tniki sodobnega ameriškega avtorja 
Michaela Hollingerja govori o tem. 
V nekem samostanu se menihi bolj, 
kot s svojim poslanstvom ukvarjajo s 
služenjem denarja in prodajo relikvij, 
v predstavi Art v izvedbi SNG Drame 
Ljubljana in komediji Meglica SLG Ce-
lje se vse vrti okrog denarja in ume-
tnin, v Tartuffu pa tudi vemo, za kaj 
gre. Mali biser je tudi predstava Trio, 
ki jo je napisal Gašper Tič, v kateri tri 
hčere po pokojnem očetu podedujejo 
premoženje in se seveda zatakne pri 
njegovi delitvi,“ pove Ana, ki hkra-
ti ugotavlja, da bi bilo lahko letošnje 
sporočilo abonmaja, da je predvsem 
poštenost tista, ki velja, ne pa denar.
Ko smo že pri denarju, saj veste tisto, 
ta ni vse, pomaga pa. Po najboljših 
zmožnostih obnavljajo tudi stavbo 
in prostor gledališča. Pred začetkom 
nove sezone jim je uspelo zamenja-
ti del kritine gledališča, pobrusili in 
prebarvali so oder, prav tako zadnjo 
steno odra, prenovili so arhivsko 
sobo, nabavili pa so tudi nekaj zvočne 
opreme, mikrofonov, reflektorjev. Po 
mladinski premieri Butalcev v režiji 
Blaža Veharja (premiera bo ta četr-
tek, 15. septembra) in Svetnikih v re-
žiji Jaše Jamnika konec meseca bodo 
že po tradiciji v decembru pripravili 
tudi predstavo za najmlajše, tokrat bo 
to Krtačka Zobačka v režiji Gašperja 
Murna. 

Rdeča nit abonmajskih predstav bo denar
Prejšnji teden je na Loškem odru potekal vpis v letošnji gledališki abonma, ki 
prinaša pet novih predstav slovenskih gledališč. Že konec tega meseca bo sezono 
tradicionalno odprl domač igralski ansambel s črno komedijo Svetniki. 

Sodelavca z Loškega odra: vodja Ana Babnik in mojster za vse ostalo Jure Florjančič 
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Svetovalci Ljudske univerze Škofja Loka vam brezplačno svetujejo:
• pri izbiri izobraževalnega programa
• pri načrtovanju in organiziranju učenja
• pri razvijanju učinkovitih strategij učenja
• pri pripravi in spremljanju osebnega izobraževalnega načrta
• o možnostih za nadaljnje izobraževanje in učenje
• pri izdelavi elektronskega portfolija
• pri ugotavljanju in vrednotenju neformalno pridobljenih znanj
• pri postopku pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije

Dodatne informacije:
Tanja Avman, tanja.avman@guest.arnes.si, 04 506 13 80
Jaka Šubic, jaka.subic@guest.arnes.si, 04 506 13 60
Mare Žvan, mare.zvan@guest.arnes.si, 04 506 13 70

Operacijo »Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za 
boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnje-
vanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 
10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. 

Center za svetovanje in vrednotenje 
znanja zaposlenih Gorenjske

Svetovalci Ljudske univerze Škofja Loka:  
Mare Žvan, Tanja Avman, Jaka Šubic.

IGOR KAVČIČ

V prvem preddverju Cankarjevega doma v Ljubljani je na 
ogled razstava fotografij letos preminulega fotografa To-
maža Lundra (1955–2016) z naslovom Hommage à Tomaž 
Lunder. Kustos razstave ddr. Damir Globočnik je za Homa-
gge izjemnemu slovenskemu fotografu v okviru razstav-
nega Cikla Slovenskega društva likovnih kritikov izbral 
Lundrov cikel portretov z naslovom Patchworks. „Glede na 
to, da je bil Tomaž velik del svojega ustvarjalnega življenja 
zelo povezan s fotografijo, lahko bi rekli, da je živel zanjo, 
se mi je zdelo primerno, da predstavim enega njegovih za-
dnjih ciklov, s katerim se je tudi zadnjič predstavil letos 
februarja v Galeriji Središče v ljubljanskem Hostlu Celica,“ 
je povedal ddr. Damir Globočnik.  „Tomaž je celo življenje 
fotografiral potrete. Ti so bili tudi zadnji v njegovem por-
tretnem ciklu, ob seveda sočasno tudi drugih serijah in ci-
klih, ki jih je ustvarjal. Na domačem računalniku je še kar 
nekaj map s portreti, a ti niso razvrščeni v, kot jih je sam 
označil, patchworke oziroma krpanke, zato ostajajo tam,“ 
pojasnjuje njegova življenjska sopotnica Nives Lunder, ki 
se strinja, da je Tomažev fotografski opus izjemen in si ga 
bomo v prihodnosti zagotovo lahko ogledali na obsežnejši 
postavitvi.

Tomaževe fotokrpanke
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Največji škofjeloški festival Pisana 
Loka, namenjen popestritvi dogaja-
nja v starem mestnem jedru, je že 
tretje leto zapored ob podpori Občine 
Škofja Loka pripravil Zavod O, zavod 
škofjeloške mladine. Ob koncu pole-
tja so se tako vrstili glasbeni dogodki, 
med drugim so svojo akustično plat 
predstavili legendarni metalci Noc-
tiferia, romantično kultni Patetico, 
ljubitelje klasične glasbe je navdušil 
Amadeo, nastopil je Miki Solus in še 
več drugih prepoznavnih izvajalcev. 
Kot vrhunec Pisane Loke so organi-
zatorji napovedovali nastop hrvaške 
pevke Josipe Lisac, vendar je bil njen 
koncert na Loškem gradu na koncu 
žal odpovedan. Zvrstilo se je veliko 
uličnih predstav, med njimi predsta-
va Nova religija v izvedbi KUD Ljud 
(udeleženci se bodo spomnili invazije 
rožnatih vesoljcev z ene preteklih Pi-
sanih Lok). Letos je bilo veliko dogod-
kov namenjenih otrokom, od otro-

ških predstav, koncertov, delavnic, ur 
pravljic in knjižnih uric do otroškega 
kina. Organizatorji so vabili tudi k 
okroglim mizam, fotografskim raz-
stavam, skupinskemu pletenju, teh-
ničnim ustvarjalnicam ... 
"Organizatorji Pisane Loke smo z leto-
šnjo izvedbo precej zadovoljni. Tokrat 
nam je vreme prizaneslo in smo av-
gusta lahko izvedli vse dogodke (razen 
zaključnega koncerta z Josipo Lisac), 
akustični koncert Noctiferie pa prvi 
konec tedna septembra. Ponovno se je 
pokazalo, da v Škofji Loki potrebujemo 
čim več raznolikega dogajanja v sta-
rem mestnem jedru (ulične predsta-
ve, delavnice, umetniške intervenci-
je), kar bi bilo v prihodnjih letih treba 
še nadgraditi. Ob tem bi se želeli za-
hvaliti Občini Škofja Loka kot glavne-
mu sofinancerju in vsem organizaci-
jam ter posameznikom, ki so nam pri 
izvedbi pomagali, prav tako pa tudi 
festivalski prostovoljski ekipi. Zaradi 
njih je festival tako barvit," pravijo v 
Zavodu O po tem, ko so potegnili črto 

pod letošnjo Pisano Loko. "Vsekakor 
smo z udeležbo letos zadovoljni. Prizo-
rišče na Cankarjevem trgu se je izka-
zalo kot izvrstno za manjše koncerte, 
Mestni trg pa kot najprimernejše pri-
zorišče za ''poulične vsebine''. Odlič-
no obiskan je bil predvsem dnevni in 
poznopopoldanski program, kar smo 
glede na pretekle izkušnje tudi priča-
kovali, hkrati pa menimo, da ravno s 
temi dogodki bogatimo in oživljamo 
staro mestno jedro. Število obiskoval-
cev še ocenjujemo, a ni kaj preveč od-
stopalo od preteklih let."
Žal pa jim je, da so morali zaključni 
dogodek Pisane Loke odpovedati, saj 
bi bil koncert zagotovo edinstveno 
doživetje, a slabo zdravstveno stanje 
Josipe Lisac izvedbe ni dopuščalo. "Od-
povedala je tudi vse koncerte, ki so jo 
čakali v septembru in oktobru. Prizo-
rišče na prostem pa v kasnejših me-
secih zaradi hladnejših temperatur 
ne pride v poštev. Žal Josipe Lisac v 
letošnjem koledarskem letu zagotovo 
ne bomo gostili," dodajajo za konec.

Barviti dogodki Pisane Loke
S koledarskim poletjem je izzvenel tudi desetdnevni festival Pisana Loka.

Mestni trg je kot nalašč za različne ulične predstave. / Foto: Andrej Tarfila
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Kaj pomeni živeti v energetsko najučinkovitejši občini v drža-
vi, si lahko preberete v nadaljevanju naše priloge z naslovom 
Moj dom, topel in lep. 
Priloga je nastajala z mislijo na prihajajoči čas, ko bomo zopet 
prižigali gumbe za gretje, polnili cisterne, žagali, zlagali drva, 
nosili vreče pelet v klet in zraven še vedno bivali v strahu, ali 
bo zadostovalo za prihajajočo zimo in koliko nas bo zopet vse 
skupaj stalo. Ogrevanje na Gorenjskem ima velik pomen. To je 
vroča tema za mrzle dneve in noči. Vsak je po svoje pameten, 
vsakdo se po svoje znajde. Upamo, da vam bo tale priloga po-
magala odkriti nekaj, kar ste že vedeli, niste pa nikoli do konca 
znali spraviti v vsakdan. Majhne skrivnosti velikih mojstrov, 
bi lahko pripomnili ob tem, ko nam strokovnjak razlaga, kaj 
sploh in zakaj točno so namenjeni termoregulacijski ventili, 
ki jih srečujemo skoraj že povsod, a so v večini primerov neu-
porabljeni, celo "zlorabljeni". Če bi vedeli, kako pomembni so, 
bi živeli topleje in ceneje in stalno in povsod bi za sabo zapirali 
vrata. Kdor plačuje položnice za ogrevanje, bo z veseljem pre-

bral našo prilogo, vendar skušali smo napisati tudi tako, da k 
branju pritegnemo tudi tiste, ki se samo "grejejo". Vzdrževanje 
kurilnih naprav je nujno zlo, vedno stane in vedno se sprašu-
jemo, ali je to početje potrebno tako pogosto. Kolikokrat zavi-
jemo z očmi, ko pride dimnikar pred vrata, in kako ga prepri-
čujemo, da je z našo pečjo z dimnikom vred vse v redu? Nekaj 
seveda lahko storimo tudi sami, vendar tudi to moramo storiti 
pravočasno, ne prepozno, tako kot večina izmed nas. 
V naslovu uvodnika je tudi besedica 'lep'. Obiskali smo Sre-
dnjo šolo za lesarstvo Šolskega centra Škofja Loka, kjer so 
nam predstavili lepoto oblikovanja z lesom. "Izdelki, ki so 
dobro oblikovani, imajo možnost za preboj v višje cenovne 
razrede," so nam povedali v šoli za lesarstvo.
Verjetno niste vedeli, da imamo v občini slovensko energetsko 
menedžerko leta? To je naziv, ki zelo veliko pomeni v Evropi, 
za Slovenijo pa nisem prepričan. Verjetno je pri nas energet-
ski lobi drugače naravnan, kot bi moral biti. Kakorkoli Tatjana 
Bernik je zaposlena na naši, škofjeloški občini, na oddelku za 
okolje in prostor, in zato smo vsi, ki nas zanima energetsko 
področje, zelo ponosni nanjo.

Moj dom, topel in lep
Občina Škofja Loka je energetsko najučinkovitejša v državi.



