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Dacia  Sandero

Kamen na kamen palača, 
štrukelj na štrukelj Dacia.

Odpelji Dacio za ceno štruklja:

3 €že za

na dan!**

* Dacia Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
** Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na dacia.si.
Poraba pri mešanem ciklu 3,5–8,6 l/100 km. Emisije CO2: 90–127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b in EURO 6C. Emisija NOX: 0,0083–0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0–0,00001 g/km. Število delcev (x1011): 0–0,01. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in 
PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Rezerviraj testno vožnjo na www.dacia.si

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.

ZIMSKIH PNEVMATIK*
PAKET

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si
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Izdajatelj:   
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

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

Ured ni ca:  
Mateja Rant 

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

Oblikovanje:  
Matjaž Švab

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

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

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

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

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

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

Loške novice so pri lo ga 81. šte vil ke  
Go renj ske ga gla sa, 9. oktobra 2018,  
izšle so v na kla di 25.000 iz vo dov, pre-
jela so jih vsa gospodinjstva v ob či ni 
Škofja Loka, priložene so Gorenjske-
mu glasu. 
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Zdravstveni dom se že dalj časa 
ukvarja s prostorsko stisko. Ravno v 
ta namen je bilo izvedenih kar nekaj 
ukrepov, imenovana pa je bila tudi 
komisija, ki naj bi odločila o novi 
lokaciji zdravstvenega centra. Kdaj 
bo znana nova lokacija ter kakšni 
ukrepi sledijo do konca letošnjega 
leta?
"Delovna skupina je do počitnic zelo do-
bro delala; vzporedno pa smo naročili 
tudi izdelavo primerjalne študije naju-
streznejše lokacije, vendar pa jo je bilo 
treba še dopolniti. Dopolnitev smo dobili 
šele v začetku septembra. To je bilo tako 
pozno, da sem se glede na pomen, ve-
likost in vrednost investicije odločil, da 
na zadnji seji sklica občinski svet o tem 
ne more odločati. Zato bomo odločitev 
prestavili na pomlad naslednjega leta in 
bo občinska uprava gradivo predstavila 
svetnicam in svetnikom novega sklica. 
Takrat se bo ponovno sestala delovna 
skupina, še enkrat pregledala primerjal-
no študijo ter predlagala najustreznej-
šo varianto. Dejansko to pomeni, da bo 
nova sestava občinskega sveta obrav-
navala in potrdila lokacijo, nadaljevali 
bomo z razpisom za projektiranje ter z 
izdelavo projekta in pridobitvijo gradbe-
nega dovoljenja. Prva faza zdravstvene-
ga centra mora biti v naslednjem man-
datu tudi zgrajena.
Kar zadeva kratkoročne problematike 
zdravstva v Loki, smo si v lanskem letu 
zadali nalogo, da pridobimo šest novih 

ambulant. Ena je bila odprta decembra 
lansko leto. Eno bomo dobili z dvema 
polovičnima dodatnima zaposlitvama 
obstoječih zdravnikov. Za dve bomo pri-
dobili prostore s preselitvijo določenih 
oddelkov na drugo lokacijo in bodo pri-
pravljeni do konca leta. Prostor za dve 
ordinaciji pa mora občinska uprava še 
pridobiti in srčno si želim, da bi dobili 
prostore Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje, ker menim, da lahko normalno 
delajo v dobrobit vseh občanov tudi na 
kakšni drugi lokaciji. To pomeni, da do 
konca leta ne bomo dobili šestih novih 
zdravniških ekip; moramo pa pridobiti 
vsaj prostore, tako da bo lahko cilj re-
aliziran v prvem kvartalu naslednjega 
leta."
• Krajane krajevne skupnosti Trata 
zelo zanima, kdaj bo izvedena pred-
videna selitev knjižnice v nove pro-
store?
"Trenutno poteka preureditev prosto-
rov krajevne skupnosti. Od začetka 
oktobra velja novi občinski prostorski 
načrt (OPN) in takoj bomo pristopili k 
pridobitvi gradbenega dovoljenja za 
spremembo namembnosti prostorov 
krajevne skupnosti v knjižnico. Glede 
na bistveno dražjo investicijo od pred-
videne bodo prostori dokončani do 
spomladi naslednjega leta."
• Predvidena je posodobitev javne 
razsvetljave. Po kakšnem ključu in 
kdaj?
"Posodobitev javne razsvetljave poteka 
skladno s predhodno pripravljenim 
planom, ki je bil potrjen tudi v sklo-
pu lokalnega energetskega koncepta 
na septembrski seji. Odločili smo se 

za tako imenovano ABC-metodo, torej 
zamenjavo po pomembnosti oziroma 
višini prihrankov. Z zamenjavami 
smo že začeli, in sicer v letošnjem letu 
predvidevamo zamenjavo potratnih 
in neustreznih sijalk, kar sodi v sklop 
A. V naslednjih dveh letih v sklopu B 
predvidevamo zamenjavo ustreznih, 
a premočnih sijalk. V skopu C pa ne 
pričakujemo več velikih prihrankov 
in bomo sijalke menjali po potrebi ali 
pa ob obnovah posameznih linij. Že s 
prvima dvema ukrepoma bomo pred-
vidoma zmanjšali porabo elektrike 
za približno 25 odstotkov. Se pravi, da 
bomo ne samo dosegli, ampak celo 
presegli cilj iz lokalnega energetskega 
koncepta."
• Avgusta je bilo pridobljeno grad-
beno dovoljenje za izgradnjo brvi v 
Brode. Kdaj je predvidena izgradnja 
in ali občina lahko pridobi še kakšne 
dodatne vire za ta projekt?
"Brv je čisto lokalnega pomena in je 
drugi prebivalci občine v glavnem ne 
uporabljamo. Bojim se, da kakšnih 
dodatnih virov od države ne bomo 
uspeli pridobiti, tako da se bo treba 
nasloniti na sredstva občinskega pro-
računa. Načeloma računamo, da bi 
v naslednjem letu lahko začeli z iz-
vedbo temeljev na bregovih Poljanske 
Sore in v dveh letih brv tudi zaključi-
li. Odvisno pa je, kako bo investicij-
ska sredstva razporedil svet krajevne 
skupnosti. Hkrati velja povedati, da se 
glede potrebnosti brvi tudi tamkajšnji 
prebivalci ne morejo zediniti, saj smo 
imeli izredno velike težave za pridobi-
tev služnosti za postavitev temeljev." 

Hotel naj bi 
upravljal  
nemški hotelir
Lastnik nekdanjega 
hotela Transturist se še  
ni razkril javnosti, vendar 
pa naj bi upravljanje 
prepustil nemškemu 
hotelirju.
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• Ali ste že dobili recenziran projekt protipoplavne ure-
ditve Puštala in kaj zdaj sledi?
"Ta projekt je bil končno potrjen, in sicer v zadnji tretji-
ni meseca septembra. Treba pa je pridobiti še zakonsko 
predpisana soglasja. Takoj je bil predstavljen lastnikom 
na zgornjem delu izgradnje protipoplavnih ukrepov, se 
pravi v Puštalu. Računamo, da bi z izvedbo prvih ukrepov 
lahko začeli v naslednjem letu. Treba pa je poudariti, da je 
partner država, ki tudi odkupuje potrebna zemljišča. In na 
podlagi odkupljenih zemljišč bomo lahko začeli pridobiva-
ti gradbeno dovoljenje."
• V zadnjem intervjuju za Loške novice ste povedali, da 
ima hotel Transturist novega lastnika, ki za zdaj ostaja 
anonimen. Ali nam kljub temu lahko razkrijete, kakšni 
so njegovi načrti glede hotela?
"Z novim lastnikom se že dogovarjamo, da bo začasno pre-
vzel zemljišče okoli hotela, ki je potrebno obnove, in raču-
nam, da bodo prav kmalu začeli delati. Lastniki ne bodo 
sami upravljali hotela, ampak so sklenili dogovor z nem-
škim hotelirjem, ki bo ta hotel tudi upravljal in vodil." 
• Svetniki Občine Medvode se niso vključili med usta-
novitelje Osnovne šole Jela Janežiča. Kaj to pomeni za 
izgradnjo nujno potrebnega nadzidka?
"Še v tem mesecu sledi sestanek ustanoviteljev. Dogovorili 
se bomo, kako dobiti od Občine Medvode ustrezno sofinan-
ciranje za normalno delovanje OŠ Jela Janežiča, ki bo vklju-
čevalo tudi vse stroške, ki z njimi nastajajo. Torej, zahtevali 
bomo od njih, da svoj delež stroškov poravnavajo, tako kot 
jih mi. Prepričan sem, da bo tudi v Medvodah zaplet rešen 
v prvem letu novega mandata. Takoj moramo pristopiti k 
projektiranju in pridobitvi gradbenega dovoljenja, da bo v 
letu 2020 nadzidek lahko dokončan. Istočasno se moramo 
potruditi za pridobitev nepovratnih sredstev tudi od države."
• Ta mesec bo namenjen programu kakovostnega sta-
ranja. Kaj več nam lahko poveste o tem?
"Potekale bodo številne delavnice v petih sklopih. V prvi 
sklop bo zajeto medgeneracijsko sodelovanje starejših. 
Drugi sklop bo medgeneracijsko vključevanje v projekt 
mlajših; tretji pa delavnice z institucionalnimi organiza-
cijami, ki se s tem profesionalno ukvarjajo. Četrti in peti 
sklop bosta strokovna s področja zagotavljanja zdravstve-
nega varstva in stanovanjske politike. Na koncu pa bo 
potekala skupna delavnica, na podlagi katere bomo prišli 
do osnutka programa. Program pripravljamo na podlagi 
zakonskih predpostavk in vseh dejavnosti, ki jih že opra-
vljamo oziroma za katere se bomo dogovorili, da jih lahko 
dodamo in z njimi program obogatimo. Pomembno je, da 
starejši vedo za vse bogate možnosti udejstvovanja, v kate-
rega se bodo vključevali po svoji volji, kakšnega pa bo treba 
še posebej povabiti."
• Septembra je bila zadnja seja v tem mandatu. Kako 
ste zadovoljni s preteklim delom?
"Zelo sem zadovoljen z delom v zadnjih osmih letih. Ve-
liko smo naredili. Ob tem se posebno zahvaljujem ekipi, 
predvsem obema podžupanoma, vodstvu občinske uprave, 
predsednikom krajevnih skupnosti, večini svetnic in sve-

tnikov, ki so konstruktivno delali za to, da smo zasledovali 
glavni cilj občine, ki je dvig kvalitete življenja, ki so ga v 
lanskem letu prepoznali tudi pri sami cenitvi občin v časni-
ku Finance. In pa seveda sosednjim županom, s katerimi 
smo pri skupnih projektih tudi aktivno in zelo uspešno so-
delovali in jih tudi realizirali. Ob tem moram poudariti, da 
smo realizirali največje projekte v zgodovini Občine Škofja 
Loka, to je predvsem ureditev porečja Sor z ostalimi tremi 
občinami z Loškega, torej oskrbo z vodo, nove kanalizacije 
in čistilni napravi. Lahko rečem, da bomo v dveh letih na 
kanalizacijo lahko priključili vse objekte mestnega prede-
la občine, torej vse stavbe v urbanih strnjenih naseljih. Po 
dolgih desetletjih je bila zgrajena tudi obvoznica. Asfaltirali 
smo izjemno veliko cest, v prihodnosti se pa oziramo pred-
vsem na nov vrtec, nov zdravstveni center, novo knjižnico, 
dokončne ureditve naših podeželskih krajevnih skupno-
sti, se pravi z asfaltiranjem vseh makadamskih klancev 
… V naslednjem letu pa začenjamo tudi obnovo dotrajanih 
cest, za kar bomo imeli v drugi polovici oktobra oglede. Po 
drugi strani pa začenjamo tudi urejanje kanalizacijskih 
omrežij na podeželju. 
Pripravili smo vrsto strategij, ki jih uspešno uresniču-
jemo, in prejeli skoraj vsa priznanja, ki jih občine lahko 
dobijo, vključno z zlatim kamnom leta 2014. Na mednaro-
dnem področju smo se široko odprli in sodelujemo z več 
kot sto občinami oziroma kraji. Izjemne odnose smo stka-
li tudi z v Sloveniji akreditiranimi diplomati.
Lahko rečemo, da smo naredili izjemno veliko za čisto 
okolje z dobrim gospodarstvom, urejamo mesto in pode-
želje in prepričan sem, da bomo dobre ceste v naši občini 
z novimi cestami čim prej priključili tudi na avtocestno 
omrežje.
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopku in merilih za so-
financiranje Letnega programa športa v občini Škofja Loka 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/2016) in določb Le-
tnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2018 
(sprejet 25.1.2018) Občina Škofja Loka objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2018 
za sredstva obvezne rezerve

Predmet in pogoji javnega razpisa so objavljeni na spletnih 
straneh Zavoda za šport Škofja Loka: www.zsport-skloka.
si. Zadnji rok za prijavo je ponedeljek 19. oktober 2018. 

Datum: 1. 10. 2018
mag. Miha Ješe, župan
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OBČINA  ŠKOFJA  LOKA
Kabinet župana 

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka 
T: 04 511 23 00, F: 04 511 23 01, E: obcina@skofjaloka.si 

U: www.skofjaloka.si

Datum: 01.10.2018

OBVESTILO
Informacija o sprejetih prostorskih načrtih 

Občinski svet Občine Škofja Loka je na 31. redni seji dne 20. 
septembra 2018 sprejel naslednje prostorske načrte:

   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka 
(sprememba 01),

   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka 
(sprememba 02) in

   Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
»Livada Žovšče« v Škofji Loki.

Predmet sprememb 01 je besedilo izvedbenega dela OPN 
(tekstualni del). Spremembe se nanašajo le na prostorske 
izvedbene pogoje, načine urejanja prostora in na pomen iz-
razov. Spremembe 01 se ne nanašajo na strateški del OPN 
kot tudi ne na grafični del OPN, ki opredeljuje namensko rabo 
prostora. Odlok je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih 
občin, št. 48/2018 in je stopil v veljavo dne 6. oktobra 2018. 

Spremembe 02 se nanašajo na širitev nove industrijske 
cone Trata za potrebe podjetja Filc.  Vsebujejo spremembe 
grafičnega in tekstualnega dela OPN, in sicer tako v strate-
škem kot tudi v izvedbenem delu OPN. Odlok bo predvido-
ma stopil v veljavo sredi meseca oktobra. 

OPPN »Livada Žovšče« določa pogoje za izgradnjo novega 
stanovanjskega naselja na območju Žovšč v Puštalu. Tudi ta 
odlok bo stopil v veljavo predvidoma sredi meseca oktobra.  

Po uveljavitvi prostorskih načrtov bo do njihovega gradiva 
možno dostopati prek spletne strani Občine Škofja Loka ne 
e-naslovu: https://www.skofjaloka.si/ pod rubriko »Občin-
ski prostorski akti - Sprejeti«. Pregledovanje po parcelah 
bo možno tudi v pregledovalniku PISO pod tematskim sklo-
pom »Občinski prostorski načrt (OPN)«, omogočena bo tudi 
povezava do odloka. 

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Imen, ki se pojavljajo kot možni kandidati za župana, je več, 
a uradno je svojo kandidaturo potrdil in tudi javno pred-
stavil samo Tine Radinja z liste Miha Ješe in prijatelji Loke.
Dosedanji župan se po osmih letih županovanja poslavlja 
od vodilnega mesta na občini. "Z velikim veseljem sem 
opravljal to nalogo in bilo mi je v čast županovati tako le-
pemu mestu, kot je naša Škofja Loka. Ne bom več kandidi-
ral za župana, bom pa z vsemi močmi podpiral ekipo pri-
jateljev Loke. Z veseljem bom še naprej aktiven v tej ekipi 
in pomagal pri realizaciji najpomembnejših zastavljenih 
projektov," je povedal še vedno aktualni župan Miha Ješe 
in dodal, da je ponosen na rezultate v zadnjih osmih letih 
in na ekipo, ki je sodelovala pri sledenju cilja, ki je dvig 
kvalitete življenja v tisočletni lepotici. Prepričan je, da bo 
Radinja, če bo izvoljen za župana, ob pomoči prijateljev 
Loke še naprej ustvarjal boljšo Loko.
Tudi Radinja je mnenja, da je bilo v preteklih letih veliko 
narejenega, a da jih v prihodnosti čaka še veliko dela. "Več 
bo treba narediti za čisto okolje, urejene zunanje površine 
in enakomeren razvoj občine. Treba bo imeti znanje in se 
boriti za sredstva, da bomo še bolj podpirali društva, ga-
silce, šport, kulturo in razvoj gospodarstva. Ta znanja in 
izkušnje imam in pripravljen sem trdo delati, da nada-
ljujemo z razvojem našega mesta," je povedal Radinja, ki 
je prepričan, da lahko s primernim razvojem Škofja Loka 
v nekaj letih postane primerljiva z najboljšimi majhnimi 
mesti po Evropi.