MOJ DOM | 18 

MIROSLAV CVJETIČANIN

Žal pa med nami še vedno prevladuje mnenje, da kurilnih 
naprav ni treba vzdrževati oziroma ne tako pogosto, kot 
pravi zakon, ter da to vzdrževanje lahko opravijo sami. Se-
veda lahko uporabniki marsikaj pri vzdrževanju postorimo 
sami. Potrebno je le minimalno znanje o kurilni napravi, 
nekaj spretnosti in predvsem volje do teh del, razpolaganje 
s potrebnim orodjem ..., to še posebej velja v primeru kla-
sičnih kurilnih naprav z enostavnimi kurišči, kot so peči, 
štedilniki, kamini, kotli.
Serviserju se praviloma prepusti zamenjava iztrošenih ali 
poškodovanih delov v kurišču (rešetka, šamotni vložki, 
morebitni gibljivi deli ipd.), tesnila vrat in pokrovov, na-
stavitev tečajev vrat, sanacija morebitnih poškodb kuril-
ne naprave tako s strani dimnih plinov kot tudi z zunanje 

strani. Torej zaključimo z ugotovitvijo, da dimnik in še kak 
»ventil« zraven lahko sami očistimo, za kaj več je pa nujen 
strokovnjak na tem področju.
Usposobljen serviser mora opraviti preverjanje delovanja 
varnostnih naprav, varnostno-regulacijske opreme, opra-
viti mora servis morebitnega ventilatorja za dovod zraka 
ali odvod dimnih plinov, nastavitve dovoda zraka in na-
stavitve temperaturnih tipal. Če gre za kurilno napravo 
z medijem za prenos toplote, serviser opravi tudi pregled 
vseh pomembnih elementov centralnega razvodnega sis-
tema, kot so ventili, črpalke in podobno. Primerno je, da se 
vidijo evidence vseh posegov na kurilni napravi in ogreval-
nem sistemu, predvsem zaradi nas, uporabnikov, samih, 
če slučajno kdaj pride do zapletov. 

ZAVEDANJE

Vzdrževanje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih na-
prav je za doseganje ciljev tako uporabnika kot tudi z vidi-
ka javnega dobrega nujno potrebno. Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano jasno svetuje in opozarja, 
da je za izvedbo vzdrževanja zadolžen uporabnik, katerega 
interes je v prvi vrsti funkcionalnost naprav, manjša po-
raba goriva in daljša življenjska doba naprav. Vse več pa 
je uporabnikov, ki vzporedno z vzdrževanjem zagotavljajo 
tudi cilje varstva okolja, požarne varnosti in zaščite zdrav-
ja ljudi tako z vidika lastne ozaveščenosti kot tudi zaradi 
izpolnjevanja zahtev predpisov s tega področja.
V primeru specialnih sodobnih kurilnih naprav na polena, 
sekance in pelete pa so za strokovno vzdrževanje podobno 
kot pri kurilnih napravah na olje ali plin potrebna special-
na znanja, tako splošna kot tudi o posamezni kurilni na-
pravi, zato je potrebno, da servis opravi pooblaščeni servi-
ser, ki ima na razpolagalo morebitne nadomestne dele in 
potrebna orodja. Kako pogosto je potreben servis, priporoča 
proizvajalec posamezne kurilne naprave. Za manjše kuril-
ne naprave do 150 kW je to vsako leto, lahko pa tudi manj 
pogosto, v kolikor vzdrževalna dela opravi dimnikar ali 
sam uporabnik. Je pa treba angažirati serviserja ob vsaki 
ugotovljeni nepravilnost, ki je povezana z zagotavljanjem 
varnosti uporabe kurilne naprave. Grobi pregled kurišča 
uporabnik sicer opravi pred vsako zakuritvijo, pregled ku-
rilne naprave bolj natančno pa vsaj enkrat na mesec.

KDAJ IN KOLIKOKRAT JE TREBA ČISTITI KURILNE NAPRAVE

V Uradnem listu Republike Slovenije so lepo in jasno opi-
sana obvezna dela, ki jih opravljajo dimnikarji in merilci 

Pomembnost vzdrževanja kurilnih naprav
Razen ko gre za izvajanje obvezne državne javne dimnikarske službe, v Sloveniji 
nimamo posebnih predpisov glede vzdrževanja kurilnih naprav, zato je primerno 
in treba za izvajanje rednih servisov upoštevati navodila proizvajalcev.
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	 	MODERNI  
KAMINI

	 	LONČENE PEČI
	 	KRUŠNE PEČI
	 		TOPLOZRAČNI  

KAMINI  IN PEČI,…

PEČARSTVO FUJAN s.p. 
Polje 3
1217 Vodice
01/83 23 349
www.pecarstvo-fujan.si

   15 0 letna  
  družinska 
          tradicija
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Trstenik 15, 4204 Golnik

Možna 
subvencija

Bojlerji, hranilniki tople 
ogrevalne vode

Sl
ik
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dimnih emisij. To so čiščenje peči na 
trda, tekoča in plinasta goriva, čiščenje 
dimnikov, zračnikov, izvajanje prvih 
in občasnih meritev emisij dimnih pli-
nov, izžiganje in brušenje katranskih 
oblog iz dimnikov na trda goriva.
Na mali kurilni napravi na trda gori-
va, ki redno obratuje, je treba opraviti 
čiščenja: do 250 KW na biomaso: dva-
krat v kurilni sezoni s presledki naj-
manj treh mesecev, do 50 KW za male 
kurilne naprave enkrat izven kurilne 
sezone s presledki najmanj enega me-
seca, od 50 KW do 1 MW trikrat izven 
kurilne sezone s presledki najmanj 
enega meseca.
Na mali kurilni napravi na tekoča go-
riva, ki redno obratuje, je treba opravi-
ti čiščenja: do 50 kW enkrat v kurilni 
sezoni, od 50 do 250 KW dvakrat v ku-
rilni sezoni s presledki najmanj treh 
mesecev, od 250 do 1000 KW trikrat 
v kurilni sezoni s presledki najmanj 
dveh mesecev.
Na mali kurilni napravi na plina-
sta goriva, ki redno obratuje, je treba 
opraviti redno čiščenje enkrat na vsa-
ko kurilno sezono.
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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.

Pri prehodu iz ene vrste kuriva na 
drugo je treba poklicati dimnikarsko 
službo, da pregleda in ugotovi ustre-
znost kurilnih naprav. Na podlagi 
tega izda potrdilo o ustreznosti.
Čiste kurilne naprave pomenijo varče-
vanje z energijo, naš dom bo udobnej-
ši, toplejši in varnejši, hkrati pa bomo 
poskrbeli za zdravo, bolj čisto okolje. 

PREGLED IN VZDRŽEVANJE  
PLINSKIH INŠTALACIJ

Tudi v Škofji Loki plin postaja najbolj 
pogost energent. Udobje, ki ga ponuja, 
je največji plus, zaradi katerega se vse 
več ljudi odloča za tako vrsto ogreva-
nja, vendar je zmotno mišljenje, da 
plinski gorilniki ne potrebujejo vzdr-
ževanja. Potrebujejo ga, in to prav vsa-
ko leto! Vedno moramo točno vedeti, 
kaj se dogaja z našo pečjo, in vedno 
mora biti v brezhibnem stanju, saj je 
drugače lahko tudi zelo nevarna za 
nas in naš dom.
Pri plinskih kotlih je najpomembnej-
še, da pred začetkom sezone preveri-

mo tlak plina in tesnost. Z digitalnim 
detektorjem strokovnjak preveri spoje 
na peči in ugotovi, ali morda kje ne 
uhaja plin. Potem nastavi gorilnik 
tako, da se uravna tlak plina in zraka, 
s tem pa tudi izpust ogljikovega mono-
ksida. Preveri vlek ter dovod in odvod 
zraka, kar stori tako, da preveri, ali so 
zračniki dovolj prehodni. Če se plinska 
naprava pokvari, svetujejo, da se po-
pravila ne lotite sami, ampak popra-
vilo zaupate strokovnjakom, ki imajo 
veliko mero znanja in izkušenj ter vso 
potrebno tehnično opremo. Plinske 
napeljave, naprave in oprema morajo 
biti strokovno pregledane enkrat le-
tno. Neustreznosti, ki jih strokovnja-
ki ugotovijo med izvajanjem kontrol, 
so najpogosteje zaradi neznanja pro-
jektantov, izvajalcev ali neustreznega 
nadzora. Najpogostejše so naslednje 
nepravilnosti: neustrezne tlačne sto-
pnje vgrajenih elementov armatur, 
regulatorjev, manometrov, neustrezno 
prezračevanje prostora s plinskimi 
trošili, neustrezno izvedeni prehodi 
plinskih cevi skozi stene, niso izvedeni 

zasilni izklopi plinskih napeljavah in 
naprav.
Po petih letih obratovanja plinskih na-
prav se na razstavljivih spojih začnejo 
pojavljati netesnosti. Razlog je običajno 
v zmanjšanih tesnilnih lastnostih upo-
rabljenih tesnilnih materialov. Redno 
servisiranje plinskega gorilnika pre-
prečuje okvare na bojlerju, podaljšuje 
njegovo življenjsko dobo, preprečuje po-
večano porabo plina in omogoča varno 
delovanje. Tako poskrbimo za manjše 
stroške delovanja in varnost doma.
Pri pregledu plinskih naprav opra-
vimo: pregled in kontrolo notranje 
plinske instalacije, kontrolo plinske 
instalacije na neprepustnost po upora-
bi, oceno uporabnosti notranje plinske 
instalacije, čiščenje plinske instalacije.
Pred čiščenjem napeljavo ločimo od 
hišnega priključka, demontiramo 
merilnik pretoka plina in regulator 
tlaka ter odklopimo vsa plinska tro-
šila. Napeljavo lahko čistimo me-
hansko, z izpihovanjem z zrakom ali 
inertnim plinom, s polnjenjem s či-
stilnimi sredstvi in izsesavanjem.
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S pomočjo izvajanja aktivnosti v okviru sistema upravlja-
nja z energijo jim je tako v preteklih dveh letih uspelo do-
seči dvajsetodstotno znižanje porabe energije, je poudari-
la vodja oddelka za družbene dejavnosti Hermina Krajnc. 
Ovrednoteno v denarju so lani na ta račun prihranili sko-
raj trideset tisoč evrov. Načrtno delovanje na področju 
uvajanja energetske učinkovitosti jim je letos prineslo tudi 
priznanje časnika Finance za energetsko najučinkovitej-
šo občino in energetskega menedžerja leta, ki ga je prejela 
vodja oddelka za okolje in prostor Tatjana Bernik.
V preteklih letih so se v občini lotili sistematične in celo-
vite energetske sanacije javnih objektov v občinski lasti, 
za kar jim je uspelo pridobiti tudi nepovratna sredstva iz 
evropskega kohezijskega sklada in švicarskega mehaniz-
ma REAAL. V preteklih letih so energetsko sanirali sedem 

javnih objektov, kar po besedah Hermine Krajnc predsta-
vlja skoraj tretjino vseh javnih objektov v občinski lasti. V 
letih 2013 in 2014 so se v tem okviru lotili energetske sa-
nacije enot Vrtca Škofja Loka Najdihojca in Pedenjped ter 
podružničnih šol Reteče, Lenart in Bukovščica, lani pa so 
končali še energetsko sanacijo Osnovne šole (OŠ) Cvetka 
Golarja in OŠ Ivana Groharja, je naštela Hermina Krajnc. 
Energetska sanacija je obsegala izolacijo fasade, podstreš-
ja, zamenjavo ali vgradnjo oken in vrat na ovoju stavbe ter 
montažo termostatskih ventilov. Skupna vrednost ome-
njenih naložb je znašala 1,3 milijona evrov, za kar jim je 
uspelo pridobiti več kot polovico nepovratnih sredstev. V 
letih 2013 do 2015 jim je omenjena investicija omogočila 
prihranek energije v višini več kot 720 megavatnih ur. 
Po besedah Tatjane Bernik se je zdaj obdobje investicij v 
energetske sanacije v njihovi občini za nekaj časa zaključi-
lo, večjo pozornost pa bodo odslej posvečali organizacijskim 

Energetsko učinkovita občina
V preteklih dveh letih so v občini Škofja Loka izvedli energetsko sanacijo sedmih 
javnih stavb, pred štirimi leti pa so začeli vzpostavljati tudi celosten energetski 
informacijski sistem, ki temelji na ciljnem spremljanju rabe energije.
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Z letošnje podelitve nagrade za energetsko najbolj učinkovito ustanovo v državi in 
energetsko menedžerko leta (od leve proti desni): Alojz Bogataj, Tatjana Bernik in Miha 
Ješe / Foto: Jernej Lasič
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ukrepom. Občina z vzpostavljenim 
energetskim nadzornim sistemom v 
realnem času spremlja pomembno 
rabo energije v objektih, ki predstavlja-
jo več kot 65 odstotkov rabe energije 
objektov v občinski lasti. "Če opazimo 
odklon v smislu nenadnega porasta 
energije recimo, je treba takoj poiska-
ti razlog in odreagirati," je pojasnila 
in dodala, da so ta sistem vzpostavili 
tudi v objektih, ki niso bili energetsko 

Po opravljeni energetski 
sanaciji so največje prihranke 
pri toploti in elektriki lani 
dosegli v Podružnični šoli 
Reteče, in sicer je prihranek 
znašal skoraj 8800 evrov, 
sledita vrtec Najdihojca, kjer 
so lani na letni ravni prihranili 
slabih osem tisoč evrov, in 
vrtec Pedenjped s prihrankom 
skoraj sedem tisoč evrov.
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sanirani. "Na objektih, kjer smo izve-
dli energetsko sanacijo, porabo spre-
mljamo v realnem času, v preostalih 
pa mesečno na podlagi vnosa faktur 
porabe električne energije in vode. Cilj 
je zmanjšanje rabe energije v vseh jav-
nih objektih, saj se imajo vsi možnost 
priključiti na naš informacijski sis-
tem, ki omogoča spremljanje in ukre-
panje pri morebitnih odklonih." Pri 
tem je po njenih besedah pomembno 
tudi izobraziti zaposlene in uporabni-
ke o pomenu varčevanja z energijo in 
kako to dosegati. Na začetku kurilne 
sezone vedno pripravijo sestanek z 
vodstvom javnih ustanov, ki so vklju-
čene v energetski nadzorni sistem, da 
pregledajo rezultate in odklone ter na 
podlagi tega pripravijo potrebne do-
datne usmeritve. Z omenjenim siste-
mom danes aktivno spremljajo več kot 
sto kazalnikov učinkovitosti za več kot 
petdeset uporabnikov.  
Občinska uprava za dodatno motiva-
cijo za zmanjševanje porabe energije 
vsako leto razpisuje natečaj za ener-

getsko najbolj učinkovit javni objekt, 
za kar so ustanovili strokovno komi-
sijo, v kateri so tudi zunanji sodelavci. 
"Kriterije vsako leto zastavimo malo 
drugače, pomembno pa je, da izposta-
vimo prednosti in poudarimo razloge, 
zakaj je nekdo boljši od drugega," je 
razložila Tatjana Bernik. Tekmovanje 
je zastavljeno tako, da daje večjo težo 
organizacijskim ukrepom zmanjše-
vanja porabe energije, da bi tako izlo-
čili neposredne vplive energetske sa-
nacije na posameznih objektih. V letu 
2014 so priznanje podelili Vrtcu Škofja 
Loka, lani pa OŠ Škofja Loka-Mesto. 
"Iz ukrepov slednje je bilo mogoče 
razbrati, da vodstvo energijo zelo po-
vezuje z ostalimi dejavniki okolja, po-
sledica česar je širši učinek na varstvo 
okolja," je pojasnila Tatjana Bernik in 
dodala, da bodo tudi prihodnje razpise 
razvijali v smeri, da se bo enak pristop 
upošteval tudi na drugih področjih 
varovanja okolja, saj se učinki ravna-
nja z vodo, odpadki, zavrženo hrano 
in podobno seštevajo. 

S tovrstnim pristopom, je še dodala 
Tatjana Bernik, jim je uspelo doseči 
ekonomičnost in upravičenost do-
sedanjih naložb, saj vračilna doba 
njihovih investicij v energetsko sa-
nacijo znaša deset let. "Ob predvide-
ni življenjski dobi investicije trideset 
let to lahko štejemo kot ekonomsko 
upravičeno."

V preteklih letih so se v občini 
lotili sistematične in celovite 
energetske sanacije javnih 
objektov v občinski lasti, za 
kar jim je uspelo pridobiti 
tudi nepovratna sredstva iz 
evropskega kohezijskega 
sklada in švicarskega 
mehanizma REAAL. Energetsko 
so sanirali sedem javnih 
objektov, to je skoraj tretjino 
vseh javnih objektov v občinski 
lasti.
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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
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Proizvodnja in montaža alu oken in vrat, alu polkna, zimski vrtovi, vetrolovi, nadstreški, protipožarni elementi, varjenje aluminija, krivljenje pločevine, 
strukturne fasade, steklene vitrine, steklene kuhinjske obloge, steklena vrata, steklene fasade, steklene ograje, pleksi steklo, ogledala, okvirjanje slik.

Steklarstvo in izdelava ALU stavbenega pohištva

G: 041 343 020, 041 721 617 I T: 04 204 12 93 I F: 04/204 11 46 I W: www.oblak-alu.si I E: info@oblak-alu.si
Delovni čas: vsak dan od 7. do 15. ure, četrtek od 7. do 17. ure

Oblak Alu, d. o. o., Podboršt pri Komendi 7b, 1218 Komenda
PE in salon: Savska loka 8, 4000 Kranj

MIROSLAV CVJETIČANIN

V štiriindvajsetih urah se vreme ne-
kajkrat spremeni. Takoj ko v prostor 
posije sonce, če v kuhinji prižgemo pe-
čico, če se v prostoru zbere več ljudi ..., 
bi bilo treba radiatorski ventil pripreti. 
Termostatski ventili so ustvarjeni 
ravno za ta problem, saj nas rešijo 
težave z vzdrževanjem ustrezne tem-
perature v posameznih prostorih, kjer 
vzdržujejo nastavljeno temperaturo 
popolnoma avtomatsko. Avtomatska 
centralna regulacija je postavljena v 
kotlovnici in v toplotnih postajah ter 
se od tam tudi krmili. Ta način regu-
lacije je prisoten in v uporabi skoraj že 
vsepovsod. Radiatorski termostatski 
ventili pa so vgrajeni v kvalitetnej-
ših radiatorjih oziroma jih je možno 
vgraditi tudi v obstoječe radiatorje. 

RADIATORSKI TERMOSTATSKI  
VENTILI

Sodobni radiatorski termostatski 
ventili imajo tipalo, napolnjeno s po-
sebnim plinom, ki se na spremembe 
temperature odziva hitro in natančno. 
Termostatske glave, ki so polnjene s te-

kočino, se odzivajo nekoliko počasneje, 
medtem ko se tiste, ki so polnjene z 
voskom, odzivajo zelo počasi. Upora-
ba termostatskih ventilov omogoča, 
da varčujemo z energijo, saj vzdržujejo 
stalno temperaturo, ki nam ustvarja 
občutek ugodja. Na ta način delno reši-
jo tudi problem suhega zraka v prosto-
rih, ki ga povzročajo prevroči radiator-
ji. Upoštevajo vse notranje vire toplote, 
zato se ob lepem zimskem sončnem 
dnevu lahko zgodi, da bodo radiatorji 
mlačni, vendar prostor vseeno primer-
no temperiran. Enako velja tudi, če je 
v prostoru večje število ljudi, če likamo 
ali kuhamo. Termostatski radiatorski 
ventili delujejo po fizikalnem principu 
razširjanja snovi ob povišanju tem-
perature. Temperatura v prostoru ne-
posredno upravlja elastični kovinski 
meh, ki je napolnjen s plinom. Ven-
tilova naloga je, da če se temperatura 
v prostoru znižuje, se kovinski meh 
stisne in odpre ventil. S tem se dovod 
toplote v radiator poveča za toliko, ko-
likor je potrebno za doseganje želene 
temperature v prostoru. Ko se tempe-
ratura v prostoru zviša, se meh razte-
gne, zapre ventil in ustrezno zmanjša 
dovod toplote v radiator.

NASTAVITEV TERMOSTATSKEGA 
RADIATORSKEGA VENTILA
Sama nastavitev ni tako prepro-
sta, kot se zdi, saj zahteva kar nekaj 
znanja in dela. V praksi vedno pride 
do odstopanj, vendar nas to ne sme 
ustrašiti. Če na primer želimo imeti 
v spalnici vseskozi priporočljivih 18 
stopinj (govorimo o zimskem času), 
potem se večina ventilov namesti na 
številko 2! Da, številke na ventilu ima-
jo svoj namen. Vedeti moramo tudi, 
kako se v tem prostoru giblje tem-
peratura na splošno. To ugotovimo z 
opazovanjem, najbolje, da namestimo 
termometer in čez dan in čez noč opa-
zujemo, kako se giblje temperatura. 
Čisto možno je, da na primer zaradi 
slabih oken z enim radiatorjem nikoli 
ne moremo pozimi doseči temperatu-
re 23 stopinj, pa če tudi imamo ventil 
vedno nastavljen na 5. Tu pride do po-
trditve, ali smo pri sami gradnji vede-
li, kaj nas bo čakalo ob prvi zimi. Torej 
kontrolirajmo temperaturo v prostoru 
na termometru, in če ta ne odgovar-
ja želeni (seveda morajo biti vrata in 
okna vseskozi zaprta), ustrezno po-
pravimo nastavitev na ventilu za pol 
stopinje navzdol ali navzgor. Postopek 

Zagotovite enakomerno temperaturo v prostoru
Tega ne zagotovimo z zapiranjem in odpiranjem oken ali z ročnim pripiranjem 
ventilov. Prva rešitev je z vidika udobja in potrate energije nedopustna, druga pa 
zaradi nenehnega spreminjanja toplotnih razmer nemogoča. 
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ponavljamo, dokler temperatura v 
prostoru ne doseže želene vrednosti. 
Ko dosežemo želeno temperaturo, 
označimo položaj na glavi. Nekatere 
izvedbe glav imajo zato markirni pr-
stan. Če želimo znižati temperaturo 
v prostoru, bomo brez težav ponovno 
našli pravi položaj. Postopek nastavi-
tve zahteva nekaj časa in opazovanja. 
Ko pa enkrat določimo pravi položaj, 
glave med kurilno sezono ne premi-
kamo več. Vrata spalnice in drugih 
prostorov, v katerih imamo tak ventil, 
morajo biti vseskozi zaprta! Če niso, 
ne bomo nikoli dosegli želene tempe-
rature. Na to velja opozoriti predvsem 
družine z mlajšimi otroki, kajne?
Velja vedeti, da se radiatorji nikoli ne 
uporabljajo za sušenje oblačil in po-
dobnega, da se jih ne zastira z zavesa-
mi ali pohištvom, kajti vse to močno 
vpliva na njihovo delovanje. Stanova-
nje trikrat na dan za okoli 10 minut 
prezračite, 15 minut pred zračenjem 
zaprite radiatorje. Ponoči zastirajte 
okna z roletami in zavesami, ki pred-

stavljajo dodatno toplotno izolacijo, 
podnevi jih umaknite, da lahko pro-
store dogreva sonce, da lahko toplota 
prodira v prostor. Več mlačnih radia-
torjev greje učinkovitejše kot eden ali 
dva vroča, priporočena sobna tempe-
ratura za dnevne prostore znaša od 20 
°C do 22 °C, za spalnico od 16 °C do 18 °C.

Nastavitve na termostatskem ven-
tilu:
Nastavljen na zvezdico vzdržuje 7 °C
Nastavljen na številko 1 vzdržuje 13 °C
Nastavljen na številko 2 vzdržuje 17 °C
Nastavljen na številko 3 vzdržuje 20 °C
Nastavljen na številko 4 vzdržuje 23 °C
Nastavljen na številko 5 vzdržuje 26 °C

OB NAKUPU CELOTNE KOPALNICE (PRI PRENOVI)  
VAM PODARIMO TALNO OGREVANJE.

PEČARSKA DELA
SUHOMONTAŽA – izdelava knauf stropov in sten
ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA

ZA VAS OPRAVLJAMO TUDI MANJŠA OPRAVILA KOT NA PRIMER:
-  menjava WC školjke, WC deske, kotlička, armatur,…
-  menjava kopalne kadi s tuš kadjo

AKCIJA - MONTAŽA PRI NAS KUPLJENE TUŠ KABINE GRATIS 

CELOTNE ADAPTACIJE KOPALNIC
VODOINŠTALATERSKA DELA – izdelava in popravilo inštalacij  
in odtokov, menjava kopalniških elementov

Velika izbira tuš kabin  
vseh dimenzij in različnih 
cenovnih razredov.