Prvi uradni županski 
kandidat
Do zaključka redakcije je bila v Škofji 
Loki samo ena uradna predstavitev 
županskega kandidata.

Miha Ješe in Tine Radinja



KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Gorenjske občine so pred dobrima dve-
ma letoma sprejele predlog Regionalne 
razvojne agencije BSC Kranj za izdela-
vo Trajnostnega energetskega načrta 
(TEN) Gorenjske. BSC Kranj je za izdelavo 
slednjega pridobil 85 odstotkov evrop-
skih nepovratnih sredstev. Izdelali ga 
bodo na podlagi metodologije v okviru 
Konvencije županov za podnebne spre-

membe in energijo, ki je evropsko giba-
nje, v katerem prostovoljno sodelujejo 
lokalne in regionalne oblasti, ki se za-
vežejo k izvajanju ciljev EU na področjih 
podnebnih sprememb in energije na 
svojem ozemlju. Gibanje, ki ima podpo-
ro Evropske komisije, se lahko pohvali z 
več kot sedem tisoč podpisniki.
Glavni cilj TEN Gorenjske je štiridese-
todstotno zmanjšanje emisij ogljiko-
vega dioksida do leta 2030, pri čemer 

je izhodiščno leto 2008. Župan Miha 
Ješe je dejal, da ni nobene bojazni, da 
cilja ne bi dosegli, saj je bilo v zadnjih 
letih še posebno na področju energet-
ske sanacije javnih stavb veliko nare-
jenega; akcija Loško je ekološko pa je 
prerasla v gibanje. Po krajši konstruk-
tivni debati je občinski svet pooblastil 
župana za podpis pristopnega obraz-
ca h Konvenciji županov za podnebne 
spremembe in energijo.

Za podnebne spremembe in energijo
Občinski svetniki so županu dali zeleno luč za podpis konvencije za podnebne 
spremembe in energijo.
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MATEJA RANT

Po besedah Andreje Troha z občinske uprave so glavni pro-
blemi škofjeloške občine premalo neprofitnih najemnih sta-
novanj, pomanjkanje sredstev za stanovanjsko gradnjo, po-
večanje števila upravičencev do subvencionirane najemnine, 
povečanje stroškov vzdrževanja stanovanj v lasti občine, po-
manjkanje zazidljivih stavbnih zemljišč itd.
Župan Miha Ješe je v nadaljevanju dejal, da je občina v lan-
skem letu prvič začela izgubljati število prebivalcev, kar da gre 
pripisati tudi pomanjkanju stanovanj v občinski lasti. Nujno 
bi potrebovali približno 250 stanovanj, medtem ko trenutno 
razpolagajo s 190 stanovanji, med katerimi so tudi taka, ki so 
potrebna temeljite obnove in so posledično prazna.

CILJI

Tako si je Občina Škofja Loka kot enega temeljnih ciljev 
postavila omogočiti vsem občanom, še zlasti mladim in 
mladim družinam, lažji dostop do lastnega stanovanja, 
kar naj bi dosegli s subvencioniranjem obrestne mere sta-
novanjskih kreditov, z zagotavljanjem novih površin za 

stanovanjsko namembnost, z vzpostavitvijo stanovanjske-
ga družabništva itd. 
Med cilje sodi tudi zagotavljanje lažjega reševanja stano-
vanjskega problema starejšim in občanom s posebnimi 
potrebami. Za uresničitev tega cilja je treba zagotoviti za-
dostne kapacitete v domu za starejše občane, omogočiti 
gradnjo oskrbovanih stanovanj, pripraviti program kva-
litetnega staranja itd. Zagotovitev stanovanj socialno šib-
kejšim občanom je naslednji cilj, kar naj bi jim uspelo z 
zadostnim številom neprofitnih najemnih stanovanj, bi-
valnimi enotami, subvencijo najemnin v neprofitnih in 
tržnih stanovanjih …
Škofjeloška občina je med temeljne cilje uvrstila tudi ze-
mljiškoknjižno ureditev lastninskih razmerij, ohranjanje 
poseljenosti podeželja, izboljšanje kvalitete bivanja v obči-
ni ter izboljšanje energetske učinkovitosti.

UKREPI IN AKTIVNOSTI

Vsled doseganja ciljev je občina zastavila tudi konkretne 
ukrepe. Ker v proračunu nima zagotovljenih lastnih fi-
nančnih sredstev v zadovoljivem obsegu, na podlagi ka-
terih bi lahko samostojno gradila neprofitna stanovanja, 
možnost gradnje vidi v sodelovanju s Stanovanjskim skla-
dom RS. Za nakup in prenovo neprofitnih stanovanj na-
merava občina v treh letih nameniti približno pol milijona 
evrov. Dodatno pa bo izvedla razpis za najem neprofitnih 
stanovanj za mlade in v ta namen prihodnje leto eno sta-
novanje obnovila, leta 2020 pa kupila. Poleg tega je še letos 
predvidena ureditev 16 bivalnih enot.
Nadalje od prihodnjega leta dalje nameravajo štirim prosil-
cem na leto subvencionirati obrestno mero za stanovanjske 
kredite. Naslednja dva ukrepa sta namenjena mladim, in 
sicer sta v načrtu vzpostavitev kreditne sheme za reševanje 
prvega stanovanjskega problema za mlade in mlade druži-
ne ter vzpostavitev stanovanjske kooperative za mlade.

Stanovanjski  
program občine
Na zadnji seji se je občinski svet seznanil 
s stanovanjskim programom občine  
za obdobje 2018–2020, ki pa ga bo skupaj 
s podanimi pripombami sprejel svet  
v novi sestavi.
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Podobno kot lani so se uporabniki mestnega avtobusnega 
prometa kar dva dneva lahko vozili brezplačno in tako spo-
znali prednosti javnega prevoza. Marsikdo je to izkoristil 
in se pripeljal na prvi dogodek v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti, na že tradicionalno prireditev Veter v laseh, ki 
promovira šport, preventivne dejavnosti za zdrav življenjski 
slog, življenje brez odvisnosti in racionalno mobilnost.
V nadaljevanju sta bila organizirana posvet in predavanje 
na temo mobilnostnega načrta za škofjeloški zdravstveni 
dom. Sledilo je slovesno odprtje varnejše peš povezave na 
Cesti talcev med Staro Loko in OŠ Škofja Loka-Mesto. Pot se 
preizkusili občani v družbi župana Mihe Ješeta in ravna-
teljice Doris Kužel ter na koncu uživali tudi v kulturnem 
programu, ki so ga pred šolo pripravili tamkajšnji učenci.
Predzadnja septembrska sobota pa je kljub nekoliko mu-

hastemu vremenu postregla s celo paleto raznovrstnih 
dogodkov in dejavnosti na Mestnem trgu in Trgu pod 
gradom. Vsi zainteresirani so se lahko poglobili v pomen 
prometne varnosti, si izposodili električna kolesa in celo 
brezplačno popravili svoja. Prav tako je potekala promocija 
električnega skiroja in uporabe javnega prevoza. Nemalo 
pozornosti so poželi simulator vožnje motorja, simulator 
prevračanja in otroški poligon. Policisti so predstavili svoje 
tehnično vozilo in dejavnosti; pri gasilcih pa si je bilo moč 
ogledati novo vozilo za reševanje v predoru. Poučno je bilo 
tudi pri reševalni službi, ki je demonstrirala aktivnosti v 
primeru prometnih intervencij. 
Pika na i celotnega sobotnega dopoldneva pa je bila slove-
sna podelitev priznanj v sklopu pilotnega projekta Pešbus, 
ki bo, glede na dobro sprejetost, po vsej verjetnosti potekal 
tudi v prihodnje.

Združuj in učinkovito 
potuj
V sklopu Evropskega tedna mobilnosti 
so v Škofji Loki potekali številni dogodki  
in prireditve pod geslom Združuj in 
učinkovito potuj.

Nemalo zanimanja je požel simulator vožnje motorja.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Občina Škofja Loka je sicer izdelala in 
sprejela LEK že leta 2012, a ga je bilo 
treba novelirati in uskladiti z novo 
zakonodajo. Organi lokalne skupnosti 
ter izvajalci energetskih dejavnosti na 
območju, ki ga pokriva LEK, so dolžni 
svoje razvojne dokumente ter delova-
nje uskladiti s cilji in ukrepi, predvi-
denimi v LEK. 
Na podlagi LEK se tako načrtujejo pro-
storski in gospodarski razvoj lokalne 
skupnosti, razvoj lokalnih energet-
skih gospodarskih javnih služb, učin-

kovita raba energije in njeno varčeva-
nje, uporaba obnovljivih virov energije 
ter izboljšanje kakovosti zraka na ob-
močju lokalne skupnosti. 
Cilji LEK Škofja Loka izhajajo iz držav-
nih strateških dokumentov in medna-
rodnih zavez. Tako je med drugim cilj 
LEK, da učinkovita raba energije posta-
ne prednostno področje razvoja; nada-
lje želijo vzpostaviti podporno okolje za 
vozila z motorjem na notranje zgore-
vanje, za električna akumulatorska 
vozila itd. Cilj je tudi povečanje deleža 
obnovljivih virov energije v proizvodnji 
električne energije, povečanje deleža 

energije iz obnovljivih virov pri oskrbi 
s toploto ter zmanjšanje emisij oglji-
kovega dioksida s 6,4 tone na pod pet 
ton na prebivalca. Pri lokalni oskrbi z 
energijo je cilj zmanjšanje toplotnih iz-
gub, prehod na vire z nizkimi izpusti 
ogljikovega dioksida in podobno.
In kakšni so ukrepi za doseganje ci-
ljev? Nekateri že potekajo, nekatere 
pa bo treba še uvesti. Ukrepi so tako 
izvajanje energetskega menedžmenta 
in knjigovodstva v občinskih stavbah; 
energetska sanacija javnih objektov; 
sprememba energenta za ogrevanje; 
postavitev sončnih elektrarn in siste-
mov na javnih objektih itd. Pri večsta-
novanjskih stavbah bodo spodbujali 
energetske sanacije in priključitev na 
plinovodno omrežje ipd. Pomemben 
ukrep je tudi sanacija javne razsve-
tljave ter številni drugi ukrepi.
Občinski energetski upravljavec bo 
enkrat letno poročal o izvajanju LEK 
občinskemu svetu in pristojnemu mi-
nistrstvu.

Za energetsko učinkovitost
Občinski svetniki so sprejeli nov lokalni energetski 
koncept (LEK) občine, ki velja za najpomembnejši 
pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne 
energetske politike.
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Predstavitev idejne zasnove prenove 
Šeširja, ki si jo je v diplomski nalogi 
zamislila domačinka Alenka Dolenc, 
in okroglo mizo o industrijski dedi-
ščini so pripravili v sklopu Dneva in-
dustrijske kulture. Izjemen primer 
industrijske kulture v Škofji Loki pred-
stavlja tudi kompleks nekdanje tovar-
ne klobukov Šešir na imenitni lokaciji 
ob vstopu v staro mestno jedro, ki je 
značilen del mestne podobe. Njegova 
pozicija je zato za mesto strateškega 
pomena, klobučarstvo pa je prepleteno 
z identiteto mesta in ljudi. Med delavci 
je še prisotno bogato klobučarsko zna-
nje, ki je danes redko. Del tega bi radi 
ohranili tudi v prihodnje, zato so okro-
glo mizo namenili razmisleku, kako 
in na kakšen način lahko industrijsko 
kulturo in dediščino, ki nas obkroža, 
vključimo v regionalni razvoj. 
Za uvod so prikazali film o tovar-
ni klobukov Šešir, njeni dediščini in 
vrednosti za celotno skupnost, ki ga 
je Alenka Dolenc pripravila v sodelo-
vanju s Tonijem Cahunkom. Tovarna 
namreč v sebi nosi neskončno zgodb. 
Na tem mestu je bila ustanovljena 

tudi prva elektrarna na Kranjskem, 
kar je Škofji Loki omogočilo, da so leta 
1894 kot prvi na Kranjskem dobili jav-
no razsvetljavo. Kasneje je v zgradbi 
skoraj sto let delovala Tovarna klobu-
kov Šešir, eno prepoznavnejših klo-
bučarskih podjetij. Ker je v času, ko je 
Alenka Dolenc pripravljala diplomsko 
nalogo, v njej še potekala proizvodnja, 
je v idejni zasnovi prenove ohranila 
del proizvodnje. Temu pa je dodala 
še kavarno v pritličju, restavracijo v 
prvem nadstropju in v zgornjem nad-
stropju prenočišča. Nekdanjo barvar-
no bi spremenila v muzej in butično 
prodajalno klobukov. Vmes je stavba 
dobila novega lastnika, a po mnenju 
številnih Ločanov bi morali vsaj v delu 
stavbe ohraniti javne vsebine. 
Temu so se v nadaljevanju posveti-
li tudi na okrogli mizi, na kateri so 
sogovorniki razmišljali o priložno-
stih za regionalni razvoj, ki jih po-
nuja industrijska kultura. Sonja Ifko 
z ljubljanske fakultete za arhitekturo 
je kot dober primer oživljanja indu-
strijske dediščine navedla nekdanji 
Rudnik svinca in cinka Mežica, ki so 
ga spremenili v muzej pod zemljo. 
Darja Matjašec z oddelka za krajinsko 

arhitekturo na biotehniški fakulteti 
je poudarila, da je Šešir pomemben 
tudi zaradi bogate pomenske in vse-
binske dediščine, saj še obstajajo lju-
dje, ki poznajo tehnologijo izdelave 
klobukov. Rokodelka Anja Musek je to 
začela vpletati v sodobno vsebino in 
po mnenju Darje Matjašec je to pravi 
način, kako tovrstno dediščino ohra-
njati, da bodo lahko ponosni nanjo. 
"Mesta si postajajo vse bolj podobna, 
zato se moramo zavedati, da imamo 
v Škofji Loki nekaj posebnega." Ob 
tem pa je prepričana, da ni smiselno 
vztrajati pri ohranjanju tega v tradi-
cionalni obliki, ampak bo potrebna 
sodobna preobleka. Dobre izkušnje s 
tem že imajo v Tržiškem muzeju, kjer 
so obudili modrotisk. "Bistvo muzeja 
je ohranjati stara znanja, tako da ra-
zumemo tehnološke postopke in jih 
prenesemo v novo rabo," je razložila 
direktorica Jana Babšek in dodala, da 
so tako nastali lepi in uporabni pred-
pasniki, ki jih lahko tržijo tudi kot tu-
ristični produkt.
Po besedah škofjeloškega župana 
Mihe Ješeta želijo podobno kot na 
Mestnem trgu, kjer so že oživili nekaj 
biserov loške dediščine, ogrlico iz to-
vrstnih biserov sestaviti tudi na Spo-
dnjem trgu. Enega od biserov bi lahko 
predstavljal Šešir, saj župan meni, da 
bi brez značilnega dimnika tovarne 
mestu nekaj manjkalo. Obljubil je, da 
bo ideje z okrogle mize predstavil no-
vemu lastniku Šeširja. Ob tem pa je tr-
žiški župan Borut Sajovic opozoril, da 
se ni smiselno na vsak način oklepati 
vse dediščine in jo ohranjati v nekda-
nji obliki. "Našo dediščino ortodoksno 
čuvamo do propada, ne znamo pa se 
odločiti in med recimo deset ali več 
biseri izbrati pet takih, ki jih je res 
vredno ohraniti, in jim vdahniti nove 
vsebine, ki bodo zagotavljale njihov 
nadaljnji razvoj."