Tavčarjeva ulica 31a, 4000 Kranj
T: 04 23 61 240  E: info@banca.si
Delovni čas: vsak dan 9.00 – 18.00, sobota: 9.00 – 12.00
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Zavedamo se, da je zaradi majhnega prostora
tudi funkcionalnost in izkoristek prostora zelo
pomemben, zato smo razvili več modelov
dvižnih postelj in dodatkov, ki se med seboj lahko
dopolnjujejo.
Dvižna postelja ima funkcionalno prednost v tem,
da se lahko postavi v stanovanja, ki imajo omejeno

površino bivanja. Odlikuje jo dolga življenjska doba
z neomejenim odpiranjem in zapiranjem.
Dvižna postelja s sedežnim delom je predvidena za
hitro spremembo iz bivalnega v spalni del. Dnevni
del nudi udobno vzmeten kavč, pod katerim je zaboj
za posteljnino. Spalni del pa se z lahkim potegom
police na omari spremeni v udobno ležišče, ki ima
lateks in vzmetnico z žepkastimi jedri.
Dvižna postelja je izdelana iz kompaktnih furniranih
ali iveral stranic in železnega plinskega mehanizma, ki

DVIŽNA POSTELJA V OMARI
je vgrajen v stranice omare in se neslišno odpira in
zapira.
Posamezni modeli dvižnih postelj ponujajo never-
jetno funkcionalno izrabo prostora.
Možna je izdelava same dvižne postelje, ki se ji lahko
doda sprednji sedežni del z nasloni za roke ali brez.
Lahko pa se doda dvižni postelji tudi kotni sedežni
del s stensko oblogo in policami, ter z zabojem za
sedežnim delom.
Pestra paleta barvnih odtenkov nam omogoča, da
ugodimo vašim željam in obstoječi opremi.

Prednosti uporabe:

• lesen videz – pet barvnih odtenkov
• širok spekter uporabe: terase, okolica bazenov, balkoni,
zimski vrtovi, pomoli, fasade, ograje …
• se ne zvijajo in cepijo, ne razpadajo, ne gnijejo in se ne
razkrajajo, kar pod normalnimi pogoji uporabe krijemo
z 12-letno garancijo
• lahko vzdrževanje; ni jih potrebno lakirati, oljiti, barvati
• čistimo jih lahko le z vodo (pritisk do 60 barov)
• enostavna montaža

DESKE ZA TERASE, OGRAJE
IN FASADE

Amazon wood Golden teakAsh wood Burma teak Oak wood White

Roksal d.o.o., Zgornje Bitnje 186, 4209 Žabnica, gsm: 040 713 031, tel.: 04 231 75 10, epošta: info@roksal.com, www.roksal.com

IZDELAVA POHIŠTVA PO NAROČILU

Zgornje Bitnje 186, 4209 Žabnica
Tel.: +386 4 231 75 10, 040 713 031; E-pošta: info@stare.si; www.stare.si

Investin, d.o.o.
Rožna ulica 3
4000 Kranj
E-pošta: investin.doo@gmail.com
Gsm: 041 347 287, 040 58 3643

Smo podjetje, ki posluje že od leta 1992. Na področju prodaje, nakupa, oddaje 
nepremičnin in investicijah v nepremičnine imamo veliko izkušenj. Vedno se trudi-
mo, da vašo nepremičnino prodamo za najboljšo tržno ceno, prav tako smo izredno 
dobri pogajalci pri nakupih nepremičnin. Oglasi so narejeni profesionalno in zelo 
privlačno. Pokličite nas, prijetno boste presenečeni nad kvaliteto naših storitev! 

V bližini Kranja 1,5 km od AC priključka, vas lahko zastopamo pri nakupu ali najemu 
več poslovnih prostorov:

  Poslovni prostori za mirno dejavnost že od 500eur/m2: Pet sklopov prostorov 
namenjenih za mirno dejavnost( pisarne, učilnice, fitnes, …..) in prostor namenjen 
samopostrežni restavraciji. Sklopi so različnih velikosti od 98 m2 pa do 227 m2, možen 
nakup celote v velikosti 800 m2 s parcelo cca 2000 m2. 

  Skladiščni in proizvodni prostori, delavnice že od 300 eur/m2: Velik izbor 
skladišč, prostorov namenjenih delavnicam in  proizvodnji od 50 m2 pa do 3600 m2. 

Pokličite nas, za vas uredimo ugoden nakup ali najem!



PAGINA | 29 

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 do 30.09.2016 oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv. Slike so simboliène. 

Jesenska akcija 

LAMINATI

 € 6,90/m2
že od 

 
PARKETI

 € 22,90/m2
že od 

 € 2,40/kos

Zbiramo prednaroèila za paletno dostavo briketov.

Energijska vrednost je višja od drv.
Dolgo izgorevanje.
Èista uporaba.
Brez veziv in dodatkov.
Nizka kolièina pepela.
Kalorièna vrednost 5,2 kW/kg.

BRIKETI ZA OGREVANJE
100% HRAST

1 pak=12kosov=10 kg
1 pal= 102 pak Cena velja za paletni odvzem.

REDNA CENA
€ 2,70/kos

NOTRANJA VRATA

 -8% 

PALETNA DOSTAVA = BREZPLAÈNA

 -5% 

Kupljeno blago vam 
lahko tudi vgradimo 

po znižani 9,5% stopnji ddv.

VGRADNJA

Vse na enem mestu!
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MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ŠOLE

"Les, ki ga obdelujemo s čistimi teh-
nologijami, je obnovljivi vir, prijazen 
okolju, zdrav in topel material, ki 
zraste v naših gozdovih. Les je edina 
surovina na zemlji, ki čisti okolje že 
samo s tem, da nastaja," poudarjajo v 
Srednji šoli za lesarstvo Šolskega cen-
tra Škofja Loka, ki se ponaša z dolgo-
letno tradicijo učenja obdelave lesa z 
začetki v obrtnem izobraževanju pred 
dobrimi stotimi leti. Po besedah rav-
natelja Milana Štigla znova spozna-
vamo, da je les bogastvo, ki smo ga v 
preteklosti nekoliko zanemarjali, zdaj 
pa se vrača zavedanje, da je to zani-

Vse večji poudarek na oblikovanju
Les kot naravni material spet postaja vse pomembnejši tako pri gradnji  
kot izdelavi notranje opreme. Ponuja neskončne možnosti oblikovanja,  
obdelave in uporabe v vsakdanjem življenju.
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–50 % na kuhinje Alples

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

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 
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miv material, ki ga imamo tudi na 
območju Gorenjske v izobilju in ga to-
rej lahko ustrezno uporabimo v svojo 
korist.
Zanimanje za les se tako vrača, kar 
se po Štiglovih besedah opazi že nav-
zven, v leseni gradnji. Uporaba lesa 
se poudarja tudi pri drugih izdelkih. 
"Če je le mogoče, želimo uporabljati 
čim bolj naravne materiale." Kot ugo-
tavlja Štigl, na podlagi tega narašča 
tudi zanimanje za poklice s področja 
lesarstva. Dijake na šoli po Štiglovih 
besedah navajajo, da znajo ceniti ma-
terial in celo povečati njegovo dodano 
vrednost. "To pa je mogoče samo tako, 
da so izdelki iz posameznih materia-
lov zanimivi za uporabnike." Sodobni 
trendi narekujejo izdelke iz masivne-
ga lesa, tako da je tudi poučevanje na-
ravnano v tej smeri, je pojasnil Štigl 
in dodal, da kljub temu ne morejo iz-
pustiti uporabe raznih drugih materi-
alov iz lesa, kot so recimo lesne plošče 
in drugo. "A poudarek je na izdelkih iz 
masivnega lesa, obenem pa na upo-

rabi ekološko čim manj obremenjujo-
čih površinskih premaznih sredstev, 
za kar danes uporabljamo predvsem 
olja, voske in druga naravna sred-
stva."
Pri izdelkih postaja vse bolj pomemb-
na tudi oblika. "Izdelki, ki so dobro 
oblikovani, imajo možnost za preboj 
v višje cenovne razrede. Vemo, da se 
je v preteklosti izdelovalo veliko niz-
kocenovnega pohištva, kar pa ni za-
gotavljalo zadostnih prihodkov, zato 
je marsikatero podjetje propadlo," je 
razložil Štigl in dodal, da je zdaj pou-
darek na lesenih izdelkih višje kako-
vosti, zato so v šoli nekoliko spreme-
nili tudi program in večji pomen dali 
oblikovanju. Med drugim so zaposlili 
arhitekta, tako da je šolanje vedno 
bolj zanimivo tudi za tiste, ki jih les 
neposredno ne zanima, ampak zgolj 
oblikovanje kot tako. "Les kot mate-
rial je idealen za vizualno izražanje. 
Zavedamo se, da je oblika izhodišče 
za dober izdelek, poleg seveda vrhun-
ske izdelave s pomočjo najsodobnejše 

Aleš Dragan, dijak 4. letnika 
programa lesarski tehnik: 
»Zelo rad ustvarjam, pri čemer 
me zanimajo različni materiali. 
Les je najbolj razširjen, pa 
tudi lepo se obdeluje. Svojo 
prihodnost vidim na področju 
oblikovanja lesa. Razmišljam 
o lastni delavnici, v kateri pa 
ne bi izdeloval standardnega 
pohištva, ampak unikatne 
izdelke.«
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tehnologije, ki omogoča zadostno pro-
duktivnost, da je izdelek tudi tržno za-
nimiv." Temu sledijo tudi z načinom 
poučevanja, ki postaja vse bolj izku-
stveno. "Dijaki se sami preizkušajo v 

oblikovanju določenih izdelkov, in si-
cer od ideje in načrtovanja do izdela-
ve. Na koncu pridejo do konkretnega 
izdelka, s katerim se lahko poistove-
tijo in na katerega so ponosni." Svoje 

izdelke imajo ob zaključku šolskega 
leta vsako leto možnost predstaviti na 
razstavi v Sokolskem domu v okviru 
Tedna obrti in podjetništva. 
Vsako leto si zamislijo kakšno poseb-
no linijo izdelkov na določeno temo, 
kot so recimo leseni stoli ali lesena 
svetila. "Letos smo kupili tudi posebno 
vakuumsko stiskalnico. Stiskalnica 
omogoča izdelavo krivljenega pohi-
štva, ki zna biti še zlasti zanimivo z 
vidika oblikovanja, saj nudi dodatne 
možnosti izražanja. S tem dobimo tudi 
bolj zahtevno oblikovane izdelke, ki so 
zanimivi za trg." Dijakom omogočajo, 
da izražajo svoje ideje, ne le sledijo po-
gledu učitelja. "Učitelj jih le usmerja in 
njihove ideje pomaga nadgrajevati." 
V prihodnje želijo postati tudi pove-
zovalni člen med kadri s področja le-
sarstva in podjetji, zato razmišljajo o 
vzpostavitvi regijskega centra, v okvi-
ru katerega bi ljudi navduševali za 
lesarstvo. "Menim namreč, da je naše 
poslanstvo širiti znanje o lesarstvu in 
oblikovanju," je končal Štigl. 

VSE ZA BOLJŠI SPANEC: ležišča po meri, otroška ležišča,  
posteljnina, vzglavniki, posteljni okvirji, letvena dna ....
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www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

VELIKI 

SEJEMSKI 

POPUSTI DO 

-30 %
*

KUPON

– 20 EUR OB NAKUPU  

NAD 100 EUR

OBIŠČITE NAS NA SEJMU MOS V CELJU
MED 13. IN 18. 9. 2016 IN UNOVČITE DODATNI KUPON

*  POPUST VELJA  
LE OB PLAČILU Z  
GOTOVINO
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Zakaj je v škofjeloškem grbu zamorec 
s krono, kdo je nesrečno padel s Ka-
mnitega mostu, kdo ali kaj so loške 
smojke ter zakaj Škofji Loki rečemo 
tudi Pisana Loka, je le nekaj vprašanj, 
na katera je bilo mogoče dobiti odgo-
vore vsako soboto v juliju in avgustu. V 
Turizmu Škofja Loka so v sodelovanju 
z Rokodelskim centrom DUO Škofja 
Loka pod okriljem Razvojne agencije 
Sora pripravili oglede mestnih zna-
menitosti pod naslovom Prisluhnite 
zgodbam starodavne lepotice.
Udeleženci brezplačnih vodenj so se 
vsako soboto zbrali pred glavno av-
tobusno postajo v Škofji Loki in se z 
vodnikom odpravili na ogled starega 
mestnega jedra. "Vodenja so potekala 
v slovenskem in angleškem jeziku, 
tako da so vedno oblikovali dve sku-
pini," je pojasnila Jana Kuhar iz Tu-
rizma Škofja Loka. Letos so na vodene 
oglede mesta pospremili 140 obisko-
valcev, od tega je bilo 24 tujcev. "Zani-
mivo je, da se za ogled mesta v družbi 
vodnika odloči tudi veliko domačinov 
iz Škofje Loke." Zato so vodenja prila-
godili posameznim skupinam, saj so 
obiskovalce pogosto zanimale čisto 

določene stvari. Vodniki morajo tako 
odgovarjati na vsa mogoča vprašanja. 
"Eno od udeleženk je recimo zanimalo 
vse od tovarne Šešir," je razložila Jana 
Kuhar in dodala, da so nekateri prišli 
celo dvakrat, ker jim je bilo tako všeč. 
Med tujci so prevladovali Američani, 

po mestu pa so popeljali še Izraelce, 
Belgijce, Čehe, Portugalce, Latvijce, 
Italijane ... Poleg kulturnih znameni-
tosti so po besedah Jane Kuhar tujce 
zanimale še pohodniške in kolesarske 
poti po okoliških hribih.
V primerjavi s preteklimi leti so letos 
ogled nekoliko skrajšali, saj so kot 
novost dodali še obisk Rokodelskega 
centra domače in umetnostne obrti, 
kjer so se obiskovalci lahko udeležili 
rokodelskih delavnic. Preizkusili so 
se lahko v polstenju sorških kamnov 
z Anjo Musek, si ogledali prikaz rez-
barjenja modelov za loški kruhek in 
kruhke tudi poskusili s Petro Pleste-
njak Podlogar, izdelovali recikliran 
papir z Lili Panjtar in tkali zapestni-
ce z Albino Jamnik. Ustvarjali so lah-
ko v slikarski delavnici z akademsko 
slikarko Agato Pavlovec in si ogledali 
kovanje žebljev s članom Turističnega 
društva Železniki.

Odkrivali skrivnosti starodavne lepotice
V Turizmu Škofja Loka so tudi letos pripravili brezplačna turistična vodenja  
po Škofji Loki, ki so jih tokrat nadgradili še z rokodelskimi delavnicami.

Za udeležence brezplačnih vodenj po mestu so letos pripravili tudi rokodelske delavnice. 
Med drugim so si lahko ogledali prikaz polstenja sorških kamnov z Anjo Musek.

Zadnji septembrski dan bodo trgi in ulice Škofje Loke spet polni mladih likovnih 
ustvarjalcev, ki bodo pod okriljem Male Groharjeve kolonije odkrivali in zapisovali 
zanimive likovne detajle mesta. Udeležilo naj bi se je okrog 150 učencev in njihovih 
mentorjev iz gorenjskih osnovnih šol in iz s Škofjo Loko pobratenih mest. Ob 13. uri 
bodo odprli razstavo nagrajenih del lanskoletne kolonije in podelili nagrade njihovim 
avtorjem. Kot novost so letos pripravili predstavitev likovnega ustvarjalca. Na Me-
stnem trgu bo od 11. do 13. ure potekala demonstracija in delavnica risanja karikatur 
Borisa Oblaka, čigar dela si je mogoče ogledati tudi na razstavi Nastaviti ogledalo v 
Mali galeriji Občine Škofja Loka. Od 15. ure dalje se bo odvijala oddaja del, ki bodo na-
stala v okviru letošnje Male Groharjeve kolonije, od 17. do 19. ure pa si jih bo mogoče 
ogledati na razstavi v Sokolskem domu.

Mala Groharjeva kolonija



34 | DOMAČI KRAJI

Sredi avgusta je bila terasa škofjeloške Name oziroma sedaj otroške-
ga in mladinskega oddelka knjižnice prizorišče zanimivih kinopred-
stav na prostem. Vstop na kinopredstave je bil brezplačen, v štirih ve-
čerih pa so prikazali štiri filmske uspešnice: komično dramo Mladost, 
komično pustolovščino Sprehod po gozdu, animirani film Mali princ 
in komično pustolovščino Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil. 
Navdušenje obiskovalcev od blizu in daleč je bilo v poletnih večerih 
veliko, tako da je bila terasa skoraj premajhna za vse, ki so lahko uži-
vali tudi ob izbrani hrani in pijači škofjeloške Jesharne. »Zelo smo bili 
presenečeni, saj takega obiska res nismo pričakovali. To je za nas, or-
ganizatorje, dodatna spodbuda, da bomo kino nad mestom pripravili 
tudi drugo leto," je povedala direktorica kina Sora Teja Oblak. 

Veliko zanimanje za kino nad mestom

Terasa škofjeloške Name je odlično prizorišče za kino 
nad mestom. / Foto: Gorazd Kavčič

MATEJA RANT

V Bralnici je bilo obiskovalcem knji-
žno gradivo, ki so ga izbrali strokovni 
sodelavci Knjižnice Ivana Tavčarja, na 
voljo od torka do nedelje popoldne. Le-
tošnji spremljevalni torkov program 
pa so občini pomagali izvesti pred-
stavniki Grabel – društva za kreativno 
grabljenje sveta, Izobraževalnega in 
terapevtskega centra Familija ter Ma-
rinkine knjižnice.
Na vrtu Sokolskega doma so se tako 
ob poletnih popoldnevih družili tako 
mladi kot stari. "Lahko rečemo, da 
je bila letošnja Bralnica v celoti dru-
gačna, pisana, živahna in nadvse za-
nimiva. Obisk se vsako leto povečuje, 
kar nas seveda zelo veseli," je pouda-
rila vodja Kulturnega centra Sokolski 
dom Škofja Loka Katja Štucin. Upa, da 
bodo v prihodnje Ločani še bolj spre-
jeli Bralnico kot možnost za prijetno 
in kakovostno preživljanje prostega 
časa, dodatni program pa za popestri-
tev in bogatenje njihovega vsakdana. 
"Čudovito okolje vrta Sokolskega doma 
je namreč lahko res prijeten prostor 
druženja, zato bi želeli privabiti tudi 
tiste, ki si morda do zdaj zaradi raz-
ličnih vzrokov še niso upali pokukati 
v to oazo sredi mesta." 

V okviru torkovega spremljevalnega 
programa so med drugim gostili knji-
žničarko, pravljičarko in ambasador-
ko branja Tilko Jamnik, pisateljico 
Sonjo Porle in pisatelja Janeza Gar-
tnerja. "Ne smemo pozabiti niti ude-
ležencev in mentorjev PUM-a, ki so z 
obiskovalci delili svoje črke. Proza in 
poezija sta bili tudi sicer tisti, ki sta 
združevali, saj so se predstavili mladi 

pesniki in pisatelji od blizu in daleč, 
na glas pa se je prebirala literatura, 
tudi v različnih, nam manj pozna-
nih jezikih," je razložila Katja Štucin. 
Obiskovalci so razen tega ustvarjali 
v raznovrstnih delavnicah, za konec 
pa je Bralnica postregla z obravnavo 
dveh romanov za maturo, ki ju je na 
drugačen način orisal kranjski pisa-
telj Borut Golob. 

Drugačna, pisana, živahna Bralnica
Na vrtu Sokolskega doma je tudi letošnje poletje zaživela Bralnica, ki so jo 
dopolnili s prav tako dobro obiskanim torkovim spremljevalnim programom.

Na vrtu Sokolskega doma se je bilo mogoče vse poletje srečevati v Bralnici.
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Klemen se je v Survivor podal, da bi ugotovil, iz kakšnega 
testa je. Prihaja iz šestčlanske družine, ki živi na kmetiji: 
"Oče veliko časa nameni delu na kmetiji, mami pa ga je 
vedno namenila vzgoji nas, otrok, ki se med seboj odlično 
razumemo. Čeprav se včasih tudi spremo, se vedno pobo-
tamo. Držimo skupaj in si pomagamo, ko je to potrebno." 
K temu, da je takšen, kot je, je veliko pripomogla košarka: 
“Pri sedmih letih sem začel trenirati košarko, kjer sem se 
naučil discipline ter spoznal, da se v življenju želim ukvar-
jati s športom. Košarka je bila tako trinajst let moj naj-
bolj priljubljeni šport, dokler se nisem pred dve-
ma letoma spoznal s crossfitom, ki me je čisto 
zasvojil. Sedaj košarko igram bolj rekreativ-
no, večina časa pa se posvečam crossfitu 
ter se pripravljam na tekmovanja.” Šport 
ga je naučil vztrajnosti, discipline in tudi 
tega, da če kdaj v življenju izgubiš, iz tega 
pač izluščiš najboljše in to naslednjič iz-
koristiš kot prednost. Kar ima prostega 
časa, ga rad preživlja z njegovo Katjo, s ka-
tero sta skupaj že šest let. 
Sam na začetku ni vedel, da bo Survivor to-
krat slovenski, in da je sploh začel razmi-
šljati o njem, je 'krivo' ravno njegovo de-
kle. „Ona je prva videla prijavnico in 
me vprašala oziroma mi kar sugeri-
rala, da se morem prijaviti, ker da 
sem človek za takšne stvari in da 
verjame, da mi bo uspelo priti v 
šov. Tako sem nekaj časa tehtal 
in razmišljal, naj se prijavim ali 
ne. Po eni strani vedno rad preiz-
kušam ekstremne stvari in vedel 
sem, da lahko svojo psihično in fi-
zično pripravljenost dobro izkoristim; 
vedel sem pa tudi, da če grem, se bom 
moral za nekaj časa posloviti od cross-
fita. Na koncu sem si rekel, da je to edin-
stvena življenjska izkušnja in da se lahko 
iz nje veliko naučim. Sicer nisem ljubitelj 
resničnostnih šovov, vendar je Survivor edi-
ni šov, za katerega lahko rečem, da bi se 
vanj prijavil kadarkoli.“
Ko so ga sprejeli, se je novice razveselil, 
saj se tovrstne stvari ne dogajajo vsako-
dnevno. Tudi doma so njegovo odloči-

tev dobro sprejeli in mu pokazali, da vanj verjamejo ter 
ga podpirajo ne glede na to, kakšen bo končni rezultat. Za 
fizično pripravljenost ga ni skrbelo, kajti z vadbo cross-
fit odlično pripravlja telo na najrazličnejše napore, ni bil 
pa še nikoli ekstremno lačen ali nenaspan; tako da to pa 
lahko predstavlja preizkušnjo. In v končnem, da se je res 
prijavil, je odtehtala ravno omenjena ekstremnost in dru-
gačnost, ki jo v šovu lahko okusiš. 
Nekateri tekmovalci so si ogledali maso tujih Survivorjev, 
medtem ko je Klemen videl morda oddajo, dve; a takoj 
ugotovil, da bo moral v tekmovalnih bojih dati vse od sebe, 
v skupini pa bo potrebno taktiziranje. Sam pa se sicer bolj 

nagiba k trditvi, da šova kot takega ne moreš naštudi-
rati: „Tukaj je prevelik vpliv človeškega faktorja in se 

lahko lastna teorija spreminja iz minute v minuto.“
Če bi zmagal, bi del denarja namenil razširitvi 
opreme v svoji delno lastniški telovadnici Simpto-
mGym, del pa dal na varčevalni račun in ga nekega 
dne pametno unovčil.
V letošnji slovenski Survivor, ki so ga snemali na Fi-
lipinih, se je med dvajset tekmovalcev uspelo uvrstiti 

lepemu številu Gorenjcev, predvsem ženskih tekmo-
valk. Klemenova sotekmovalka Teja, ki je ravno tako 

Ločanka, celo že ima izkušnjo z udeležbo v Survi-
vorju. Seveda je bil vesel, ko je videl, da ima 

med tekmovalci nekoga iz svoje okolice. 
Je to, da Teja že ima izkušnjo s Survivor-
jem v preteklosti, po njegovem mnenju 
lahko zanjo prednost ali slabost, pa je 
odgovoril podobno kot tudi voditelj Su-
rvivorja Miran Stanovnik, ki smo mu 
pred časom zastavili podobno vpraša-
nje.
„To, da je v šovu v preteklosti že sode-
lovala, je lahko majhno prednost, saj 
je vedela, kako sama igra poteka, ko-
liko je potrebnega taktiziranja; je pa 
to tudi slabost, sej se največkrat 'po-
vratnikov' želijo najprej znebiti – ker 
predstavljajo konkurenco.“ 
Skratka, da se je res prijavil v sloven-
ski Survivor, je odtehtala že omenje-
na ekstremnost šova in drugačnost, 
ki jo v šovu lahko okusiš. "Izziv mi 
je, da sam sebi dokažem, da nekaj 
zmorem, in zadovoljen bom, če bom 

ob koncu lahko rekel, da sem opravil, 
kar sem si zadal."