Nov biser na ogrlici mestne dediščine
V Škofji Loki so pretekli četrtek javno predstavili idejno zasnovo prenove tovarne 
klobukov Šešir. Sledila je okrogla miza, na kateri so razmišljali o priložnostih, ki 
jih industrijska dediščina in kultura ponujata za lokalni in regionalni razvoj.

Udeleženci okrogle mize so razmišljali o priložnostih, ki jih industrijska dediščina in 
kultura ponujata za lokalni in regionalni razvoj.O
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Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je za potrebe izgra-
dnje severne obvoznice Škofje Loke z geodetskim podjetjem LGB 
sklenila pogodbo za izvedbo postopkov odmere zemljišč oziroma 
seznanitve s potekom meje koridorja severne obvoznice Škofje 
Loke. Seznanitve vseh lastnikov zemljišč v območju koridorja se-
verne obvoznice so potekale tri dni konec septembra.
Odmero so izvedli na podlagi podatkov sprejetega Občinskega po-
drobnega prostorskega načrta (OPPN), ki ga je izdelalo podjetje Ur-
bis in ga je občinski svet sprejel letošnjega marca. 
Meja OPPN za severno obvoznico Škofje Loke predstavlja širše ob-
močje (koridor) severne obvoznice za potrebe izgradnje ceste in je 
širša, kot bo kasnejši gradbeni poseg za severno obvoznico.

Izvedli odmero zemljišč
Izvedeni sta bili odmera zemljišč in 
seznanitev lastnikov zemljišč s potekom 
meje koridorja severne obvoznice Škofje Loke.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Poročilo je bilo sestavljeno iz štirih 
sklopov. Prvi se je nanašal na kazalni-
ke stanja okolja, ki so jim določili ni-
čelne in ciljne vrednosti. Drugi sklop je 
predstavljal kataster onesnaževalcev, 
ki se letno ažurira in je dostopen na 
spletni strani občine. Tretje poročilo se 
je nanašalo na masno in koncentracij-
sko onesnaževanje v letu 2017, pri če-
mer je Tatjana Bernik z občinske upra-
ve dejala, da niso zabeležili nobenega 
čezmernega onesnaževanja okolja. 
Največji onesnaževalec še naprej osta-
ja Knauf Insulation, vendar mejne vre-
dnosti pri nobeni snovi niso presežene.
Največ časa pa so se svetniki zadržali 
pri poročilu o spremljanju onesnaže-
nosti zraka v letošnjem letu s pomo-
čjo petih merilnih postaj, pri čemer 
so pripravljavci gradiva poudarili, da 
so naprave še vedno pod poskusnim 
obratovanjem. In kaj so pokazale me-

ritve v času od začetka junija do za-
četka septembra? Vrednosti dušikovih 
oksidov, PM10, PM2,5, CO in ozona na 
merilnih postajah Avtobusna postaja 
Škofja Loka, Trata, Virmaše in Fran-
kovo naselje so bile precej nižje od za-
konsko določenih mejnih/ciljnih vre-
dnosti, preseganj mejnih vrednosti ni 
bilo. Na merilni postaji Godešič podat-
kov za pline nimajo, pri čemer vzroke 
za to še iščejo. Nadomestni merilnik 
merjenje plinov omogoča. 
Na Godešiču so izračunane vrednosti 
PM10 in PM2,5 nižje od mejnih vre-
dnosti v zunanjem zraku, pri čemer 
po zakonodaji kriterij za ocenjeva-
nje onesnaženosti zunanjega zraka 
z delci PM10 velja 24-urno povprečje 
izmerjenih vrednosti. So pa na meril-
ni postaji Godešič izmerjene najvišje 
vrednosti PM10 delcev glede na ostale 
merilne postaje. Povišane vrednosti so 
se najpogosteje pojavljale v zgodnjih 
jutranjih urah in so bile časovno ome-

jene na nekaj ur. Prebivalce Godešiča 
je zaskrbelo in jih zanima, kje se skri-
va vzrok za povišane vrednosti.
Glede na podatke je Občina Škofja 
Loka izvedla nekaj ukrepov. Med dru-
gim so namestili dodatno kontrolno 
merilno napravo na Godešiču; v pri-
pravi je nakup naprave za merjenje 
smeri in jakosti vetra; namestili so 
merilnike štetja motornih vozil na 
Godešiču; podali so vlogo na ARSO o 
postavitvi njihove kontrolne naprave 
na Godešiču; prav tako so na ARSO po-
dali predlog, da se izvede analiza izvo-
ra delcev PM10 itd.
Problematika torej še ni rešena in bo z 
njo javnost še seznanjena. Si pa lahko 
vsi, ki jih to zanima, na spletni strani 
občine podrobneje preberejo poročilo 
o meritvah kakovosti zunanjega zra-
ka za trimesečno obdobje. Na spletni 
strani pa lahko spremljate tudi trenu-
tno kakovost zraka z meteorološkimi 
podatki in meritvami hrupa.

Program varstva zraka
Na zadnji seji tudi poročilo o izvajanju programa varstva zraka v občini

Konec septembra so začeli obnovo atletske steze v 
športnem parku pri Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto. 
Obnovitvena dela bodo potekala približno mesec dni, 
njihova pogodbena vrednost pa znaša dobrih devet-
deset tisoč evrov. V tem času bo atletska steza popol-
noma zaprta.

Obnova atletske steze
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Sokolski dom Škofja Loka vabi k obi-
sku koncertov iz cikla X. Kristalnega 
abonmaja, ki se bo začel v sredo, 17. 
oktobra, ob 19.30 s koncertom Spre-
hod Vite Mavrič. Vita Mavrič je ena 
najvidnejših sodobnih izvajalk evrop-
skega šansona, z albumom Sprehod 
pa zaokroža svoje tridesetletno po-
potovanje po zgodovini evropskega 
šansona z avtorji, ki jim je zvesta že 
od vsega začetka. Koncert bo poklon 
velikanom tega žanra: Jacquesu Brelu 
in Jacquesu Prevertu, Arsenu Dediću 
in domačim trubadurjem: Vitomilu 
Zupanu in Gregorju Strniši, Milanu 
Deklevi, Janiju Kovačiču in Andreju 
Rozmanu - Rozi … 

Tako odlična besedila, da ne bi potrebovala glasbe, in hkrati tako navdihu-
joča glasba, da zbuja v nas neizrečeno in opojno ter slavi, čemur pravimo 
življenje. To so njene pesmi, zgodbe slehernika, to sta njen glas in dram-
ska igra, ki nas kot na cirkuškem vrtiljaku, polnem luči, zasuče s čudežno 
močjo najlepših šansonov. Skoznje se bomo sprehodili ob spremljavi Jake 
Puciharja, Ilja Pušnika, Marka Juvana in Dejana Vidoviča.

Sprehod z Vito Mavrič
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Ena od najpriljubljenejših pop-rock skupin nekda-
nje Jugoslavije Parni valjak se po 20 letih znova 
vrača v Škofjo Loko! 12. oktobra bodo pod okriljem 
festivala Pisana Loka nastopili na idilični lokaciji 
vrta na škofjeloškem gradu, kjer bodo oboževal-
cem postregli z največjimi glasbenimi poslastica-
mi, uspešnicami Ugasi me, Zagreb ima isti poziv-
ni, U prolazu, Sve još miriše na nju, Zastave, Samo 
da znaš in mnogimi drugimi. Za skupino, ki že 40 
let polni koncertna prizorišča, je nadvse uspešno 
leto; letos je na podelitvi uglednih hrvaških glas-
benih nagrad porin zmagala v treh kategorijah, in 
sicer najboljši »live album«, najboljša produkcija  
in najboljša izvedba z vokalom. Po razprodanih 
koncertih v Areni Pula, splitskem Spaladiumu, 
varaždinski Areni in ljubljanskih Stožicah so še 
vedno polni energije, zanosa in noro zaljubljeni 
v svojo zvesto publiko. Ob Parnem valjaku bodo 
oder škofjeloškega gradu zasedli še domači glas-
beni izvajalci John F. Doe in Fireskulls.
V primeru neugodnega vremena bo koncert na 
ploščadi stare vojašnice v Škofji Loki.

Rock poslastica  
s Parnim Valjkom
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Kakšni so pravzaprav začetki prireditve? Kako je pri-
šlo do ideje in same realizacije?
"Ideja je pred dobrimi osmimi leti zrasla v glavah nekaj 
posameznikov, ki smo skupaj od samega začetka. Imeli 
smo vizijo, da bi bil nočni ulični tek tisto pravo za Škofjo 
Loko. Hkrati pa je na samem začetku dozorela tudi ideja, 
da naj bo tek namenjen vsem, tako vrtčevskim otrokom, 
šolarjem kot odraslim z različno tekaško formo. Zaviha-
li smo rokave in s pomočjo številnih prostovoljcev izvedli 
prvo prireditev, ki je takoj naletela na pozitiven odziv in 
nakazala, da bo postala tradicionalna. Že na začetku smo 
si odlično razdelili vloge, jaz sem predsednik organiza-
cijskega odbora, Domen Kosmač skrbi za vrtčevske teke, 
Marko Primožič za šolarje, Gregor Kustec za tekmovalno 
perspektivo in razvoj prireditve, Roman Oman je vodja lo-
gistike, direktor Igor Drakulič pa za to, da se vse izvede. 
Skupaj odlično sodelujemo."
• Omenili ste prostovoljce, brez katerih ne bi bilo moč 
izvesti takšne prireditve.
"Res je, Tek štirih mostov je hkrati tudi prostovoljski pro-
jekt. V mesecu priprav nam pomaga sto prostovoljcev, na 

dan same prireditve pa več kot tristo. Navdušuje me, da 
jih je vsako leto več. Vidijo, kako pomembna prireditev je 
to za Škofjo Loko in kako pomembno je sodelovati. Igor je 
kot direktor pet mesecev zaposlen na projektu, vsi drugi 
smo prostovoljci. In to je tudi osnova, zakaj je projekt tako 
uspešen."
• Kakšen je še poleg prostovoljstva pomen projekta?
"Projekt smo si zamislili kot športno-rekreativni dogodek, 
namenjen širši ciljni publiki. Že z izbiro slogana Prečkamo 
mostove – povezujemo ljudi smo nakazali vizijo, kaj prav-
zaprav želimo doseči s Tekom štirih mostov – predvsem 
povezovanje posameznikov, vrtcev, šol, društev, organi-
zacij in podjetij v en sam projekt. Povezanost ljudi skozi 
šport, ki ji na koncu sledi še najbolj sproščen glasbeni ve-
čer v Loki. Pri tem naj poudarim tudi vključevanje različ-
nih skupin, tako medgeneracijskih, kot so denimo teki sle-
pih in slabovidnih, članov različnih terapevtskih skupin … 
Lansko leto je v skupini Veselih nogic iz Osnovne šole Jela 
Janežiča sodelovalo kar štirideset otrok in mladostnikov, 
in to na večernem teku. 
Prireditev je pomembna tudi zaradi promocije zdravega 
načina življenja že od mladih nog. Na ta način bodo ne-
kateri lahko sodelovali v vseh obdobjih svojega življenja, 
torej od vrtčevskega teka prek šolskega do večernega teka. 
To se pravzaprav že kaže v praksi, saj šolarji komaj čakajo, 
da lahko 'prestopijo' iz šolskega v večerni tek. Navsezadnje 
pa je pomen prireditve tudi v povezovanju športa in turiz-
ma. Vsako leto imamo več sodelujočih iz drugih krajev po 
Sloveniji in iz tujine. Letos smo tako imeli okoli šestdeset 
udeležencev iz tujine. Šport je za naše območje s prečudo-
vito naravo odličen kanal za spodbujanje turizma, in to čez 
celo leto. Na tem področju imamo še ogromno prostora za 
rast."
• Kakšne novosti pripravljate za naslednji Tek štirih 
mostov, ki bo 15. junija prihodnje leto?
"Največja novost je, da smo začeli zgodnje prijave že ok-
tobra. Namenjene so predvsem Ločanom. Zgodnja prija-
va bo tako cenovno še ugodnejša, kot je bila lanska. To bo 
na neki način tudi motivacija za dovolj zgodnje gibanje, 
že v zimskem času. Prav tako si želimo še več skupinskih 
prijav, zato se bomo osredotočili na skupine iz lokalnega 
okolja in poskusili navdušiti še več podjetij za skupinsko 
prijavo. Pripravljamo pa tudi novost na glasbenem podro-
čju, ki pa naj za zdaj ostane skrivnost. Vsako leto skušamo 
pripraviti kak nov spektakel tudi za navijače, ki so eden 

Šport kot »žmoht« življenja
V teh dneh so odprli prijave na že osmi Tek štirih mostov po vrsti,  
najmnožičnejšo športno prireditev v Škofji Loki, ki je na športnem področju 
naredila revolucijo v tisočletni lepotici. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali  
s predsednikom organizacijskega odbora Tinetom Radinjo.

Predsednik organizacijskega odbora Teka štirih mostov  
Tine Radinja v družbi direktorja prireditve Igorja Drakuliča – 
zadovoljna in ponosna na projekt, ki povezuje ljudi / Foto:  
osebni arhiv
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naših glavnih adutov, ko se primer-
jamo z drugimi podobnimi priredi-
tvami. ''Takšnih navijačev, kot so pri 
vas, ni nikjer,'' pravijo udeleženci. Na 
to smo zelo ponosni, zato se želim na 
tem mestu iz srca zahvaliti vsem Lo-
čanom, ki praktično ob celotni trasi 
teka spodbujajo tekače in naredijo res 
neverjetno vzdušje. Na ta način teče 
cela Loka."
• Ali tudi sami pretečete večerno 
traso?
"Seveda, vsako leto in to z velikim za-
dovoljstvom. Moje delo pri odboru je 
osredotočeno na predpriprave, večer-
ni tek pa je tista pika na i, ki mi veliko 
pomeni. Že na startu me prevzame 
adrenalin, množica okoli mene, po-
zitivno vzdušje, številni navijači ob 
trasi in pripadnost Škofji Loki. Že ko 
se spomnim na to, dobim kurjo polt. 
To zame ni tekmovalni tek, ni mi po-
memben rezultat, kajti cilj je že dose-
žen s pozitivno klimo, ki me obkroža."
• S somišljeniki pa organizirate tudi 
Najlepši in najtežji mali maraton, ki 
poteka po Škofjeloškem hribovju …
"Ta maraton pa je imel motivacijo 
drugje. Tek v naravi postaja vedno 
bolj priljubljen, mi pa imamo v Ško-
fjeloškem hribovju čudovite potke, ki 
smo jih želeli pokazati prijateljem iz 
vse Slovenije. Maraton organiziramo 
v Športnem društvu Vaitapu skupaj 
z Majo Habjan in Jožetom Logarjem. 
Gre za 21 kilometrov dolgo krožno pot 
med Sv. Andrejem, Toščem in Osov-
nikom. Vsako leto je maraton raz-
prodan, sprejmemo pa le tristo pri-
jav, saj menimo, da je to število, ki 
ga naravno okolje, kjer poteka trasa, 
lahko prenese. Prav z mislijo na varo-
vanje okolja delamo na kvaliteti in ne 
na množičnosti prireditve. Za uspeh 
štejemo, da imamo vedno več prijav 
tudi iz tujine, predvsem iz Hrvaške, 
Avstrije in Belgije. Tujci preživijo dan 
v Škofjeloškem hribovju, ki ga brez 
takšne prireditve mogoče ne bi imeli 
priložnosti spoznati."
• Sodelujete pa tudi pri organizaciji 
številnih drugih športnih dogodkov 
v Škofji Loki in tudi drugje po Slo-
veniji, denimo Eko avanture, Ciklo-
kros, Vzpon na Lubnik, Treking liga, 
Triatlon jeklenih … Kaj vas žene?

"Šport mi veliko pomeni, pravzaprav 
mi daje "žmoht" v življenju. Celo ži-
vljenje sem rekreativni športnik in 
ogromno časa preživim v naravi. Tako 
sem se tudi spoznal s tako imenova-
nimi "adventure race" tekmovanji in 
veliko tekmoval ter se udeleževal te-
kem v tujini ... Ljubezen do športa v 
kombinaciji z naravo se je zasidrala 
v srce in takšen način ukvarjanja s 
športom mi pomaga tudi pri spopa-
danju z vsakodnevnim stresom. Če se 
vrnem k vprašanju, zakaj se ukvar-
jam tudi z organizacij ... Ko sem se 
udeleževal številnih športnih dogod-
kov v tujini, sem spoznal, da bi bilo to 
odlično prenesti tudi v domače okolje. 
Vesel sem, ker pomagam pri organi-
zaciji, saj na ta način pripomorem k 
izvedbi številnih dogodkov, na katerih 
uživam s somišljeniki. Določene pri-
reditve so mi še posebno pri srcu. Tudi 
Triatlon jeklenih, ki poteka po čudo-
vitih hribih okoli Bohinja. Na njem 
bom sodeloval, dokler bom fizično še 
sposoben premagati traso, ne glede 
na rezultat."
• Pred leti ste si za cilj postavili 
premagati eno najtežjih enodnev-
nih prireditev na svetu, triatlon Iro-
nman …
"Da, to je bil moj dolgoletni cilj. Ko 
sem se v srcu in glavi zares odločil, 
sem se pripravil in ga tudi prema-
gal. Brez odmora moraš preplavati 

3,866 kilometra, nato prekolesariti 
dobrih 180 kilometrov in za konec še 
preteči 42,20 kilometra. Na triatlon 
Ironman sem ponosen. Kasneje sem 
si zadal drugačne cilje, predvsem v 
teku v hribih. Tako sem se predlani 
udeležil ultratekaške preizkušnje, 
sto kilometrov dolgega teka v Sierri 
Nevadi v Španiji, in kasneje še števil-
nih drugih. Tu je govora bolj o medi-
tacijski preizkušnji vzdržljivosti, saj 
se nimam primarno za športnika. 
Takšne izkušnje ti kasneje v življenju 
velikokrat pridejo prav, ko se spopa-
deš z ovirami, za katere misliš, da so 
nepremagljive."
• Ali ste si postavili kakšen nov cilj?
"Trenutno osebnih športnih ciljev, kot 
je bil Ironman, nimam. Postavil sem 
si jih na drugih področjih. Želim si, da 
bi se Škofja Loka na področju športa 
še razvijala. Menim, da z organizacijo 
športnih prireditev, tudi novih, in ra-
zvojem ustrezne športne infrastruk-
ture lahko pomagam pri doseganju 
tega cilja. Škofja Loka ima dolgo in 
izjemno uspešno tradicijo v številnih 
športih, predvsem košarki, rokometu, 
smučanju in športnem plezanju. Tem 
in vsem drugim, tudi novim športom 
moramo omogočiti pogoje, kakršne 
si zaslužijo, in to nadgraditi s široko 
spodbudo rekreaciji, ki ima lahko iz-
jemen vpliv na kakovost življenja po-
sameznika." 

Udeležba na ciklokrosu / Foto: arhiv organizatorja
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Delavnice, s katerimi želijo pri dija-
kih spodbuditi zanimanje za nara-
voslovne znanosti ter jim predstaviti 
povezavo med kemijo in vsakdanjim 
življenjem, je omogočila družba BASF 
v okviru projekta Teens' Lab. Na za 
dijake brezplačnih delavnicah so iz-
vajali eksperiment, ki so ga naslovili 
Labirint snovi. Delavnice so vodili štu-
denti fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, pedagoške fakultete in 
fakultete za farmacijo, ki tako svoje 
znanje in entuziazem predajajo na-
prej mlajšim generacijam, so pojasni-
li organizatorji delavnic.

V okviru eksperimenta Labirint sno-
vi so dijaki spoznavali 16 neznanih 
snovi. Izvedli so osem poskusov, ki 
so vključevali fermentacijo, plamen-
ske reakcije, ugotavljanje videza, 
določanje gostote snovi, Benediktov 
test, topnost snovi v vodi, določanje 
pH-vrednosti in izdelavo stiropor-
nih krogel. S pomočjo rezultatov, ki 
so jih pridobili s poskusi, so lahko 
na koncu delavnice točno določili, 
katere snovi so analizirali. "Poskusi 
so mi bili zelo všeč, zabavno je bilo, 
ko smo si razdelili vloge in je vsak 
opravil del naloge, na koncu pa smo 
prišli do skupnega rezultata," je po 
koncu delavnice razložil dijak An-
drej Bogataj. Priznal je, da se jim vsi 
poskusi sicer niso posrečili, a kljub 
temu so vsaj poskusili priti do rezul-
tata, pri tem pa se marsikaj naučili. 
Delavnica je navdušila tudi njihovo 
profesorico Mojco Tolar. "Pripravi-
li so zanimiv izbor eksperimentov, 
prilagojenih ravni znanja dijakov," 

je pojasnila in dodala, da so štu-
dentje zelo dobro vodili delavnico 
in dijakom pomagali z razumljivi-
mi navodili. Tako so lahko dijaki še 
nadgradili znanje, ki ga dobijo pri 
pouku kemije.
V podjetju BASF, ki je omogočilo izpe-
ljavo brezplačnih delavnic za dijake 
prvih in drugih letnikov srednjih šol, 
so veseli velikega zanimanja, ki so 
ga v šolah izrazili za omenjeni pro-
jekt. Projekt sledi učnemu načrtu in 
dijakom omogoča spoznavanje snovi 
skozi prakso. V njihovem podjetju, je 
poudaril direktor BASF Slovenija Si-
mon Franko, namreč mlade ves čas 
spodbujajo k spoznavanju naravo-
slovja. "Želimo jih navdušiti nad ke-
mijo, saj tovrstnih strokovnjakov da-
nes v Evropi še vedno primanjkuje." 
Zato s tem in podobnimi projekti že-
lijo mladim pokazati, kako zabavna 
in zanimiva je kemija, ki predstavlja 
velik del našega vsakdanjega življe-
nja, je še dejal Franko.

Spodbujajo zanimanje za naravoslovje
Dijaki Gimnazije Škofja Loka so se konec septembra udeležili brezplačnih 
kemijskih delavnic na ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, 
v okviru katerih so zanje pripravili številne zabavne, a obenem poučne 
eksperimente.

Kemijskih delavnic so se udeležili tudi dijaki Gimnazije Škofja Loka.

Dijaki so lahko izvedli osem različnih 
poskusov.



Muzikal Briljantina v Medvodah!
Nov slovenski muzikal Briljantina prihaja 28. oktobra v 
Športno dvorano v Medvode! 
Jim Jacobs in Warren Casey sta leta 1970 ustvarila muzikal 
Briljantina (Grease). Svetovno slavo je požel leta 1978 z is-
toimenskih filmom, kjer sta se v glavnih vlogah proslavila 
Olivia Newton-John in John Travolta.
Dogajanje je postavljeno na šolo Rydell High, kjer se neo-
tesan in predrzen fant Danny Zuko zaljubi v lepo vzgojeno 
dekle Sandy. Skupaj z vrstniki odkrivata pasti ljubezenskega 
življenja. Pozitivne vrednote, mladostna energija in ples-
no-pevski spektakel Briljantine so osvojili srca slovenskih 
ljubiteljev muzikalov.
V glavnih vlogah igrajo Saša Lešnjek / Maša Medved kot 
Sandy in Luka Markus Štajer / Matjaž Kumelj kot Danny. 
Igralska zasedba se lahko ob številnih izbrancih iz avdici-
je pohvali tudi z velikimi imeni slovenskega filma in gle-
dališča: Janez Hočevar Rifle, Gojmir Lešnjak Gojc, Uroš 
Smolej, Domen Valič in Alenka Tetičkovič.
Vstopnice so že v prodaji!

MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ORGANIZATORJA

S projektom Inženirke in inženirji bomo! skrbijo za promo-
cijo tehničnih in naravoslovnih poklicev. Mladim poskuša-
jo nakazati smeri karier in poklicev, ki jih ustvarja priho-
dnost, predvsem pa jim pomagati odkriti njihove talente in 
jih pravilno usmeriti na njihovi prihodnji poklicni poti.
"Sogovorniki iz podjetij so dijakom podali precej drugačne 
napotke za iskanje službe, kot smo jih vajeni, saj 33 do 85 
odstotkov poklicev, ki jih bodo opravljali današnji dijaki, 
sploh še ni izumljenih," poudarjajo organizatorji ome-
njenih srečanj, ki obenem navajajo, da je po raziskavi o 
zadovoljstvu pri delu v Sloveniji več kot štirideset odstot-
kov ljudi nesrečnih pri svojem delu. Zato so predstavniki 
podjetij iz lokalnega okolja več kot 150 dijakom poskušali 
svetovati, na kaj naj bodo pozorni pri izbiri svojega priho-
dnjega poklica. "Če želite, lahko najdete službo v soseski, ki 
te popelje v svet," je dijakom zaupal direktor podjetja Knauf 
Insulation Tomaž Lanišek in dodal, da v njihovem podjetju 
pri zaposlovanju dajejo prednost ljudem iz lokalnega oko-
lja, obenem pa se je po njegovem treba odpreti tudi v svet, 
saj le tako lahko napreduješ. V njihovem podjetju zato med 
drugim zaposlujejo tudi prosilce za azil. "Brez povezovanja 
različnih ljudi in različnih poklicev se težje kaj naučiš. Kre-
ativnost povezuje," je prepričan Lanišek. Maja Lotrič iz pod-
jetja Lotrič Meroslovje, ki kljub dejstvu, da je še študentka, v 
podjetju nadaljuje 25-letno delo svojega očeta, je ob tem di-
jakom na podlagi lastne izkušnje svetovala, naj gredo v svet, 
a naj se tudi vrnejo. "Vesel sem, da delam s sodelavci, ki so 
pametnejši od mene," pa je dijakom zaupal direktor podjetja 
Kalmia Leon Panjtar, tudi sam nekdanji dijak Šolskega cen-
tra Škofja Loka. Svetoval jim je, da pri načrtovanju poklic-
ne poti poslušajo predvsem sami sebe in se osredotočajo 
na lastne ambicije ter jih potem poskušajo doseči, čeprav 

bodo morali pri tem premagati kakšne strahove. Jernej 
Kuhar iz podjetja Agromehanika pa je dijakom priporočil, 
naj vsakih pet let zamenjajo službo. "To ne pomeni podje-
tja, ampak delo, ki ga tam opravljate. Pridobiti je treba raz-
lično znanje." Na koncu jih je še spodbudil, naj razmišljajo 
široko. "Šola ni vse – učimo se vse življenje."

Pomoč pri izbiri poklicne poti
V okviru neprofitnega projekta Inženirke in inženirji bomo! so konec septembra  
v Šolskem centru Škofja Loka gostili srečanje z dijaki tretjih in četrtih letnikov 
pod naslovom Ne teslo, Tesla bom!

S projektom Inženirke in inženirji bomo! so konec septembra gostovali tudi v Šolskem centru Škofja Loka.
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IGOR KAVČIČ

Aktualna fotografska razstava An-
dreja Perka v Galeriji Ivana Groharja 
pravzaprav ni "le" razstava fotografij. 
Je zgodba. Je njegovo branje, njegov 
pogled, njegovo razmišljanje, njego-
va osebna pretresenost nad tem, kar 
prinaša in v najbolj brutalni obliki 
tudi je vojna. Že naslov fotografsko 
čutne postavitve Mi hočemo živeti, ki 
ga preberemo na transparentu pred 
galerijo, nam da vedeti, da gre za 
skrbno izbran koncept, ki je fotografa 
vodil v preteklost, da bi prišel na cilj 
današnjega časa. Najprej pred dvema 
letoma v knjižni izdaji z enakim na-
slovom, zdaj tudi na razstavi. 
"Naslov je vzet iz vojnega dnevnika 
Franceta Koblarja, starega očeta moje 
žene Andreje, iz katerega zapiske sva 
skupaj z mojimi fotografijami objavi-
la v knjigi. To so njegove misli z za-
četka dnevnika, ki jih je zapisal na 
sveti večer leta 2014, ko je že vedel, da 
bo kmalu moral iti na fronto. Božič je 
takrat preživljal v Železnikih, kjer je 
imel zaročenko. Napisal je: "Vojska, 
sovražim te in vse, ki jo hočejo. Mi ho-

čemo živeti – ne slepo pasti …" naslov 
razkriva Andrej Perko; da se je dnev-
nik odločil pisati, ker bi toliko misli, 
ki so mu takrat hodile po glavi, izgini-
lo brez sledu, če jih ne bi zapisal. Ko so 
ga vpoklicali v avstro-ogrsko vojsko, 
je bil pri 25 letih študent sedmega se-
mestra klasične filologije na Dunaju. 
Lahko bi rekli, da je bila njegova vojna 
pot v prvi svetovni vojni zelo razbur-
kana. Bil je na vojnih vajah na Ptu-
ju, v Judenburgu, za nekaj mesecev 
so ga poslali v Galicijo na fronto ob 
reki Dnester in Seret. Ko se je v vojno 
vključila Italija, so ga poslali na tedaj 
odprto soško fronto. Pod Sabotinom je 
bil ranjen in so ga poslali v tako ime-
novane lazarete v Istro. Oprostili so ga 
bojne službe v frontnih jarkih, ga po-
slali na Tirolsko, vojno pa je končal na 
vzhodu Poljske.
Velik del krajev v Romuniji, Ukrajini, 
na Poljskem in tudi pri nas, kjer je voj-
no doživljal France Koblar (1889–1975), 
sta od leta 2015 naprej obiskala tudi 
Andrej in njegova žena. "Ne zato, da bi 
fotografiral neke vrste 'potopis' Koblar-
jeve življenjske zgodbe, ampak zato, da 
bi ujel utrip pokrajine, kakršna je v teh 

krajih z ostanki in spomeniki iz prve 
svetovne," pove Andrej, kustosinja raz-
stave Barbara Sterle Vurnik pa pri tem 
dodaja, da se je predvsem želel pribli-
žati občutkom, ki jih v posamezniku 
puščajo posledice vojnih grozot, ter 
njegovemu intimnemu svetu.
Gre za serijo analogno, torej na film 
posnetih in v domači temnici razvitih 
črno-belih fotografij, ki jih je Andrej 
Perko ustvaril tako v nekdaj vojnih 
krajih kot ob drugih priložnostih, pa 
te v kontekstu pripovedujejo tisto, kar 
o občutljivi tematiki vojne in njenem 
nesmislu ter vplivu na usodo človeka 
kot posameznika želi povedati avtor. 
"Srhljivo je bilo po sto letih brati dnev-
nik o vojnih grozotah in lahko rečem, 
da sem v tem bralno-fotografskem 
procesu na neki način raziskoval tudi 
samega sebe. Predmeti, ostanki prve 
svetovne vojne, naj bodo to kaverne, 
ostanki granat, bodeče žice ali od zoba 
časa razpadajoči nagrobniki, so vsr-
kali energijo ljudi, ki so bili v teh kra-
jih – in mnogi so tam tudi ostali za 
vedno," pripoveduje Perko, ki verjame, 
da fotografija vsrkava tisto, kar se je z 
objektom na njej nekoč dogajalo.
Občutenje motivov je Perko med dru-
gim "zapisoval" tudi s kamero obskuro. 
Zdi se, da je tako v Gorlicah na Polj-
skem z dolgo ekspozicijo v motiv ujel 
več informacij, kot pa bi jih v tisočinki 
digitalnega posnetka. Tako razberemo 
zamegljene železniške tire kot prispo-
dobe mnogih vojaških transportov ali 
pogled od spodaj skozi šumeče krošnje 
dreves v nebo, ob katerem začutimo 
zadnje trenutke umirajočega vojaka. 
Sledijo slike rovov pod Sabotinom in 
sklop fotografij z delom granate, bode-
čo žico, križi v razpadajočem betonu. Iz 
fotografij veje obup. Šokira sklop pona-
vljajočih se motivov nagrobnikov s kri-
žem, ki jih je Perko posnel na pokopa-
lišču v vasi Črniče med Ajdovščino in 
Novo Gorico. Tam je pokopanih veliko 

Črnina vojn in ljudi v njih je neizmerna
V Galeriji Ivana Groharja je na ogled konceptualna razstava fotografa Andreja 
Perka z naslovom Mi hočemo živeti.