Že naslednjo minuto je lahko vse drugače
Klemen Alič, študent strojništva, ima 23 let in je doma iz Pevna. Prijavil se je v 
slovenski Survivor, ki ga od konca avgusta že lahko spremljate na malih zaslonih. 
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Za letošnjo prireditev so izbrali srednjeveško tematiko, 
tudi zato, je pojasnil predsednik Športnega društva Utrip 
Gorazd Šorn, ker je Škofja Loka srednjeveško mesto. Po 
športnem parku v Zmincu so se tako sprehajali pogumni 
vitezi in prikupne princeske, ki so se med drugim poda-
li v boj z zmajem. Za dodatno popestritev so na prireditvi 
poskrbeli loški gasilci z različnimi zabavnimi in obenem 
poučnimi igrami, posebno navdušenje pa so poželi z vodno 
drčo, s katero so poskrbeli za ohladitev v vročem dnevu.
Dan so začeli z otroškim oviratlonom na trasi v okolici 
igrišča, ki je vključeval različne prepreke oziroma točke 
s posebnimi srednjeveškimi nalogami. "Pri tem ne gre 
za tekmovanje, ampak na progi otrok s staršem oziroma 
skrbnikom gradi na zaupanju in medsebojni povezanosti," 
je pojasnil Šorn. Vključili so lokostrelstvo, plazenje, malo 
hoje navkreber in hojo po brvi, gašenje in plezanje. Otroci, 
sodelovalo jih je prek osemdeset, so na koncu za svoje ju-
naško delo prejeli viteško priznanje, nagrado in okrepčilo. 
Že zgodaj popoldne pa se je začel prvi napad na grad. Za 
vstop na grajski vrt je bilo treba z vodnimi baloni prema-
gati zlobnega zmaja, ki je vitezu ukradel princesko. Z od-
prtjem vrat so si otroci utrli pot do grajskega vrta, kjer so 
jih čakale tematske pravljične urice. Nato pa jih je vitez v 
oklepu popeljal do meča v skali. Čeprav so se otroci z vsemi 
močmi trudili, da bi ga izvlekli, jim to ni uspelo, saj ga je iz 
skale lahko potegnil le pravi vitez.
Otroci so se ves dan lahko zabavali tudi na napihljivih igra-
lih in ustvarjali na delavnicah, v okviru katerih so si med 

drugim izdelali mošnjiček, v katerega so spravili kovance, 
s katerimi je bilo mogoče plačevati na prireditvi. Prav za to 
priložnost so namreč uvedli denarno enoto "zminčan". Ra-
zen tega so izdelovali še krone, viteška oblačila ter ščite in 
meče iz balonov. Športno društvo Partizan je poskrbelo za 
gibalni poligon za najmlajše, na katerem so se otroci lah-
ko razmigali in preizkusili svoje gibalne spretnosti. Tudi 
letos pa so se pomerili še v pararelni vožnji s poganjalci. 
Najhitrejši so si prislužili nagrade, na koncu pa so izmed 
vseh udeležencev izžrebali še srečneža, ki je prejel povsem 
nov poganjalec.

Pomagali premagati zmaja
Športnemu društvu Utrip je na četrtem Živ Žavu v Zmincu konec avgusta  
znova uspelo pričarati nepozaben dan za otroke, ki so se tokrat prelevili  
v viteze in princeske.

Na grajskem vrtu so otroci v družbi viteza in princese  
prisluhnili pravljici.

Le pravemu vitezu je uspelo izvleči meč iz skale. Vodna drča je ponudila obilo zabave.



Jesen v Termah Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice
Jesenski oddih v Termah Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice vsebuje: nočitev s polpenzionom, 

s pravim kulinaričnim razvajanjem • neomejeno kopanje v termalnih bazenih • nočno kopanje ob petkih in 
sobotah • 1x savnanje • brezplačno uporabo kopalnega plašča • vodene rekreativne pohode ali 

vadbo za telo, nordijsko hojo, vodno aerobiko • zabaven družabni program

29. 8.-28. 10. 2016 1. 11.-7. 12. 2016

Oddih s polpenzioni za seniorje 3 noči 5 noči 3 noči 5 noči

Terme Šmarješke Toplice, hotel Šmarjeta**** 177 EUR 280 EUR  173 EUR 273 EUR
Terme Dolenjske Toplice, hotel Kristal**** 170 EUR 268 EUR 166 EUR 262 EUR

Cene (v EUR) veljajo na osebo v dvoposteljni sobi. Doplačilo: enoposteljna soba, polni penzion.

Za več informacij in rezervacijo pokličite ali pišite: T: 08 20 50 310 | E: booking@terme-krka.si | www.terme-krka.si

Varen in 

cenovno 

ugoden oddih 

za starejše

MAJA BERTONCELJ

Gasilci PGD Reteče - Gorenja vas pra-
znujejo trideset let delovanja. Obele-
žili so ga s slavnostno sejo, na kateri 
so podelili priznanja, gasilsko parado, 
razvitjem novega prapora, ki ga doslej 
niso imeli, in veselico. 

"V zgodovini smo največ časa posvetili 
gradnji gasilskega doma, katerega od-
prtje je bilo leta 2013, obenem smo tudi 
večkrat posodobili oziroma zamenjali 
gasilski avto, zadnja leta pa smo zelo 
dejavni tudi na družbenem področju, 
predvsem pri prirejanju sedaj že tradi-
cionalne gasilske veselice. Sodelujemo 

tudi z drugimi organizacijami v kraju," 
pravi Nejc Drnovšek, predsednik dru-
štva, ki ima 78 članov, od tega 23 opera-
tivnih gasilcev, zelo aktivni pa so tudi 
njihovi mladi gasilci. Za nov prapor so 
denar prispevali tudi krajani, zato ga 
krasi 65 zlatih žebljičkov in devet čas-
tnih trakov.

Ob jubileju razvili nov prapor
Gasilci in gasilke PGD Reteče - Gorenja vas ob praznovanju tridesetletnice / Foto: M. B.
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S trojico loških rokometašev smo se 
pogovarjali po prihodu iz Ria, ko jih je 
sprejel škofjeloški župan Miha Ješe. 
Doma niso bili dolgo. Vrnili so se v tu-
jino, v klube, v katerih igrajo.
• Kakšen je vaš pogled na olimpijski 
turnir?
Jure: "Spomini so še sveži, tako da je 
za enkrat bolj prisotno razočaranje 
kot kaj drugega. Morda bom čez deset 
let rekel, da je bilo šesto mesto dober 
rezultat, a v tem trenutku se ne zdi 
tako, tudi če nas vsi prepričujejo. V za-
dnjem obdobju, sploh pa na olimpij-
skih igrah, smo igrali tako dobro, da 
smo pričakovali več, vsaj polfinale. Če 
bi bili kasneje med dobitniki medalj 
ali ne, je težko vnaprej napovedati. 
Zmage v četrtfinalu proti Danski smo 
si želeli. Boli, ker nismo igrali tako, 
kot smo sposobni. To je bila zagotovo 
daleč najslabša tekma, kar smo jih 
igrali v zadnjem času. Lahko bi pustili 

vsaj boljši vtis. Veliko je šlo narobe in 
s takšno igro se Dancev ne da prema-
gati. Prvo res dobro tekmo so odigrali 
proti nam, čeprav so bili prej skoraj 
pred izpadom. Ko sem jih gledal v 
skupinskem delu, sem bil zadovoljen, 
da bodo naši nasprotniki v četrtfina-
lu. Vsi smo si bolj želeli Dance kot Hr-
vate ali Francoze. Na koncu so postali 
olimpijski zmagovalci. Lahko bi bili 
tudi mi na njihovem mestu. To se ni-
koli ne ve. Ko je najbolj potrebno, mo-
raš biti najboljši. Oni so to znali, mi v 
tem trenutku še ne. Upam, da bomo 
na naslednjih tekmovanjih znali na-
rediti še korak naprej."
Matej: "Šesto mesto je sicer odličen 
rezultat, a tudi pri meni je z grenkim 
priokusom. V Rio smo šli z name-
nom osvojiti medaljo, kar smo tudi 
na glas povedali. V odločilni tekmi z 
Dansko smo pregoreli. Ne vemo, kaj 
je bil vzrok, da nismo igrali tako kot 
v skupinskem delu, ko smo odigrali 
na visokem nivoju. Najprej je prisotna 

slaba volja, razočaranje, ko pa pre-
spiš, vidiš, da biti šesti na olimpijskih 
igrah ni mačji kašelj."
Darko: "Razočaranje je prisotno. Saj 
šesto mesto se sicer sliši lepo, popra-
vili smo tudi rezultat, je pa grenak 
priokus. Imeli smo enkratno prilo-
žnost. Bili smo dobra ekipa, vzdušje je 
bilo super. Žal se nam je zgodil ta dan. 
Grenak priokus bo ostal še nekaj časa, 
a ga lahko popravimo na naslednjem 
velikem tekmovanju."
• So bili Danci premagljivi?
Matej: "Vsaka reprezentanca je pre-
magljiva. Morda smo imeli mi slab 
dan, oni pa super dan. Zagotovo je bilo 
tako, saj je vsak njihov strel končal v 
naši mreži."
• Kako ste doživljali podporo iz do-
movine?
Jure: "Že cele olimpijske igre smo 
prejemali pozitivne vesti iz Slovenije, 
slišali, da nastaja neka evforija okrog 
rokometa, kar je bilo lepo slišati. Tega 
nismo doživljali prvič. Podobno je bilo 

Spomin na Rio ima grenak priokus
Pogovor: Jure Dolenec, Matej Gaber in Darko Cingesar, trije loški rokometaši,  
ki so s slovensko reprezentanco na olimpijskih igrah osvojili šesto mesto.

Jureta Dolenca, Darka Cingesarja in Mateja Gabra je po vrnitvi iz Ria sprejel župan Miha Ješe. Za nastope na olimpijskih igrah in za 
šesto mesto so bili deležni tudi aplavza. / Foto: M. B.
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V času krompirjevih počitnic 
(29.10.–6.11.2016) en otrok 
do vključno 12. leta v sobi z 
dvema odraslima osebama 

biva brezplačno!

Cene veljajo na osebo v dvoposteljni sobi za izbran paket. 
Doplačila na osebo na dan: Polni penzion 5 €, enoposteljna soba 11 €, turistična taksa 1,27 €.

T 05 660 74 00
rezervacije@hotel-delfin.si

www.hotel-delfin.si

HOTEL

Za krompirjeve 
poËitnice na morje! 
Pridruæite se nam v 
hotelu Delfin v Izoli.
Upokojenci, ki so člani društva, 
kluba ali aktiva upokojencev 
imajo 10% popust 
na penzionske 
storitve.

NOVOST 
2015:

KNEIPPOV VRT 22.10.—29.10.2016

Že tretjič zapovrstjo bomo v hotelu Delfin 
poskrbeli za pester kulturni program, 
ugodno ponudbo piv in odlično zabavo  
z različnimi glasbenimi izvajalci.

7x
polpenzion

7x
polni penzion

Upokojenci 277 € 312 €

Ostali gostje 312 € 347 €

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi.
Popusti in doplačila po rednem ceniku.

Na krompirjeve poËitnice 
z babico in dedkom!
KROMPIRJEV PAKET 
OD 29.10. DO 6.11.2016 Upokojenci Ostali gostje

3x polpenzion 111 € 126 €

5x polpenzion 185 € 210 €

7x polpenzion 259 € 294 €

že na svetovnem prvenstvu v Špani-
ji pred tremi leti. Na žalost nismo ne 
tam in ne tukaj osvojili medalje."
Matej: "Lepo je slišati vesti iz Slovenije, 
da nas podpirajo, stojijo ob strani, tako 
v težkih kot v lepih trenutkih. To nam 
da dodatnega zagona, dodatno moč."
Darko: "Meni ta podpora pomeni 
veliko, sploh podpora domačih, so-
rodnikov, prijateljev, na koncu cele 
Slovenije. Ni lepšega kot slišati, da te 
spremlja cela država."
• Po čem vam bodo igre v Riu naj-
bolj ostale v spominu?
Jure: "Po vsem, kar se dogaja okrog: 
odprtje iger, olimpijska vas, druženje 
s športniki. Glede na to, da na takem 
tekmovanju igramo na vsake dva dni, 
je na koncu vse vezano na rokomet. 
Nismo imeli veliko časa za oglede 
znamenitosti ali drugih športov. Smo 
pa seveda v slovenski stolpnici pri-
čakali svoje dobitnike medalj. Biti na 
olimpijskih igrah je posebna izkušnja. 
Vesel sem, da sem bil tam, kot že reče-
no, pa je na koncu vse vezano na tek-

movalni del, ki pa ni bil tako uspešen, 
kot smo si želeli."
Matej: "Moje sanje so bile, da se en-
krat udeležim olimpijskih iger. Imel 
sem priložnost biti zraven, biti del 
olimpijskega vzdušja. Olimpijska vas 
je izgledala super in to mi bo ostalo v 
lepem spominu. Srečaš tudi vrhunske 
športnike, kot je Usain Bolt, ki jih vidiš 
samo na televiziji. Kar precej sem jih 
srečal in z njimi naredil tudi kakšno 
skupno fotografijo. So dostopni."
Darko: "Igre mi bodo najprej ostale v 
spominu po ekipi, soigralcih, šalah, 
po Riu, Braziliji, pa tudi po prvem vti-
su, ko prideš v olimpijsko vas in vidiš 
toliko znanih športnikov, ki si jih prej 
videl samo po televiziji."
• Ste domov prinesli kakšne spo-
minke?
Jure: "Nič kaj posebnega. Vsak roko-
metaš je dobil spominsko žogo s svo-
jim imenom. Kupil sem kakšne ma-
lenkosti: maskoto prvenstva, skodelico 
... V Riu me je spremljala tudi družina: 
žena in sin, moja starša, tast in tašča. 