Andrej Perko in Barbara Sterle Vurnik v osrednjem delu razstave / Foto: Igor Kavčič
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Kidričeva cesta 58  
4220 Škofja Loka 
Tel.: 04/515 60 30  
Faks: 04 515 60 31

NOVA LOKACIJA KRANJ, TRGOVINA in izdelava hidravličnih cevi
INES d.o.o., Savska cesta 22, Kranj, Tel.: 04 29 26 020
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PROSTA DELOVNA MESTA 

CNC STRUGAR (m/ž)
VARILEC (m/ž)

Vabimo vas, da obiščete našo spletno stran www.ines.si 
in preizkusite naše kakovostne storitve.

VODNI RAZREZ
PLAMENSKI RAZREZ
VARJENJE 
STRUŽENJE
REZKANJE
POPRAVILA STROJEV IN NAPRAV
SERVIS HIDRAVLIČNIH CEVI NA TERENU
IZDELKI PO NAROČILU
IZDELAVA IN SERVIS HIDRAVLIČNIH CILINDROV

TRGOVINA
hidravlične cevi in komponente
pnevmatske cevi in komponente
industrijske cevi

vojakov 96. karlovškega pešpolka. "Ko so fantje, možje in 
bratje odšli na fronto, so se med seboj razlikovali, vsak je 
bil svoja osebnost. Pod nagrobnikom in križem brez ime-
na so postali vsi enaki. Po sto letih se nagrobniki zaradi 
propadanja kamna, mahov in lišajev spet razlikujejo med 
seboj. Nagrobniki postanejo antropomorfni, prevzamejo 
človeško podobo, vojaki so spet postali individuumi, vsak 
zase drugačni, kakršni so prišli na fronto," pojasnjuje fo-
tograf, ki pri tem vseskozi vztraja tudi pri količini na prvi 
pogled podobnih fotografij. Vojni, množičnosti in prispo-
dobam sledijo tudi fotografije v drugem delu galerije, med 
drugim posnetki s frontne črte na Kolovratu, ki najbolj rea-
listično kažejo ostanke prve svetovne vojne; pa tri fotogra-
fije, ki prikazujejo rentgenske posnetke človeškega okostja, 
skrivenčene hrbtenice, deformirane medenice. Na ogled 
so tudi tri svetlobne škatle. Od spodaj osvetljen triptih, s 
sredinsko sliko – kot bi gledali v vesolje – in stranskima z 
množico odmrlega mrčesa, nekako žari – kot ožgana koža. 
Fotograf v množici kovinskih ploščic, ki jih je beležil na 
fotografije, zopet začuti antropomorfnost – zamislimo si 
zgornji del lobanje z deli zobovja ... 
"Razstava je črna in temna. Njen namen je, da ni všečna, 
da ni lepa, kot niso lepe stvari, o katerih govori. Želel sem 
pokazati, da je vojna zlo, da je vojna uničenje, da ni juna-
štev, ni naših in vaših, ni zmagovalcev in poražencev, da 
je vse ena sama groza, ki jo spodbuja pohlep po denarju in 
oblasti. Hkrati pa opozarjam na lahkomiselnost manipu-
liranih ljudi, ki gredo v smrt z ideali za domovino, cesarja 
in kateregakoli boga.

OKREPIMO OBČUTLJIVOST DO VOJNE

Najprej je bila knjiga, v kateri je Barbara Sterle Vurnik pre-
poznala dinamiko fotografij, ki so že same po sebi pomen-
sko izjemno močne. "Takoj sem v mislih videla postavljeno 
razstavo. To mora ven iz knjige, saj si zasluži več medijsko 
ambientalno postavitev," pove Sterle Vunrikova. Naj do-
dam, da na razstavi vseskozi poslušamo branje delov Ko-
blarjevega dnevnika s presunljivim, čustveno s tematiko 
ujemajočim se glasom Biljane Ristič. "Z Andrejevih fotogra-
fij slišiš zvok, lahko začutiš temačno vzdušje vojne," dodaja 
umetnostna zgodovinarka. "Vojaka, ki je bil gola številka, 
Perko povzdigne v očeta, sina, brata ... – v ljudi, ki so ime-
li družine. Tem ljudem vrne njihovo identiteto, hkrati pa 
se ob fotografijah zavemo, kar običajno pozabljamo, da so 
v vsaki vojni predvsem tudi mnoge osebne zgodbe, ki pa 
ostajajo v ozadju. Andrej te postavlja v ospredje."
Sterle Vurnikova dodaja, da gre za dovršen umetniški 
koncept, katerega temeljno sporočilo je, da poveča ob-
čutljivost sodobnega človeka za vojno kot tako. Žal smo 
postali skorajda imuni na vse vojne, ki vsak dan divjajo 
na našem planetu. Se do danes nismo ničesar naučili? 
Razstava sodi tudi v kontekst osrednje letošnje študijske 
razstave Loškega muzeja, ki bo posvečena koncu prve sve-
tovne vojne in bo v novembru predstavljena na Loškem 
gradu.
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V podjetju Klimaterm projekt d.o.o.  
potrebujemo 

DVA BODOČA PROJEKTANTA  
STROJNIH INSTALACIJ ter  

DVA IZKUŠENA PROJEKTANTA  
ELEKTRIČNIH INSTALACIJ,  
ki bi bili pripravljeni delati tudi izpit na IZS, za delo v biroju: 
• redna in stimulativna plača, 
• velika delovna vnema, 
• odlično delovno okolje. 

Pričakujemo: 
• čustveno stabilne osebe, 
• mirnega značaja, 
• iskrenega duha in odprte glave, 
• dovzetni za učenje novih programov. 

Podjetje je pripravljeno vložiti čas, znanje in energijo v mlade-
ga človeka, ki bi rad postal del njihovega teama (dolgoročno). 

Kontaktna oseba : 
Rok Jeršinovič 
E: info@klimaterm.si 
T: 01 560 280 92 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Danes znajo v gostilnah jedi iz prose-
ne kaše povzdigniti na višjo raven, o 
čemer smo se nedavno lahko prepri-
čali v Gostilni Starman, kjer v okviru 
Okusov loškega podeželja svojim go-
stom pripravljajo tradicionalne jedi s 
sodobnejšo noto. Praznik prosa, ki ga 
je v Škofji Loki drugič zapored (prvič 
leta 2015) pripravilo Turistično dru-
štvo Škofja Loka v sodelovanju z dru-
štvom Sorško polje, je bil poklon temu 
skromnemu žitu in jedem, ob katerih 
so rasli naši starši in stari starši. 
Kako so na Sorškem polju v preteklo-
sti pridelovali proso, kako so sušili 
žito, kako so ga "meli", da se je zrnje 

Šestkrat medla, pa je bila nedelja
Jedi iz prosene kaše so bile v preteklosti pogosto na jedilnikih ljudi na Loškem in 
na Sorškem polju. Medlo so jedli vsak dan, na kar spominja izrek: Šestkrat medla, 
pa je bila nedelja. S Praznikom prosa so se v Škofji Loki poklonili tej hrani revežev.

Ob stojnicah se je na Prazniku prosa gnetlo obiskovalcev. / Foto: Andrej Tarfila

ločilo od plev, ga prepihovali in "pajkljali", da je bilo oči-
ščeno vse nesnage, nato pa v zrnju sušili na "derah", ki 
jih je bilo mogoče potiskati s prostega pod streho in spet 
nazaj, se je pri svojih prednikih podučil Rudi Zevnik, član 
obeh društev organizatorjev. Proso so sproti nosili v mlin 
in ga "stopali", da se je naredila kaša. Oluščenemu prosu 
so rekli "ušen", iz njega so potem kuhali kašo. Podmedeni 
z moko, da je bila jed bolj nasitna, so na Loškem rekli me-
dla, na Sorškem polju pa rašovna. Premožnejši so jo za-
belili z ocvirki, kuhala se je tudi s suhim mesom, kaši so 
dodajali suho sadje, največkrat slive, hruške in jabolka. 
Zapečeno s suhim sadjem so nam postregli tudi v Gostilni 
Starman, zraven pa postregli "jabčnk". Ena od Ločank sta-
rejše generacije nas je podučila, da to ni čežana, kakršne 
smo vajeni danes, pač pa so enako kot v medlo tudi vanjo 
zmešali moko. In še dodala, da ji v otroštvu to ni posebno 
teknilo. Kašo so jedli tudi z zelenjavo, pozimi pa zlasti s 
kislo repo ali zeljem. To smo, obogateno s fižolom v zrnju, 
pokusili tudi na kmetiji Jamnik na Podreči. Za otroke je 
bila dobra jed mlečna kaša, vsa družina pa je iz skupne 
sklede zajemala "poštengano" kašo. To je pomenilo, da so 
v jed naredili stopničaste zareze, kajti zabeljena je bila z 
maslom – in to se je ustavilo ob zarezah in ni steklo le na 
eno stran, tako da so ga dobili vsi v enaki meri. 
Nekaj teh tradicionalnih jedi so lahko okusili obiskoval-
ci Praznika prosa na Mestnem trgu v Škofji Loki. Medlo 
so kuhali člani Prosvetnega društva Sotočje: predsednica 
Hiacinta Klemenčič, Valentin Jesenovec, Jožica Žnidar-



Dober tek ob proseni klobasi / Foto: Andrej Tarfila Na Mestnem trgu so domače zazvenele Loške orglice. 

V Žireh so zvarili proseno pivo. / Foto: Andrej Tafila

Za posladek pa še prosene palačinke / Foto: Andrej Tarfila
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Gorazd Porenta,  
Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka

T: 04 51 32 045 
GSM: 041 829 877

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

odprto od 9. do. 17. ure

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

slive, marelice, breskve, češnje, ribez, josta,  
maline, ameriške borovnice ...

∙ SADIKE V LONCIH
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šič, Ljuba Demšar, Marija Kokelj in Ivanka Habjan. Pekli 
so tudi palačinke iz mešanice več vrst moke, prevladovala 
je prosena. Domišljija pa jim ni dala miru in postregli so 
tudi s proseno rulado. Gospodinja Milena z že omenjene 
kmetije Jamnik je potico nadevala s prosenim nadevom 
in spekla prosene piškote. Velika uspešnica je bil kruh pro-
senjak, ki so ga ob Prazniku prosa prvič ponudili, spekli 
pa so ga v gostilni na Križni Gori. Dobro je šel k drugim 
jedem, denimo proseni klobasi, ki jo je prispevala mesari-
ja iz Črnomlja. Prireditelji so namreč v Loko povabili tudi 
prijatelje od drugod, kjer prav tako poznajo proso in si ob 
pripravi jedi na svoj način dajejo duška. Tako sta iz Straže 
prišla prosena potica in proseni sladoled. Gospe iz tamkaj-
šnjega turističnega društva so nam povedale, da jim ga na 
osnovi kuhane prosene kaše pripravijo v eni tamkajšnjih 
slaščičarn. Ob stojnici s pivom iz Žirov pa so nam natočili 
proseno pivo. Škofjeloško gobarsko društvo je pripravilo 
več jedi s kašo in gobami. Mestni trg je na ta praznik oži-
vel, Marko Pleško iz turističnega društva je izrazil zado-
voljstvo, da je v drugem poskusu dobro obiskan, da se je 
odzvalo veliko ponudnikov in da so tudi obiskovalci nav-
dušeni. Dogajanje so oplemenitili še domači nastopajoči: 
glasbenika Drajnarjuva vampa (brata Hostnik), veterani iz 
tamburaške skupine Bisernica, Loške orglice ...
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CENE PREVC

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

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
T: alples.studio@prevc.si

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

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
T: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

V novi kuhinji 
Alples je kuhanje 
čisti užitek.

–50% 

promocijski popust

in darilni bon do 

250 EUR za nakup 

treh gospodinjskih 
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Cene Prevc

Preplet podeželskega 
šarma in sodobnega 
udobja

Kuhinja Trenta
–53 % 
jesenski popust

MATEJA RANT, FOTO: ANDREJ TARFILA

Škofjeloški filatelisti so tokratno razstavo pripravili v sodelo-
vanju s FD Dr. Franc Marušič Nova Gorica. S filatelističnim 
gradivom so predstavili prvo svetovno vojno na goriškem ob-
močju soške fronte, na ogled so postavili tudi prve slovenske 
znamke po koncu velike vojne. Razstavo so pospremili s prilo-
žnostno pisemsko ovojnico in priložnostnim poštnim žigom.
Filatelistična zbirka je na 96 listih z ovitki prvega dne, do-
pisnicami, povratnicami, paketnimi spremnicami, znam-
kami, pismi, poštnimi žigi in drugimi dokumenti prikazo-
vala prvo svetovno vojno in njen konec v letu 1918, dogodke, 
povezane z generalom Maistrom, ter nastanek nove države 
in izid prvih slovenskih znamk, imenovanih verigarji, ki so 

se v poštnem prometu uporabljale v letih med 1919 in 1921. 
"Zaradi splošnega pomanjkanja vseh dobrin ob koncu vojne 
so bile prve slovenske znamke tiskane na različnih papir-
jih z barvili, ki so zelo odstopala od posameznih izdaj. Vse 
to danes daje neprecenljivo vrednost tem znamkam, ki v 
svetu skoraj nimajo para," je ob razstavi pojasnil član FD 
Lovro Košir Škofja Loka Janez Cerkvenik, ki je na razstavi 
sodeloval prav z omenjenimi znamenitimi prvimi sloven-
skimi znamkami po koncu prve svetovne vojne. Na tokratni 

Prva svetovna vojna 
skozi znamke
Stoto obletnico konca prve svetovne 
vojne so v Filatelističnem društvu (FD) 
Lovro Košir Škofja Loka zaznamovali s 
filatelistično razstavo v avli OŠ Škofja 
Loka-Mesto.

Razstavo so pospremili s priložnostno pisemsko ovojnico in 
priložnostnim poštnim žigom.
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meddruštveni filatelistični razstavi je s svojimi izjemnimi 
zbirkami sodelovalo še pet razstavljavcev iz FD dr. Franc 
Marušič iz Nove Gorice, je pojasnil predsednik FD Lovro Ko-
šir Srečko Beričič. Branko Morenčič, Marjan Malič, Jože Ro-
poša, Jože Hmeljak in Simon Kovačič so s svojim filatelistič-
nim gradivom predstavili prvo svetovno vojno v Goriških 
brdih, priložnostne izdaje med vojno, svetovno vojno v naši 
okolici, XVI. korpus avstro-ogrske armade na goriškem ob-
močju soške fronte, Sveto goro in pokopališča kot nemi spo-
mini prve svetovne vojne in vojaško pošto na soški fronti. 
Ob odprtju razstave je zbrane nagovoril tudi župan Miha Ješe, 
ki ga veseli, da loško filatelistično društvo z razstavami za-
znamuje številne pomembne jubileje. "Počasi se izteka stole-
tnica konca prve svetovne vojne, a kot kaže, se iz tega nismo 
veliko naučili, saj smo danes še vedno priča vedno novim 
vojnam, veliko ljudi je lačnih in pregnanih," je spomnil žu-
pan in dodal, da rešitev ni vojna, ampak sodelovanje. Raz-
stavo je odprla pomočnica ravnateljice OŠ Škofja Loka-Me-
sto Saša Čadež, ki se je ob tej priložnosti loškim filatelistom 
zahvalila za dolgoletno sodelovanje z njihovo šolo, na kateri 
skrbijo tudi za filatelistični podmladek. "Ni jih sicer veliko, so 
pa zagnani," jih je pohvalila. Učenci OŠ Škofja Loka-Mesto so 
pripravili tudi kulturni program, v katerem so skozi njegova 
pisma domačim pripovedovali zgodbo o Alojzu Praprotniku z 
Malega Vrha. 

Na izpostavljenem okencu Pošte Slovenije so bile v sklopu 
razstave na razpolago tudi priložnostne dopisnice z nati-
snjeno cerkvico sv. Duha na Javorcih in priložnostni po-
štni žig, posvečen spravi in poti miru 1918–2018.

S filatelistično razstavo v avli OŠ Škofja Loka-Mesto so v FD 
Lovro Košir Škofja Loka zaznamovali stoto obletnico konca prve 
svetovne vojne.
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NOVEMBER
Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
Več kot 40 degustacijskih točk

MATEJA RANT

"Zbor je nastal iz ljubezni do petja, volje do udejstvovanja in 
želje, da bi čim dlje ostali koristni in samostojni člani naše 
občine," je poudarila članica zbora Štefka Krmelj. Njihov re-
pertoar obsega tako ljudske kot umetne pesmi slovenskih 
in tujih avtorjev, pri izbiri pa ima glavno besedo umetniška 
vodja zbora Nada Krajnčan. Ta čas bi bili veseli novih pev-
cev, po oceni predsednika zbora Ferda Pozveka bi jih potre-
bovali od deset do petnajst. "Razmerje glasov je ta čas sicer 
optimalno, zaradi bolezni imamo nekaj težav le z moškim 

Zbor bi številčno  
okrepili in pomladili
Pod okriljem Društva upokojencev 
Škofja Loka že osemnajst let deluje 
mešani pevski zbor Vrelec, ki ta čas 
šteje okrog trideset članov, od tega je 
dve tretjini žensk. K sodelovanju bi radi 
pritegnili še nove pevce.

Štefka Krmelj in Ferdo Pozvek

delom zbora," pravi Pozvek, ki se spominja, da je zbor v 
določenem obdobju štel tudi že 43 članov. Zato bi radi zbor 
številčno in glasovno okrepili, obenem pa tudi pomladili. 
"Povprečna starost pevcev je ta čas okrog sedemdeset let," 
je pojasnila Štefka Krmelj.
Člani zbora se na vajah srečujejo dvakrat tedensko v OŠ 
Škofja Loka-Mesto, kjer so jim brezplačno odstopili pro-
stor za vaje. "Zelo smo jim hvaležni, zato smo jim lani 
namenili izkupiček našega dobrodelnega koncerta," je 
pojasnil Pozvek in dodal, da poleg ostalih nastopov vsako 
leto pripravijo tudi koncert s humanitarno noto Z roko v 
roki. Letos bo 30. novembra v Sokolskem domu v Škofji 
Loki. "Na ta koncert se vedno skrbno pripravimo, pova-
bimo tudi goste in poskrbimo za pogostitev. Veseli smo, 
če lahko na ta način prispevamo k širjenju ljubiteljskega 
petja," je razložila Štefka Krmelj. Vsako leto sicer naštu-
dirajo od tri do šest novih pesmi, ki jih predstavijo še na 
številnih samostojnih koncertih ter občinskih in regio-
nalnih koncertih odraslih pevskih zborov po vsej Sloveni-
ji. Nastopili so tudi že v Cankarjevem domu in posneli dve 
zgoščenki. Pevsko se povezujejo in družijo tudi z drugimi 
pevskimi zbori. Tako bo tudi na njihovem koncertu Pe-
sem jeseni v petek ob 18. uri v Sokolskem domu, kjer bodo 
kot goste na oder povabili mešani pevski zbor Mavrica, 
ki prav tako deluje pri škofjeloškem društvu upokojencev 
pod vodstvom Viktorja Zadnika. 
Poleg članarine in nekaj dotacij občine so tovrstni kon-
certi po besedah Ferda Pozveka skoraj edini prihodek, s 
katerim pokrivajo potne stroške za prevoze na koncerte. 
Zato so še toliko bolj veseli razumevanja društva upoko-
jencev, v katerem jim pomagajo pri plačilu honorarja za 
zborovodjo, in prispevkov donatorjev.

Mešani pevski zbor Vrelec se bo v petek ob 
18. uri predstavil na koncertu ljudskih pesmi 
Pesem jeseni v Sokolskem domu. Kot gost bo 
nastopil tudi mešani pevski zbor Mavrica.
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Noč čarovnic za odrasle 
v rovih pod starim Kranjem

Rovi pod starim Kranjem
za otroke

ob 16., 17. in 18. uri
26. - 30. 10.

31. 10. 
od 18. do 24. ure

Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v 
Kranjski hiši, ter uro pred pričetkom na dan dogodka do razprodaje.

www.visitkranj.si

MATEJA RANT, FOTO: ANDREJ TARFILA

Malo Groharjevo kolonijo z vmesnimi prekinitvami po 
besedah glavnega organizatorja Janeza Jocifa iz škofje-
loške izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
pripravljajo od leta 1968. Najprej so k sodelovanju priva-
bili zgolj šole iz Škofje Loke in bližnje okolice, nato pa 
tudi iz pobratenih mest. Letos so se v Škofji Loki zbrali 
mladi ustvarjalci iz 39 osnovnih šol.
Tako kot vsako leto so si tudi letos učenci lahko sami iz-
brali motiv in tehniko, v kateri so ustvarjali. "Pri ustvar-
janju imajo proste roke, edina zahteva je, da je motiv 
povezan s Škofjo Loko," je pojasnil Jocif in dodal, da so 
že večkrat razmišljali, da bi kaj spremenili oziroma po-
skusili kaj novega, a se je tudi v pogovoru z likovnimi 
pedagogi izkazalo, da to ni smiselno, saj bi bilo potem 
preveč omejitev, česar pa si ne želijo. Tako so tudi le-
tos mestne vedute, arhitekturni detajli in utrip življenja 
tisočletne lepotice ustvarjalce nagovarjali vsak na svoj 
način. Večina otrok se sicer zbere na Mestnem trgu, kjer 
jih pritegnejo pročelja hiš, zelo priljubljeni pa so vedno 
tudi mostovi. Prvič se je Male Groharjeve kolonije udele-
žil tudi Matej Peternelj z OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. 

Mladi likovniki  
spet zavzeli mesto
Trgi in ulice Škofje Loke so bili zadnji 
septembrski petek spet polni mladih 
likovnih ustvarjalcev, ki so pod 
okriljem Male Groharjeve kolonije 
odkrivali in zapisovali zanimive 
likovne detajle mesta.

Mladi likovniki so tudi letos vsak v svoji tehniki na papir 
prenašali zanimive likovne detajle mesta.

"Pritegnila me je kompozicija," je utemeljil izbiro svojega 
motiva. Ob njem je ustvarjala Eva Kristan, ki je bila prav 
tako navdušena nad pogledom z mostu. "Všeč so mi te sta-
re hiše in vmes most ter drevesa v ozadju." Kar štirideset 
mladih, največ doslej, je letos prišlo tudi iz šol s Ptuja in 
okolice. Med njimi je bila tudi lanska nagrajenka Ela Va-
lenko z OŠ Juršinci. Priznala je, da zelo rada sodeluje, ker 
ji je všeč tovrsten način raziskovanja mesta, ki se ji zdi 
izredno lepo.
Vsako leto tudi nagradijo dela najboljših desetih mladih 
likovnih ustvarjalcev iz prejšnjega leta, ki si jih je mogoče 
še danes in jutri ogledati v Sokolskem domu, upodobijo pa 
jih tudi na razglednicah, ki jih v dar prejme vsak udeleže-
nec kolonije.

Razstava lanskih nagrajencev
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Študent prvega letnika strojništva 
Matjaž Hriberšek je svojo prvo figuro 
iz lego kock sestavil pred 15 leti in že 
takrat so ga te drobne kocke povsem 
prevzele. V srednji šoli se je lotil tudi 
programiranja lego mobilnih robotov, 
lani pa si je zastavil prav poseben iz-
ziv – iz povsem navadnih lego kock 
se je odločil sestaviti maketo stavbe 
Klinike Loka, za katero je sam naredil 
načrt in prilagodil merilo. Po letu dni 
dela je zdaj njegov izdelek na ogled v 
avli stavbe, ki mu je služila kot model.
Za izdelavo makete, dolge približno 110 
in široke sedemdeset centimetrov, je 
porabil okrog petdeset tisoč kock, oce-
njuje Matjaž Hriberšek. "To je za zdaj 
zgolj groba ocena, saj ta čas enako 
maketo izdelujem še s pomočjo raču-
nalniškega programa, na podlagi česar 
bom lahko dobil natančno število upo-
rabljenih kock." Maketo je začel sesta-
vljati lani poleti, letos pa jo je dokon-
čal. "Za to sem namenil veliko prostih 
ur. Zlasti kadar sem dobil nov paket 
kock, sem se temu povsem posvetil in 
ob maketi preživel več ur skupaj." Spr-
va namreč sploh ni točno vedel, koliko 
kock bo potreboval. Največjo zalogo si je 
naredil, ko je za dva dni obiskal nem-
ški Legoland, pomagal pa si je tudi z 
naročanjem prek uradne spletne stra-
ni podjetja Lego group. Na hitro sešteje, 
da je za vse pakete "legic", ki jih je potre-
boval za izdelavo makete, porabil okrog 
1500 evrov. "To prav gotovo ni poceni 
konjiček," se nasmeje Matjaž Hriberšek 
in doda, da so mu pri pokrivanju stro-
škov na pomoč deloma priskočili tudi v 
Kliniki Loka. 
Kliniko Loka si je izbral, ker se mu je 
zdela zanimive oblike, poleg tega pa 
v že pripravljenih setih kock Lego ni 
nobenega večjega seta, ki bi bil pove-
zan z veterinarstvom. "Meni pa se je 

prav to zdelo zanimivo predvsem za-
radi živali, ki sem jih tudi sam izdelal, 
obenem pa mi to omogoča, da ma-
keto še nadgrajujem in dopolnjujem 
z novimi detajli." Še preden se je lotil 
izdelave makete, je s tem seznanil pri-
stojne na Kliniki Loka, kjer jim je bila 
ideja takoj všeč, je pojasnil. "Nato pa 
sem prišel z metrom in fotoaparatom 
ter stavbo premeril in fotografiral z 
vseh možnih strani, da sem prišel do 
ustreznega merila." Seveda pri tem ni 
šlo vse gladko, je priznal, pri merilu 
je moral pristati tudi na kak kompro-
mis, saj kocke pač ni mogoče skrajšati 
za pol pike na osnovni plošči. Maketo 
je zdaj podaril Kliniki Loka. "Kot pravi-
jo, kar pritegne pozornost obiskoval-
cev," je zadovoljen.
Kakšnega novega večjega projekta ta 
čas nima v načrtu, je razkril, čeprav se 
sestavljanju maket iz lego kock tudi v 
prihodnje ne namerava odpovedati. 
"Doma ves čas kaj sestavljam, ne samo 
že pripravljene sete, ampak ustvarjam 
tudi izdelke po lastni domišljiji." Na za-

četku so mu lego kocke kupovali pred-
vsem starši, to je bilo tudi najpogostej-
še darilo za rojstne dneve in ob novem 
letu. "Zdaj si jih kupujem tudi z lastnim 
denarjem, večina mojega zaslužka gre 
za to," z nasmeškom prizna in doda, da 
so ga včasih doma zaradi njegovega ko-
njička tudi malo "pisano gledali", a zdaj 
so se že navadili. Tudi tega, da kar tri 
četrtine njegove sobe obsegajo razsta-
vljeni izdelki iz lego kock. Na vprašanje, 
kdo potem briše prah z vseh maket, pa 
pojasni, da to počne kar sam, pri tem 
pa uporablja poseben čopič za brisanje 
prahu z zgoščenk. 
Upa, da bo v prihodnje njegov konji-
ček prerasel v poklic, saj si zelo želi 
poklicno ukvarjati z razvojem mode-
lov iz lego kock, zato si namerava tudi 
na fakulteti izbrati smer študija, ki 
mu bo omogočila pridobiti potrebno 
znanje. "Poskušal sem že tudi stopiti 
v stik z nekim oblikovalcem iz Lego 
group prek Facebooka, a za zdaj ni še 
nobenega odziva," kljub temu ne izgu-
blja upanja Matjaž Hriberšek.

Konjiček, ki bi lahko prerasel v poklic
Matjaž Hriberšek iz Virmaš, ki se že od mladih nog navdušuje nad sestavljanjem 
lego kock, se je lani poleti lotil izdelave makete Klinike Loka, ki zdaj krasi 
tamkajšnjo avlo.

Matjaž Hriberšek ob svoji maketi Klinike Loka
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Rokometaši kluba Urbanscape Loka 
so novo tekmovalno sezono v prvi NLB 
ligi začeli septembra na gostovanju 
pri ekipi Dol TKI Hrastnik ter slavili 
z rezultatom 23 : 25. V drugem krogu 
prvenstva so nato gostovali v dvora-
ni Zlatorog v Celju in izgubili s 33 : 28, 
nato pa so gostovali še v Ivančni Gori-
ci pri Svišu ter zmagali s 26 : 34.
Tako so se domačim navijačem 
predstavili šele v četrtem krogu, ko 
so prejšnjo soboto na Podnu gostili 
ekipo Maribora Branika. Gostom so 
lahko sledili le v prvem delu tekme, 
na koncu pa so jim morali čestitati 
za zmago. Ločani so namreč izgubili 
s 26 : 31.
Čeprav je bil trener Robert Beguš po 
prvi predstavi na domačem terenu 
razočaran nad učinkovitostjo svojih 
varovancev, pa se je uvod v novo se-
zono vendarle začel po pričakovanjih. 
"Lahko rečem, da smo z dosedanjim 
potekom prvenstva zadovoljni. Goto-
vo nam bosta manjkali točki prve do-
mače tekme, vendar ju bomo skušali 
nadomestiti na kakšni od drugih te-
kem,," je po obračunu v domači dvo-
rani povedal trener Robert Beguš, ki 
je spregovoril tudi o letošnjih ciljih. 
"Težko napovedujem, kakšna bo naša 
uvrstitev na lestvici, saj je naš cilj, da 
čim bolje odigramo vsako naslednjo 

Znova želijo 
med najboljšo 
šesterico
Loški rokometaši so v 
septembru začeli igrati v 
novi prvoligaški sezoni, 
tudi letos pa si želijo, da 
bi se uvrstili med šest 
najboljših slovenskih 
ekip.

Na prvi domači tekmi v novi sezoni so Ločani morali priznati premoč Maribora Branika.

tekmo. Imamo mlado ekipo, v njej so 
večina domači igralci in bolj kot re-
zultat na lestvici nam je pomemben 
razvoj teh igralcev. Seveda je normal-
no, da si po prvem delu sezone želimo 
uvrstitve med šest najboljših ekip, saj 

bomo nato v nadaljevanju lahko igra-
li močnejše tekme. Je pa letošnja liga 
zelo izenačena, zato se bo treba potru-
diti," je še dodal trener Beguš.
Jutri, v sredo, Ločani ob 19.30 uri gosti-
jo Riko Ribnico.

HAIBIKE SDURO HARDNINE 2.0
YAMAHA 400Wh
MPC: 2.199€
Akcijska cena: 

YAMAHA 400Wh
MPC: 2.199€
Akcijska cena: 1.650€

HAIBIKE SDURO
FULLSEVEN LT 5.0
YAMAHA 500Wh /
Polno vzmeteno 150mm
MPC: 3.499€
Akcijska cena:2.690€

HAIBIKE SDURO HARDNINE 2.0
YAMAHA 400Wh
MPC: 2.199€
Akcijska cena:1.750€

T: 04 29 27 200 

električnih
koles
Šenčur

    www.a2u.si

Vse cene so v € z vključenim 22% DDV – jem.
Slike so simbolične. Količine so omejene, ponudba velja do odprodaje zalog.  
A2U d.o.o., Poslovna cona A53, 4208 Šenčur, info@a2u.si, 04 29 27 200, www.a2u.si

H
YA
M
A

MPC: 3.499€
Akcijska cena:2.690€

E 2.000000000

IZKORISTI PRILOŽNOSTPROMOCIJA2019

IZKORISTI PRILOŽNOST

RAZPRODAJA2018



26 | REKREACIJA

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: ARHIV ŠD KOLOKA

Konec septembra se uradno zaključi 
kolesarska sezona ŠD Koloka. Zadnji 
GP za letošnje leto je bil 28. septembra.
Zaključni vzpon do Naceta pod Lubni-
kom tokrat ni bil tekmovalne narave. 
Poimenovali so ga vožnja spominov 
– za prezgodaj preminula kolesarska 
prijatelja Mirana in Jožeta, člana Ko-
loke, pa tudi za vse druge, ki so imeli 
radi vzpon do Naceta, pa jih ni več med 
nami. Nadaljevalo se je v kavarni Na 
štengah s pogostitvijo ob zaključku se-
zone, razglasitvijo letošnjih "najboljših" 
kolokovcev in kolokovk v točkovanju 
za Koloka GP ter druženjem. Najboljši 
v moški konkurenci je bil Andrej Dra-
ksler, za katerim je odlična sezona. 
Slovenijo je zastopal tudi na svetovnem 
amaterskem prvenstvu v Italiji. Na 
drugo mesto se je uvrstil Žiga Maretič, 
na tretjega pa Izidor Prevodnik. Vsako 
leto je močnejša tudi konkurenca med 
ženskami. Lara Maretič je osvojila prvo 
mesto, drugo Darja Prevodnik in tretje 

Špela Mezek. Razglasili so tudi najbolj-
šo tekačico in tekača zimskega dela 
sezone s teki na Lubnik. Letos sta zma-
gala Hermina Jelovčan in Matija Triler.
Za ŠD Koloka je nova uspešna sezona, 
ki so jo začeli s tradicionalnimi pri-
pravami v Novigradu, jo nadaljevali z 

rundami in GP-ji ter daljšimi kolesar-
skimi podvigi. Večina jih cestnih koles 
še ni pospravila in ostajajo na cestah, 
runde pa od oktobra potekajo na gor-
skih kolesih. V zimskem obdobju bodo 
tudi tekli, tako peš kot na tekaških 
smučeh.