Na srečo so šli domov ravno pred to za-
dnjo tekmo z Danci, tako da jim ni bilo 
treba gledati tega poraza. Kolikor se 
da, me že od nekdaj spremljajo povsod: 
najprej moja starša, sedaj tudi žena in 
sin. Tega sem zelo vesel."
Matej: "Kupil sem spominke za bližnje: 
maskote, majice, obeske za ključe ... Do-
mov sem prinesel kar nekaj tega. Kot tu-
rist pa se v Brazilijo ne bi odpravil. Moje 
videnje je, da je zelo umazana država, 
nevarna za turiste, saj kradejo. Slabih 
izkušenj sam osebno nisem imel, sem 
pa slišal od drugih športnikov, da so jim 
na primer čistilke kaj ukradle. Nimam 
te želje, da bi šel še kdaj tja." 
• Spremljate še kaj rokomet v Škofji 
Loki?
Darko: "Spremljam, seveda, saj igra tu-
kaj moj brat. Slišiva se skoraj vsak dan, 
tako da sem z informacijami na teko-
čem. Prejšnjo sezono so glede na zmo-
žnosti igrali zelo dobro, nad pričakova-
nji. Letošnje ekipe še ne poznam dobro, 
upam in privoščim pa jim, da bi bili vsaj 
tam, kot so bili lani."
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ALENKA BRUN, FOTO: TINA DOKL

Rozo najbolj poznajo po njeni ljube-
zni do ustvarjanja, zadnja dva, tri te-
dne pa tudi po Rozamundi, ki je pred 
kratkim odprla svoja vrata v centru 
mesta. Zase pravi, je večna študentka 
arhitekture, ki se ukvarja s projektira-
njem notranje opreme, scenografijo 
in 3D-vizualizacijo. V prostem času se 
prepusti sanjam iz otroštva in izdelu-
je nakit ter druge drobne pozornosti. 
Čas preživlja s prijatelji, na kavi, pas-
jih sprehodih, dobrih koncertih, in če 
je le možnost, se 'rada usede na letalo 
in odleti naokrog'.
„Do mojega devetega leta smo s star-
ši in bratom živeli v majhnem stano-
vanju na Mestnem trgu. V lokalu pod 
nami je bil urar. Večkrat sem ga obi-
skala in prostor se mi je že takrat zdel 
simpatičen. Spominjam se, da sem 
rekla, da ko bom velika, bi pa imela 
tukaj trgovino. Že v osnovni šoli sem 
namreč rada izdelovala različne stvari 
in jih potem ob posebnih priložnostih 
podarjala prijateljem in sorodnikom.“
Otroška želja, da bi imela manjšo tr-
govino v svojem mestu, kjer bi proda-
jala izdelke, ki bi jih izdelovala sama, 
se je Rozi uresničila dvajset let kasne-

je. „Predstavljala sem si prostor, ki bi 
bil hkrati delavnica in trgovina. Ka-
mor bi ljudje prišli po darila, ki bi jih 
jaz lahko kar spotoma naredila.“ Na 
enem mestu je tako združila službo 
in hobi. "Za zdaj koncept funkcionira.“
Roza pravi, da so njena poletja največ-
krat delovna, saj se takrat veliko lju-
di odloča za prenavljanje stanovanj, 
hkrati pa je tudi dober čas za prodajo 
nakita. Je sezona sejmov in Loko ta-
krat obišče kar veliko turistov. Ker pa 
je letos odpirala trgovino, je bil tako 
tudi dopust obarvan delovno. 
Prav svoje izdelke pa ustvarja pod bla-
govno znamko r.made že dobrih šest 
let.
„V večini je to še vedno nakit, izdelu-
jem pa tudi namizne igre za otroke, 
kot so to spomin, domine. V priho-
dnosti pa bom verjetno razvila še ka-
kšen nov produkt.“
Vse nastaja s servietno tehniko. „Kot 
osnovo uporabljam les, na katerega s 
posebnim lepilom/lakom lepim raz-
lične vzorce iz papirnatih prtičkov. 
Pri zadnji kolekciji sem uporabila tudi 
akrilne barve, tako da je del osnove 
barvan, del pa oblepljen. Poleg lesa 
in serviet pri nakitu uporabljam še 
usnje, velur in kovino.“

Rozo lahko srečate tudi na festivalu 
LUFt, ki se je v Škofji Loki dobro prijel. 
Za njeno ustvarjalno žilico je pomenil 
odskočno desko. Predstavila se je širši 
publiki, hkrati pa ji je dal priložnost, 
da razvije svoje izdelke.
„Pred tem sem v večini izdelovala 
samo po naročilu, za večjo zalogo niti 
ni bilo časa. Izdelovanje po naročilu 
pa rado malenkost pristriže peruti 
kreativnosti, ker ti stranka že posta-
vi določene okvirje – na primer gle-
de barve, oblike ali vzorca. Ko sem se 
pripravljala na prvi LUFt, sem po dol-
gem času izdelala več ogrlic v barvah 
in vzorcih, ki sem jih izbrala sama. In 
to se je pri izdelkih poznalo, kar pa so 
opazile tudi stranke. V nadaljevanju 
sem se za vsak naslednji LUFt trudila 
izdelati nekaj novega. Tako so začeli 
nastajati prstani, uhani, zapestnice, 
broške ...“
Danes Roza razmišlja tudi že dva ko-
raka naprej. Upa, da bo njena trgo-
vinica postala prostor, kjer ne boste 
lahko kupili le urbanih, unikatnih in 
kvalitetnih slovenskih izdelkov ter iz-
virnih daril za vsakogar, ampak bo v 
prihodnosti lahko v njej organizirala 
tudi predstavitve ustvarjalcev in nji-
hov način izdelave.

Loška  
Rozamunda
Petintridesetletno 
Rozalijo Peternelj domači 
in prijatelji kličejo Roza. 
Zaključila je gimnazijo 
v Škofji Loki, potem 
se je navdušila nad 
študijem arhitekture. Ima 
starejšega brata Gašperja, 
nemško bokserko Ivy, 
na katero je neizmerno 
navezana; njena druga 
ljubezen je njen hobi, 
prva pa fant.



   Pod toplarjem pri Tavčarjevem dvorcu na Visokem v Poljanski dolini 
se je pred časom zbrala rodbina Belajčevih. Srečanja se je udeležilo lepo 
število povabljenih, prišla pa je tudi 83-letna Marija Gomboc, po domače 
Mici, ki sicer živi v Avstraliji. Na fotografiji je v družbi vnukov in družine 
Družinec, kjer očeta Dovorja (skrajno levi zadaj) zelo dobro poznajo v 
slovenskih kuharskih vrstah. A. B. / Foto: Tina Dokl

  Radio Sora je na prvi šolski dan na avtobusni postaji 
v Škofji Loki pripravil pester in zabaven program. Kdor 
je želel, se je lahko posladkal s 'šmornom' Tomaša 
Javureka, za rime je skrbel Zlatko, manjkala ni niti 
torta, srečni prejemnik električnega skiroja podjetja 
Delektric pa je postal Matija Pagon iz Žirov. Dogodek 
je povezovala Saša Zadnik, bombone pa je med 
mimoidoče delil maskota Bojan. A. B / Foto: A. B.
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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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Prešernovo?
Prešernovo!

Vpis abonmajev
5. – 17. 9. 2016
www.pgk.si

Medijski sponzor
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   Na gasilski veselici PGD Reteče - Gorenja vas 
je za dobro voljo skrbel ansambel Ponočnjaki, 
štiričlanska zasedba, ki ima sedež prav v 
Retečah, od koder je vodja ansambla David 
Maver (vokal,diatonična harmonika, klaviature). 
Člani skupine so še Maja Šurbek (vokal), Tomaž 
Mohorič (vokal, bariton, bas kitara) in Uroš 
Sitar (vokal, kitara). Igrajo narodno-zabavno in 
zabavno glasbo. M. B.

   Loški župan Miha Ješe rad kolesari. V objektiv smo ga ujeli na cilju 
letošnjega Rekreatura, rekreativnega kolesarjenje po Sloveniji. Trasa je 
letos udeležence vodila po Gorenjskem, Ješe (na sredini) pa se je pridružil 
nizozemski ekipi. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič

42 | ČIVKARIJE  

G
O

S
TI

N
S

K
O

 P
O

D
JE

TJ
E

 K
R

A
N

J,
 D

.O
.O

.,
 C

E
S

TA
 1

. M
A

JA
 1

 A
, K

R
A

N
J

Tudi SLOVENCI
 imamo dobre

ČEVAPE!
Popust velja  

z izrezanim kuponom  
septembra in oktobra v  

Das ist Valter Škofja Loka.

KUPON ZA 10% POPUST  
za jedi in pijačo po naročilu
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Nagrade:  
3-krat knjižna nagrada 

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-
š lji te do srede, 28. septembra 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.

Foto: Peter Košenina
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13. 9.–18. 9. 2016 in 20. 9.–30. 9. 2016 •  Sokolski dom Škofja Loka

VPIS KONCERTNEGA KRISTALNEGA ABONMAJA V SOKOLSKEM DOMU 
ŠKOFJA LOKA

Informacije: Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si,  
Tea Oblak, 04 511 23 35, tea.oblak@sokolskidom.si,  
(v delovnih urah Sokolskega doma)

13. 9.–18. 9. 2016 in 20. 9.–30. 9. 2016 • Sokolski dom Škofja Loka

VPIS OTROŠKEGA GLASBENEGA ABONMAJA – UMETNOST OTROKOM 
V SOKOLSKEM DOMU ŠKOFJA LOKA

Informacije: Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si,  
Tea Oblak, 04 511 23 35, tea.oblak@sokolskidom.si,  
(v delovnih urah Sokolskega doma)

14. 9. 2016 • 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

15. 9. 2016 • Loški oder, Spodnji trg 14, 19.30

FRAN MILČINSKI - JAŠA JAMNIK: BUTALCI (MLADINSKA PREDSTAVA, 
REŽIJA: BLAŽ VEHAR) PREMIERA, ZA IZVEN

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

15. 9. 2016 • Uršulinska cerkev v Škofji Loki, 20.00

ZGODOVINA URŠULINSKE CERKVE OD 14. STOLETJA DALJE

Informacije: Jožica Žnidaršič, 051 344 119, jznidarsic@gmail.com

16. 9. 2016 • Martinova hiša, Mestni trg 26, 17.30

GLEDALIŠKI TEČAJ ZA OTROKE

Informacije: Nadja Strajnar Zadnik

16. 9. 2016 • Martinova hiša, Mestni trg 26, 19.30

GLEDALIŠKI TEČAJ ZA ODRASLE

Informacije: Nadja Strajnar Zadnik, 031 511 781,  
nadja.strajnar@hotmail.com

16. 9. 2016 • Loški oder, Spodnji trg 14, 19.30

FRAN MILČINSKI - JAŠA JAMNIK: BUTALCI (REŽIJA: BLAŽ VEHAR),  
ZA IZVEN

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

18. 9. 2016 • Spodnji trg 14, 19.30

TIK PRED REVOLUCIJO: KAKO SEM POSTAL TERORIST,  
REŽIJA: ŽIGA DIVJAK, ZA IZVEN

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

19. 9. 2016 • Osnovna šola Šk. Loka-Mesto, Šolska ul. 1, 18.30–20.00

TEČAJ MEDITACIJE: “IZBERI SREČO! – MEDITACIJE, KI DAJEJO VEČ KOT 
SAMO TRENUTNO SPROSTITEV

Informacije: 070 31 45 48, info@kadampa-si.org, www.kadampa-si.org

20. 9. 2016 • Športni park za OŠ Ivana Groharja, 8.20–12.40 in 
16.00–19.00

VETER V LASEH 2016

Informacije: Sabina Gabrijel, 04 511 23 30,  
Sabina.gabrijel@skofjaloka.si, http://www.vetervlaseh.si/Article/Blog/7