Kolokin zaključek kolesarske sezone
Zaključni GP je bila vožnja spominov na tradicionalni trasi do Naceta,  
tokrat v pogovornem tempu.

Skupinska fotografija na zadnjem GP-ju

Do Naceta so tokrat vozili v spomin na Mirana Hažiča in Jožeta Tuška – v pogovornem 
tempu.
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Devetindvajsetletni Škofjeločan Gre-
gor Selak (Društvo za razvoj plezalne 
kulture) je na nedavnem svetovnem 
prvenstvu v paraplezanju, ki je po-
tekalo v Innsbrucku v Avstriji, svojo 
zbirko odličij obogatil z bronasto me-
daljo. Tretji je bil v kategoriji omejitve 
gibanja RP3.
Na prvenstvo se je dobro pripravljal. 
Od marca trenira po programu tre-
nerja Romana Krajnika. V Avstrijo je 
odšel s ciljem postati najboljši. Kot 
pravi, mora biti zmaga vedno cilj 
športnika. Zadovoljen je seveda tudi s 
tretjim mestom. Spored tekmovanja 
na prvenstvu mu je bil naklonjen, saj 
je bilo med kvalifikacijami in finalom 

dovolj časa, da se je njegovo telo spoči-
lo. Selak ima multiplo sklerozo, posle-
dično se hitro utrudi. Trenira tri- do 
štirikrat tedensko. Dva dni pleza, en 
dan ima počitek, ne glede na sezono. 
Tekem svetovnega pokala letos nima 
več, bile so le tri, lani pet. 
O njem so posneli tudi športno-doku-
mentarni film z naslovom Gre Gor, 
zadnje kadre prav na svetovnem pr-
venstvu. Pred kratkim je bila premi-
era, najprej v Žireh, nato še v Škofji 
Loki. Film je nastal na delavnicah 
Programa ustvarjalnih in podjetni-
ških znanj, ki sta jih izvedli Razvojna 
agencija Sora in Občina Žiri v sklopu 
projekta Coworking izven okvirjev. 
Ustvarjalci filma so predstavili nje-
govo življenjsko zgodbo. Diagnoza 

multiple skleroze je sprva njegovo ži-
vljenje postavila na glavo, nato pa se 
je odločno spopadel s to zahrbtno in 
neozdravljivo boleznijo. Postavil se je 
na noge, izžareva pozitivizem in niza 
nove uspehe. Plezanje je njegovo ži-
vljenje. V tem športu je že dvajset let.

Selak z novo medaljo in filmom
Paraplezalec Gregor Selak je na svetovnem prvenstvu 
osvojil bronasto medaljo.

Gregor Selak / Foto: osebni arhiv

Veliko nas je, ki imamo urejeno zavarovanje svojega 
doma. Ker smo si Dom ustvarili z delom in trudom in 
ker s tem čutimo odgovornost do svojih bližnjih – 
sorodnikov, prijateljev, sosedov! Zato imamo urejeno 
zavarovanje svojega Doma.
Nekateri te odgovornosti ne čutijo. Ali pa so prepričani, da se 
pač njim ne more nič zgoditi. Ali pa se tolažijo in upajo, da jim 
bodo v nesreči priskočili na pomoč znanci pa tudi neznanci – 
dobrotniki. Na vprašanje zakaj niso zavarovali hiše, stanovanja 
imajo najenostavnejši odgovor češ, da je zavarovanje drago, da 
pač denarja nimajo. Verjamem, da je marsikje zelo težko vendar 
pa ravno ta rabi zavarovanje, osnovno, za velike škode. 
Plačevanje premije je lahko mesečno preko osebnega računa, 
premija pa je, odvisno od vrednosti!

OSNOVNO požarno zavarovanje: Poleg požara krije tudi 
dodatne rizike možnih veliki škod; viharja, toče, eksplozije, padca 
zračnega plovila ali dela plovila, direktnega udara strele pa tudi 
manjših škod; izliva vode, loma stekla v oknih in vratih, stroške 
rušenja, čiščenja, odstranjevanja poškodovanih in uničenih stvari.

Mesečna premija za 50 m2 veliko stanovanje znaša 5 EUR, 
pri takojšnjem plačilu pa s popustom 48 EUR letno. 

Za hišo, gradbene vrednosti 150.000 EUR, znaša mesečna 
premija 11 EUR, pri takojšnjem plačilu s popustom pa 120 EUR.

Največ imamo, GENERALI PaketDom, sklenjenih paketnih 
zavarovanj z EKSKLUZIVNIM ali PREMIUM kritjem. Kar 
pomeni, da imamo na zavarovalni pogodbi sklenjeno kritje za 
stanovanje, hišo in stanovanjsko opremo, ter osebne predmete. 
Poleg osnovnih rizikov tudi riziko indirektnega udara strele za 
instalacije, aparate in stroje, vdora meteorne vode, podtalnice, 
poplave, zamašitve odvodnih cevi, udarca vozila v zgradbo, ograjo, 
plazu- zemeljskega ali snežnega, žleda, padca kamenja, skal ali 
drevesa. Zavaruje se lahko tudi dodatne nevarnosti, ki niso 
vključene v izbrani paket: poškodovanje ogrevalnega ali klima 
sistema, bazenske tehnike, igral ali luči zunaj, na parceli, naprav 
na prostem (toplotna črpalka)… Aparati (računalnik, TV, HI-FI 
oprema) in gospodinjski stroji so zavarovani za strojelomne škode, 
poleg vseh ostalih rizikov (vlom in kraja, požar…). V zavarovanju je 
vključena odgovornost iz posesti zgradbe in osebna odgovornost 
(kolesar, pešec, smučar, rolkar…) za celotno Evropo. Nadomestno 
stanovanje in stanarina, v primeru večje škode, sta krita za eno leto 
in višine najemnine 4.000 EUR ali 6.000 EUR, odvisno od paketa.
Zavarovalna premija za navedena kritja so seveda dražja, kot za 
osnovno kritje, je pa tudi res, da imajo sodobna stanovanja ali 
hiše, opremo in instalacije z najsodobnejšo tehnologijo. To 
vidimo po zavarovalnih primerih in prijavah škode. Vredno je 
zavarovati svoj Dom! Največ zaradi sebe in brezskrbnega spanja!

Le pridite v Agencijo ČELIK, pripravimo Vam najboljšo 
ponudbo PaketDOM GENERALI Zavarovalnice!

&080 1235
brezplačna telefonska številka
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VILMA STANOVNIK

Trimfejst je zabavna pustolovščina v naravi za skupine, 
družine in posameznike. "V zaledju Škofje Loke bomo iskali 
kontrolne točke, reševali naloge in uganke, pretegnili noge 
in telo, se okrepčali, si dvignili srčni utrip, predvsem pa se 
zabavali in dobro imeli," so v vabilo napisali organizatorji 
prvega Trimfejsta.
V lepem sončnem vremenu se je v nedeljo dopoldne zbralo 
več kot petdeset ljubiteljev gibanja v naravi. Prišli so mla-
di, ki so želeli ugotoviti, kaj je lahko še zabavnejšega od 
računalniških igric in brskanja po pametnih telefonih, pa 
tudi starejši, željni gibanja, ki so želeli ugotoviti, kaj nove-
ga se dogaja v mestu. Najmlajši udeleženec je bil star pet 
let, najstarejši več kot sedemdeset.
"Prišli smo, da smo skupaj v naravi, saj so otroci preveč 
časa pri računalnikih in telefonih. Tako jih je treba včasih 
spraviti iz hiše in danes je odlična priložnost," je povedala 
Silva Berčič iz Dorfarij.

Navdušen je bil tudi Urban Oman iz Frankovega naselja: 
"Mami in ati sta predlagala, da pridemo na Trimfejst, in 
rekel sem, da to sploh ne bi bilo slabo. Sedaj mi je res všeč."
"Na Trimfejst smo prišli s prijatelji. Najpomembnejše se 
mi zdi, da se zabavamo," je povedal Tibor Oblak iz Podlub-
nika.

"TRIMČKANJE" IN ODPIRANJE SKRINJ

Start je bil za vse pred brunarico Mah, kjer so ekipe do-
bile navodila. Tako jih je pot najprej vodila ob Selški Sori 
do Veštra, kjer jih je čakala prva kontrolna točka in tudi 
izpolnjevanje prve naloge. Živa in Jan sta jim predstavila 
Uganko povodnega moža in že tam marsikoga nasmejala, 
ko je bilo treba po vodo in nato odpreti skrinjo. V njej so 
našli opis poti do naslednje kontrolne točke ter nato hiteli 
naprej do "Kuhne" in razvalin Starega gradu, kjer je bila na 
vrsti nova naloga. V skrinji je bil tudi posladek in okrep-
čani so se pohodniki odpravili v smeri Kobile. Malce so se 
pretegnili na postajah trim steze in pot nadaljevali do Gre-
benarja. Sledilo je še nekaj orientacijskih točk, miganje na 
trim stezi, odpiranje skrinje z navodili o poti do cilja.

TRIMFEJST SPET DRUGO LETO

"Na Trimfejstu je sodelovalo petnajst ekip, ki so se prav vse 
potrudile ter našle vse kontrolne točke in zaklade, rešile 
vse naloge ter po desetih kilometrih srečno prišle v cilj. 
Udeleženci so bili zelo zadovoljni s konceptom in pote-
kom Trimfejsta, nekateri pa so šele prvič obiskali določene 
manj obiskane poti in steze v zaledju Škofje Loke," je v ime-
nu organizatorjev povedal Igor Drakulič in obljubil, da bo 
Trimfejst prihodnje leto zagotovo dočakal drugo ponovitev 
in postal tradicionalna jesenska prireditev.

V naravi je lahko  
tudi zabavno
Zavod za šport in Športna zveza Škofja 
Loka sta zadnjo septembrsko nedeljo 
pripravila prvi Trimfejst, ki je privabil 
več kot petdeset ljubiteljev gibanja v 
naravi.

Živa in Jan sta poskrbela, da so na Trimfejstu reševali Uganko 
povodnega moža.

Na Trimfejstu niso merili časa. Vsi udeleženci, ki so našli vseh 
sedem kontrolnih točk, so si na koncu zaslužili kolajne.
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Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka,  info@hausmart.si
www.hausmart.si

• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKA

 

vrhunska okna, vrata, senčila, protivlomna in alu vhodna vrata
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ALU OKEN, VRAT
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MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Otroci in njihovi starši so imeli tako 
tudi letos možnost na enem mestu 
spoznati številne športne panoge, od 
floorballa, odbojke, ravnotežnostnih 
vaj in prstometa do karateja, aikida, 
košarke, rokometa, družinske rekre-
acije in gimnastike. Medtem ko so 
se otroci razgibali na otroških gibal-
nicah, pa so starši lahko spoznavali 
osnove motorike za najmlajše. V bo-
gatem spremljevalnem programu so 
se predstavile tudi aktivne mladinske 
in druge družbeno pomembne organi-
zacije, za zabavo pa sta poskrbeli ma-
skoti Vihra in Športko.
Prireditev je bila tudi letos zasnovana 
kot predstavitev aktivnih lokalnih or-
ganizacij s področja športa in mladine 
z namenom promocije zdravega in 
aktivnega načina življenja, predsta-
vitve dejavnosti društev in klubov ter 
povezovanja lokalnih akterjev s pou-
darkom na medgeneracijskem soži-
tju, je razložila organizatorka projekta 
Sabina Gabrijel. Zavedajo se namreč 
pomena športnih dejavnosti, ki mla-
dim ponujajo priložnosti za aktivno 
preživljanje prostega časa ter zagota-
vljajo druženje, zdravo zabavo in spro-
stitev.

Športna  
zabava z Vihro 
in Športkom
Lokalna akcijska skupina 
za preprečevanje 
zasvojenosti je sredi 
septembra v športnem 
parku za Osnovno 
šolo Ivana Groharja 
v Podlubniku sedmo 
leto zapored pripravila 
prireditev Veter v laseh – s 
športom proti odvisnosti.

Otroci so se lahko zabavali ob številnih športnih dejavnostih.
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Če je fasada na naši stavbi starejša od 
25 let, se bo v kratkem iztekla njena 
življenjska doba in treba bo načrto-
vati prenovo. Z dobrim fasadnim sis-
temom in zadostno debelino fasadne 
izolacije lahko porabo energije za 
ogrevanje zmanjšamo do 40 odstot-
kov. Naš dom bo tako postal veliko 
udobnejši, s tem pa tudi varčnejši in 
prijaznejši do okolja. Energetska učin-
kovitost stavbe je odvisna tudi od do-
trajanosti stavbnega pohištva. Slaba 
in dotrajana okna so lahko velik vzrok 
za energetske izgube. Naložba v nova 
okna se resnično izplača, saj se vam bo 
povrnila že po dveh ali treh kurilnih 

sezonah. Razlog za visoke položnice 
je tudi zastarel ogrevalni sistem. Raz-
misliti moramo še o izolaciji strehe, saj 
nam pozimi kar tretjina toplote uhaja 
skozi streho.
Preden nas finančne omejitve odvr-
nejo od predvidenih del, se pozani-
majmo, kako nam lahko pomaga Eko 
sklad, ki nudi ugodna posojila in pa 
subvencije ter tudi brezplačne ener-
getske nasvete.
Eko sklad nudi subvencije za naložbe 
občanov v večjo energetsko učinkovi-
tost stavb, in sicer za:
• solarni ogrevalni sistem, 
• energijsko učinkovita lesena okna,

•  toplotno izolacijo fasade, strehe  
ali stropa,

• prezračevanje,
•  gradnjo ali nakup skoraj nič-ener-

gijske stavbe ali nakup stanovanja v 
novi ali obnovljeni skoraj nič-energij-
ski stavbi,

• celovito obnovo stavbe.
Za centralno ogrevanje pa so na voljo 
subvencije za: 
• kurilne naprave na lesno biomaso,
• toplotne črpalke, 
•  priključitev na sistem daljinskega 

ogrevanja, 
•  vgradnja plinskega kondenzacijske-

ga kotla.

Topel dom in nižji računi za ogrevanje
Stare gradnje so izjemno energetsko potratne – slaba izolacija ter dotrajani ogrevalni  
sistemi in materiali. Vse to vpliva na visoko rabo energentov pa tudi na kakovost bivanja. 
Zato ne odlašajmo s prenovo, čeprav nas morebitni visoki stroški lahko odvrnejo od 
načrtovanja del.  

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  
prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic  
 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti
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Subvencije za izvedbo posamičnih 
ukrepov znašajo do 20 % do 60 % pri-
znanih stroškov naložbe, višje pa so v 
primeru obsežnejše obnove ali  za iz-
vedbo najmanj treh ukrepov hkrati. 
Na voljo so tudi subvencije za skupne 
naložbe pri obnovi večstanovanjskih 
stavb,  v višini od 20 % do 40 % stro-
škov naložbe, in sicer za naslednje 
ukrepe:
• toplotno izolacijo fasade,
• toplotno izolacijo strehe ali stropa,
• optimizacijo sistema ogrevanja ali
• obsežno energetsko prenovo in
•  zamenjavo stare oziroma starih kuril-

nih naprav v skupni kotlovnici.
Dodatna nepovratna finančna spod-
buda je na voljo za izdelavo projekta 
za izvedbo del in nadzor projekta. Pre-
jemnikom denarne socialne pomoči 
se krije njihov celoten delež naložbe.
Občanom je lahko pri odločanju za 
naložbo in izpolnjevanju vloge za Eko 
sklad v pomoč brezplačno energetsko 
svetovanje, ki ga ponujajo usposoblje-
ni svetovalci v državni mreži ENSVET, 

financirani s strani Eko sklada. Za obisk 
v eni od lokalnih pisarn, ki so vzposta-
vljene po vsej državi, se lahko občani 

naročijo na spletni strani www.ensvet.
si ali na brezplačni telefonski številki 
080 1669.