21. 9. 2016 • 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

23. 9. 2016 • Martinova hiša, Mestni trg 26, 17.30

GLEDALIŠKI TEČAJ ZA OTROKE

Informacije: Nadja Strajnar Zadnik, 031 511 781,  
nadja.strajnar@hotmail.com

23. 9. 2016 • Martinova hiša, Mestni trg 26, 19.30

GLEDALIŠKI TEČAJ ZA ODRASLE

Informacije: Nadja Strajnar Zadnik, 031 511 781,  
nadja.strajnar@hotmail.com

23. 9. 2016 • Loški oder, Spodnji trg 14, 19.30

FRAN MILČINSKI - JAŠA JAMNIK: BUTALCI, REŽIJA: BLAŽ VEHAR, ZA IZVEN

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

24. 9. 2016 • Loški oder, Spodnji trg 14, 19.30

FRAN MILČINSKI - JAŠA JAMNIK: BUTALCI REŽIJA: BLAŽ VEHAR, ZA IZVEN

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

26. 9. 2016 • Osnovna šola Šk. Loka-Mesto, Šolska ul. 1, 18.30–20.00

TEČAJ MEDITACIJE: “IZBERI SREČO! – MEDITACIJE, KI DAJEJO VEČ KOT 
SAMO TRENUTNO SPROSTITEV”

Informacije: 070 314 548, info@kadampa-si.org, www.kadampa-si.org

27. 9. 2016 • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
17.30

PRIPOVEDOVANJE LJUDSKIH PRAVLJIC Z BLIŽNJEGA VZHODA IN  
AFRIKE (ZA ODRASLE)

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

28. 9. 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

september 2016
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28. 9. 2016 • za IZVEN, Škofja Loka, Loški oder, Spodnji trg 14, 19.30

MICHAEL HOLLINGER: SVETNIKI, REŽIJA: JAŠA JAMNIK, PREMIERA

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

28. 9. 2016 •  V prostorih Coworking centra Lokomotiva, Mestni trg 38, 
17.00–19.00

BREZPLAČNA DELAVNICA: “KAKO MOTIVIRATI ZAPOSLENE KOT 
VRHUNSKE ŠPORTNIKE?”

Informacije: Jana Šifrar, 04 506 02 20, info@ra-sora.si, prijave so obvezne

30.9–7. 10. 2016 • Sokolski dom

POKRIVALA ZA VSE PRILOŽNOSTI, RAZSTAVA FOTOGRAFIJ

Informacije: judita.sega@guest.arnes.si,  
elizabeta.podlipnik@guest.arnes.si

30. 9.–20. 10. 2016 • Sokolski dom

LES, Z LESOM, ČEZ LES

Informacije: irena.leban@scsl.si, www.scsl.si

30. 9–20. 10. 2016 • Mestni trg

DEDIŠČINA OKOLI NAS: ŽIVA DEDIŠČINA TEKSTILNE INDUSTRIJE NA 
ŠKOFJELOŠKEM, RAZSTAVA

Informacije: rokodelskicenter@skofja-loka.com,  
www.visitskofjaloka.si, Loški muzej Škofja Loka,  
marija.demsar@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

30. 9.–7. 10. 2016 • Osnovna šola Škofja Loka-Mesto, 8.20–12.15

OBLAČILNA KULTURA, PROJEKTNI TEDEN

Informacije: elizabeta.proj@guest.arnes.si, www.ossklm.si

30. 9. 2016 • Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka, 8.20–12.35

OBLAČILNA KULTURA, PROJEKTNI TEDEN

Informacije: irena.peternel.ip@gmail.com,  
helena.maticic.hostnik@gmail.com, www.groharca.si

30. 9.–7. 10. 2016 •  Osnovna šola Cvetka Golarja, Frankovo naselje 51, 
9.00–14.00

DEDIŠČINA OKOLI NAS, PROJEKTNI TEDEN

Informacije: slavica.peternel@gmail.com, www.oscg-info.si

30. 9. 2016 • Sokolski dom, 10.00

ALBERT SIČ: NARODNI OKRASKI NA KOŽUHIH, RAZSTAVA RISB

Informacije: sasa.ambrozic@knjiznica-skofjaloka.si,  
www.knjiznica-skofjaloka.si

30. 9. 2016 • Sokolski dom, 10.00 in 12.00

OBLAČILA GOVORIJO, PRIREDITEV OB ODPRTJU DEKD V ŠKOFJI LOKI

Informacije: Mateja Hafner Dolenc, 04 511 23 44,  
mateja.hafner@skofjaloka.si

30. 9. 2016 • Sokolski dom, 10.00 in 13.00

PRIREDITEV OB ODPRTJU DEKD IN TKD

Informacije: Mateja Hafner Dolenc, 04 511 23 44,  
mateja.hafner@skofjaloka.si

30. 9. 2016 • Martinova hiša, Mestni trg 26, 17.30

GLEDALIŠKI TEČAJ ZA OTROKE

Informacije: Nadja Strajnar Zadnik, 031 511 781,  
nadja.strajnar@hotmail.com

30. 9. 2016 • Gimnazija Škofja Loka, 18.00

GIMNAZIJSKI MOZAIK

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

30. 9. 2016 • Martinova hiša, Mestni trg 26, 19.30

GLEDALIŠKI TEČAJ ZA ODRASLE

Informacije: Nadja Strajnar Zadnik, 031 511 781,  
nadja.strajnar@hotmail.com

30. 9. 2016 • Loški oder, Spodnji trg 14, 19.30

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

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

30. 9. 2016 • Mestni trg, 19.30

STRAHLOV VEČER: STAROLOŠKI GAVŽNIK NEKOČ IN DANES

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

1. 10. 2016 • Mestni trg, 8.00–12.00

SEJEM STARIN IN GARAŽNA RAZPRODAJA »STARINARNICA NA PLAC` 
2016«

Informacije: 04 511 24 60, 04 517 06 00, prireditve@skofja-loka.com

1. 10. 2016 • Stara Loka, trg v središču kraja, 8.00–12.30

SEMENJ NA FARI

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

september 2016

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa
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Pokličite: 04/201 42 41  
ali pišite: narocnine@g-glas.si
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Kljub raznim nasvetom in modrosti ne 
boste uspeli razvozlati nečesa, kar je 
čisto preprosto. Če ne boste previdni z 
besedami, se vam lahko močno zamaje-
jo temelji v različnih odnosih. Čeprav vas 
bodo hoteli zamoriti s težkimi debatami, 
si ne boste dovolili vzeti užitkov, ki vam 
jih prinaša poslovni svet.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Če pričakujete mirno obdobje, se moti-
te. Zelo bo razgibano, malce naporno, 
a zelo zanimivo, polno raznih presene-
čenj. Dnevi bodo aktivni in polni vneme 
bodo tudi tisti, ki jim to ni vrlina. Bolj bo 
šel dan proti koncu, bolj boste sprošče-
ni. Situacij, v katerih se boste nekateri 
znašli, se ne bo dalo nadzorovati. 

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Nabralo se je kar nekaj obveznosti, ki ste 
jih pridno prelagali. Zavestno se boste 
lotili naloge in z rezultatom boste zado-
voljni. Vsi zaljubljeni boste še bolj zalju-
bljeni. Tisti, ki tega čustva še ne poznate, 
ga kmalu spoznate. Darilo bo zavito v lep 
papir, a samo darilo ne bo iskreno. Bodi-
te pozorni na prijatelje.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Če hočete imeti uspešno in zadovoljno 
zvezo, se bo treba postaviti zase in spre-
jeti določene odločitve. Prehitevali boste 
dogodke in vse bo še premalo hitro, da 
bi uporabili vse ideje, kot ste si zamislili.  
Brez vašega vpliva se bodo spremenile 
okoliščine in bolje bo, da se čim prej pri-
lagodite.

DEVICA 
24. 8.–23. 9.

Na vsakem koraku vas čaka preseneče-
nje. Sprva boste iskali odgovore, nato 
pa se prepustili in samo še pričakovali. 
Čeprav je to obdobje čudovito in se vam 
obeta marsikaj lepega, boste vseeno 
skušali prehitevati dogodke. Kakršnekoli 
finančne investicije se vam bodo reševa-
le po najboljših možnostih. 

KOZOROG 
22. 12.–20. 1.

Manjši prihod temnih oblakov z rahlo 
nevihto vam bo poskušal vzeti voljo in 
upanje, a ne boste se dali, zmaga sonce, 
ki je skrito v vas. Spoznanje, da v danih 
okoliščinah, ne morete storiti ničesar, da 
bi bilo drugače, bo odrešilno, in s tem ko 
se miselno oddaljite, pridete do informa-
cij. Napore boste premagali. 

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6..

Na pohodu bodo čustva in romantika bo 
kar sijala v besedah in dejanjih. Kdor se 
bo prepustil temu vzdušju, se bo imel 
resnično lepo. Zelo vas bo presenetila 
oseba nasprotnega spola. Na trenutke 
se ne boste počutili najbolje v svoji koži 
in sposobni boste videti le tiste, ki jim je 
bolje. Nikar, jutri je nov dan.

TEHTNICA 
24. 9.–23. 10.

Tisti, ki se boste prepustili trenutnim ču-
stvom, boste zelo prijetno presenečeni in 
se boste imeli skrajno dobro. Prosti čas 
vam bo nekaj samoumevnega. Ne boste 
se ozirali na druge in sami sebi boste 
najpomembnejši. Pred vami se bo po-
javila finančna ovira, ki pa bo trajala le 
kratek čas.

VODNAR 
21. 1.–19. 2.

Obeta se vam kar nekaj družinskih po-
svetov, na katerih bo namen poiskati 
najboljše možne rešitve za nastali po-
ložaj. Pomembno je, da ohranite trezno 
glavo in hkrati hladno razmišljanje. Čaka 
vas cel niz bolj ali manj prijetnih prese-
nečenj, ki jih boste znali, ne glede na 
vse, pozitivno izkoristiti.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Potrebovali boste veliko sproščanja in 
trenutkov miru. Izjeme se bodo spraše-
vale in iskale vzroke na napačnih mestih. 
Zaradi intenzivnega razmišljanja se obe-
tajo čustveni dvomi. Samo od posame-
znika je odvisno, kdo si bo upal tvegati. 
Spremembe pridejo v obliki dobrih novic. 
Blokade se odstranijo.

ŠKORPIJON 
24. 10.–22. 11.

Občutek, da se nikamor ne premakne-
te, bo trajal samo nekaj časa. Obetajo 
se nova poznanstva, iz katerih se lahko 
rodijo iskrena prijateljstva. Tudi ljubezen 
je na obzorju. Izkoristili boste vse dane 
možnosti, še najbolj boste zadovoljni 
poslovneži in ljudje na visokih položajih, 
od katerih je marsikaj odvisno. 

RIBI 
20. 2.–20. 3.

Po dolgem času boste našli notranji mir, 
po katerem ste hrepeneli in že skoraj 
obupali. V družbi boste z različnimi lju-
dmi in marsikaj se lahko od njih naučite. 
Če je človek mlad, še ne pomeni, da je 
neizkušen in nezrel. Nekatere ribe boste 
preveč delavne, vse druge pa prav prije-
tno lenobne in brez slabe vesti.
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JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

19.septembra 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Portugalščina

Ruščina   Japonščina   Kitajščina
Poljščina   Hrvaščina   Slovenščina

Mozaik   Klekljanje   Retorika    Keramika   
Slikanje  Fotografija  Poslikava stekla, svile,...



To, da ti
vidiš avto,
ne pomeni nujno,
da voznik
vidi tebe.

Kuža Pazi varuje, Kuža Pazi svetuje!

Nezgodno 
zavarovanje za otroke

Vse bo vredu. www.triglav.si

Sklenite Nezgodno 
zavarovanje za otroke
ter izkoristite

10% popust
prek spleta in 

20% popust
za veliko družino.

Ugodnosti lahko izkoristite v času trajanja akcijske prodaje nezgodnih zavarovanj otrok in mladine, ki poteka od 17. 8. do 31. 10. 
2016 na prodajnih mestih Zavarovalnice Triglav, d.d. in prek spletne strani triglav.si. 20% popust za veliko družino se prizna ob hkrat-
ni sklenitvi vsaj 3 akcijskih nezgodnih zavarovanj otrok in mladine prek spleta, pri zavarovalnem zastopniku oz. na naših prodajnih 
mestih. Več na triglav.si.
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