Naši uporabniki so izbrali udobno, prijetno ter varčno ogrevanje z IR paneli UDEN-S. Ogrevalni IR paneli večino električne energije pretvorijo v toploto. 
Tako proizvedena toplota je za človeka in živali ugodna in prijetna ter posnema naravni krog ogrevanja, ki je zdrav in omogoča, da je manj vrtinčenja 

zraka v prostoru ter ohranja primerno vlažnost zraka.

Od 12.-14.10.2018 nas obiščite na Jesenskem sejmu v Komendi. V mesecu oktobru vam ponujamo dodatni 10% sejemski popust.

AX SYSTEMS ADRIA d.o.o.  041 362 224   jure@alarm-sistemi.si     
Poskrbite za ogrevanje in toploto v vašem domu z UDEN-S grelnimi IR paneli

IR ogrevalne letve

Dizajn IR ogrevalni paneli

Stenski IR ogrevalni 
paneli

AX Systems Adria, alarmni sistemi d.o.o., Pot na kolodvor 4, 4000 Kranj  (salon Zoisova 1, Kranj – nasproti sodišča)
www.irogrevanjeprostora.si Tel.: 00 386 41 362 224   jure@alarm-sistemi.si
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Za prejemnike redne denarne socialne pomoči ali varstvene-
ga dodatka so na voljo tudi nepovratne finančne spodbude 
za celotni strošek zamenjave starih kurilnih naprav na trdna 
goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, in 
sicer v stanovanjskih stavbah na območju  Celja, Hrastnika, 
Kranja, Ljubljane, Maribora, Murske Sobote, Novega mesta, 
Trbovlja in  Zagorja, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kako-
vost zraka. 
Za socialno šibke občan se izvaja še projekt ZERO – zmanj-
ševanje energetske revščine občanov. V okviru tega lahko 
prejemniki redne denarne socialne pomoči ali varstvene-
ga dodatka zaprosijo za obisk energetskega svetovalca na 
domu, ki jim nudi brezplačni nasvet za zmanjšanje porabe 
energije in vode, zraven pa dobijo še brezplačni paket ma-
terialov v vrednosti najmanj 50 EUR. Postopek se začne na 
centru za socialno delo, kjer se, ki so upravičene osebe, pri 
strokovnem delavcu prijavijo za paket in obisk svetovalca 
ENSVET.
Eko sklad ponuja tudi ugodne kredite za vse zgoraj naštete 
ukrepe in tudi druge okoljske naložbe. Možna je pridobitev 
subvencije in najema kredita hkrati. 
Informacije o odprtih javnih pozivih Eko sklada so vam na 
voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sre-
do in petek med 13.00 in 14.30 uro ter po elektronski pošti na 
ekosklad@ekosklad.si ali na www.ekosklad.si. 

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.

AKCIJA DO KONCA OKTOBRA AKCIJA DO KONCA OKTOBRA AKCIJA DO KONCA OKTOBRA
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SUZANA P. KOVAČIČ

Če ste pred časom na novo vgradili kurilno ali dimovodno 
napravo in vas je dimnikar ob prvem pregledu opozoril na 
nepravilnosti, je sedaj skrajni čas, da te tudi odpravite. "Pra-
vilno in učinkovito obratovanje kurilnih, dimovodnih in 
prezračevalnih naprav namreč zagotavlja požarno in zdra-
vstveno varnost, hkrati pa na ta način pri ogrevanju tudi pri-
varčujemo ter manj obremenjujemo okolje. Glavni pogoj za 
varno obratovanje vseh naštetih naprav je redno opravljanje 
dimnikarskih storitev skladno s predpisi (redni pregledi, po-
gostost čiščenja, meritve emisij ...). Če svoje peči, dimnike in 
zračnike redno vzdržujete in jih uporabljate tudi poleti, pred 
kurilno sezono ni potrebe po posebnih dodatnih ukrepih. Če 
pa vaša kurilna naprava med poletjem miruje oziroma je ne 
uporabljate, potem priporočamo, da sistem pred novo sezono 
pregleda tako dimnikar kot tudi serviser peči. Le tako si boste 
zagotovili brezhibno obratovanje celotnega sistema," svetujejo 
na Obrtni zbornici Slovenije (OZS), Sekcija dimnikarjev.

MENJAVA ALI PRENOVA PEČI, DIMNIKA ALI  
OGREVALNEGA SISTEMA

Če ste poleti sanirali ali kupovali novo peč, dimnik ali pa me-
njali celoten ogrevalni sistem in se pred tem niste posveto-
vali z izbrano dimnikarsko družbo, ki bi ocenila ustreznost 
izbrane naprave in pogojev za obratovanje, je skrajni čas, da 
dimnikarja o menjavi obvestite. "Dimnikar mora opraviti ob-
vezen prvi pregled, pri katerem preveri, ali je nova naprava 
vgrajena skladno s tehnično dokumentacijo in predpisi ter jo 
vpiše v evidenco kurilnih naprav. Za nadaljnje preglede bo po-
tem skrbelo dimnikarsko podjetje. Če naprava ni prijavljena, 
ne more nihče skrbeti za njeno pravilno delovanje in redne 
preglede," opozarjajo na OZS. 

POSVET Z DIMNIKARJEM ŠE PRED NAKUPOM  
KURILNE NAPRAVE

Posvet z dimnikarjem na OZS priporočajo že pri odločanju za 
nakup kurilne naprave. Poskrbite, da bo nova naprava vgra-
jena skladno z navodili proizvajalca in tehničnimi predpisi 

Varno v novo kurilno sezono
Sekcija dimnikarjev Obrtne zbornice Slovenije uporabnikom svetuje, kako se 
pripraviti na novo kurilno sezono in na kaj je treba biti pozoren pri nakupu 
centralne naprave na drva.



34 | MOJ DOM – OGREVANJE 

(standardi SIST EN) ter skladno s pravili stroke. Pazite, da 
vam vgradnjo naprav izvede podjetje, ki ima ustrezno obrtno 
dovoljenje, izvedbo v lastni režiji pa zaradi številnih možnih 
napak in tveganj na OZS odsvetujejo. "V številnih primerih je 
šele dimnikarska družba uporabnika seznanila, da ima vgra-
jeno povsem neustrezno kurilno napravo. Takšna dimnikar-
ska družba mora biti dovolj strokovna, zato je tudi pri izbiri 
dimnikarske družbe treba ravnati pazljivo," opozarjajo na 
OZS. Kot so še sporočili, so bila največja odstopanja v letu 2018 
zaznana pri centralnih pečeh na drva, ki sploh niso imele do-
kazil o ustreznosti ali pa so presegale predpisane emisijske 
vrednosti: "Šlo je za t. i. klasične centralne peči na drva, ki 
obratujejo brez sodobne tehnologije; pri kurjenju s poleni pa 
je treba imeti vgrajene vodne zbiralnike toplote. Tako si težko 
predstavljamo situacijo, ko pooblaščen inštalater uporabniku 
dobavi in vgradi novo neustrezno kurilno napravo, nato pa 
šele dimnikar opozori na to. Kako bodo takšne situacije re-
ševali uporabniki in kako bo ravnala okoljska inšpekcija, še 
ni znano. Je pa tržni inšpektorat v številnih primerih že izdal 
prepoved za prodajo ali dajanje na voljo. Zato previdno pri na-
kupih, kar velja tudi za kamine, štedilnike in druge enosobne 
peči na lesno gorivo.
Pri lesu je tudi pomembno, da je les zračno suh, kar bo za 
polena po novem z meritvijo – z namenom ozaveščanja – pre-
verjal tudi dimnikar; globe za tovrstne primere pa lahko pred-
piše le inšpektorat za okolje in prostor. Prevlažen les povečuje 

emisije, porabo goriva in bolj obremenjuje peč ter dimnik za-
radi saj in katranskih oblog."

PRENOVE IN ADAPTACIJE DOMA
Dimnikarski pregled je zelo pomemben tudi v primerih, če 
ste poleti prenavljali svoj dom, saj tudi številne prenove, ki na 
prvi pogled nimajo ničesar skupnega s kurilno napravo, bi-
stveno vplivajo na njeno varno uporabo. Na primer tesnjenje 
oken in vrat oz. zamenjava oken in vrat z novimi, vgradnja 
rešetk na kanalih za prezračevanje, vgradnja ventilatorjev na 
zračnike, kuhinjske nape, klimatske naprave, sušilni stroji ... 
– vse to spreminja dovod zraka ali vplivajo na tlačne pogoje v 
prostoru. Zaradi neustreznih pogojev lahko pride do slabšega 
zgorevanja, tvorjenja katranskih oblog v dimniku (pri pečeh 
na trdno gorivo), slabše kakovosti zraka v prostoru ali do iz-
hajanja dimnih plinov, posledica pa so lahko celo zastrupitve.

PRENOVE FASAD
V zadnjih letih se v Sloveniji izvaja veliko energetskih sanacij 
stavb, tudi s prenovo fasad. "Pri tem se žal pogosto zgodi, da 
izvajalci spregledajo in preprosto prekrijejo zračnike ter druge 
odprtine za dovod zraka," še opozarjajo na OZS. Sanacija fa-
sade mora biti ustrezno izvedena, saj sicer lahko privede do 
pregrevanja in vžiga fasade. Zato tudi pri prenovah fasad OZS, 
Sekcija dimnikarjev priporoča posvet z ustrezno strokovno di-
mnikarsko službo. 
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Trgovina in servis Stik R & U  
Kidričeva cesta 75, Škofja Loka, 

Telefon: 04 51 54 300, 
Elektronska pošta: info@stik-ru.si

Z dolgoletnimi izkušnjami vam pomagamo pri najboljši izbiri vašega novega aparata.

Nov aparat vam dostavimo in priklopimo, starega odpeljemo.

V primeru okvare vam naši usposobljeni serviserji hitro in strokovno odpravijo napako.

Opravimo tudi manjša vodovodna in mizarska dela.

Storitve opravljamo po celotni Gorenjski!

R & U d.o.o.

SUZANA P. KOVAČIČ

Predvsem radiatorski sistem v času ogrevalne sezone lahko 
suši zrak, vlažilnik zraka pa pomaga ohranjati zračno vla-
go. Relativna zračna vlaga v bivalnih prostorih namreč po-
membno vpliva na naše počutje. Optimalna je od štirideset 
do šestdeset odstotkov, a se v času ogrevalne sezone lahko 
spusti udi na trideset odstotkov ali celo manj. Suh zrak draži 
kožo, oči in dihala, oslabi absorpcijo in prenos kisika v oži-
lje, posledice so lahko utrujenost in pomanjkanje zbranosti. 
Na voljo so različne vrste vlažilnikov zraka, pri Zvezi potro-
šnikov Slovenije opozarjajo, na kaj morate biti pozorni pri 
nakupu. Vlažilnik zraka mora biti ustrezno zmogljiv glede na 
velikost prostora, izbrani model naj bo preprost za uporabo 
in tiho delujoč. Boljši vlažilniki imajo vgrajen higrostat, ki iz-
klopi delovanje, ko je dosežena nastavljena stopnja vlažno-
sti. Vlažilnik naj bo tudi preprost za čiščenje. Čiščenje mora 
biti redno, kar med drugim pomeni, da je treba posodo za 
vodo vsak dan oziroma pred vsako polnitvijo sprati in teme-
ljito osušiti, enkrat na teden pa jo razkužiti s priporočenim 
sredstvom, lahko tudi s kisom.  

Z vlažilnikom nad suh zrak 
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SUZANA P. KOVAČIČ

Mesec prostora 2018 s sloganom Pro-
stor je zakon poteka v znamenju nove 
prostorske in gradbene zakonodaje, 
ki se je začela uporabljati junija letos. 
Ta prinaša širok nabor različnih in-
štrumentov, katerih cilj je uspešen, 
dolgoročen in trajnostno naravnan 
prostorski razvoj ter ustvarjanje po-
gojev za kakovost življenjskega pro-
stora in krepitev razvojnih možnosti 
Slovenije. A kot še sporočajo z mini-
strstva za okolje in prostor, je zakono-
daja le orodje, inštrument za dosega-
nje ciljev. Ključna sta naše ravnanje 
in naš odnos do prostora – na indi-
vidualni in družbeni ravni. Prostor 
ni dobrina, ki jo enostavno kupimo 

in nepremišljeno trošimo, temveč je 
omejena naravna dobrina, s katero je 
treba ravnati izjemno skrbno in celo-
vito. Je ogledalo družbe, saj vse naše 
ravnanje – ekonomsko, družbeno in 
individualno – pušča sledi v prostoru. 
V času meseca prostora je vrsta do-
godkov, ki neposredno ali posredno 
osvetljujejo vprašanja prostorskega 
in urbanega razvoja v Sloveniji. Ne-
kateri izmed njih so namenjeni stro-
kovni javnosti, nekateri otrokom in 
mladostnikom, nekateri pa najširši 

javnosti v Sloveniji. Vsem je skupno 
poslanstvo, da s svojimi dejavnostmi 
promocije, izobraževanja in ozave-
ščanja opozorijo na našo skupno od-
govornost za tak prostor, v katerem 
bi si želeli živeti.

Prostor je zakon
V Sloveniji oktobra že peto leto zapored obeležujemo mesec prostora,  
ki ga posvečamo skrbi za trajnostni prostorski razvoj. Zaokrožata  
ga dva mednarodna dneva, svetovni dan habitata prvega oktobra in  
svetovni dan mest 31. oktobra.

Med napovedanimi dogodki v oktobru, mesecu prostora,  
je bil tudi včerajšnji v Sokolskem domu v Škofji Loki. 
Organizator je bil Inštitut za razvoj vključujoče družbe,  
izbrana tema pa Prostor za srečo in smisel življenja.
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 Do zadnjega so ga skrivali. Vedeli smo le, da bo 
sodeloval v resničnostnem šovu – vsaj glede na to, 
kako se je njegovo ime sem in tja pojavilo ob omembi 
Bara, kaj več ne. Na koncu se je izkazalo, da je letos Emi 
Nikočević, ki je v prejšnjem Baru sodeloval kot igralec, v 
tokratnem šovu menedžer bara. A. B. / Foto: A. B.

  Po Gorenjski potuje Barcaffè Roadshow. V Škofji Loki se je 
ustavil najprej – 21. septembra, ko so prijazni promotorji obi-
skovalcem kuhali kavo; pravi kavoljubi pa so lahko nato zavrte-
li tudi kolo sreče in si prislužili lepo nagrado. Na fotografiji pro-
motorji: Nina Kavčič, Sarah Šmid in Matej Brunšek. Roadshow 
se v Škofjo Loko vrača v soboto, 13. oktobra, v dopoldanskih 
urah; in s tem obiskom se kavno popotovanje po Gorenjski tudi 
zaključuje. A. B. / Foto: A. B.

  V soboto, 29. septembra, so povabili v Krčmo Mihol na 
tradicionalni Miholfest. Poskrbeli so tako za žejne kot lačne – v stilu 
priljubljenega Oktorberfesta pa je seveda glavno vlogo imelo pivo. 
Točili so "superce", stregli preste in okusne klobase. V večernih urah 
se je pridružila še glasba, za prijazen vtis pa so skrbeli domači ter 
strežno osebje lokala. A. B. / Foto: Andrej Tarfila
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 Bogomir Dolenc je 42 dni zapored v sklopu dobrodelnega 
projekta za Male viteze vsak dan pretekel razdaljo maratona, vsak 
dan v drugi občini. V Medvodah so se mu pridružili tudi z Radia 
Sora in nekdanji olimpijec Ivo Čarman. M. B. / Foto: Maja Bertoncelj

  Glasbenik Andraž Gartner - Canegatto iz Reteč pri Škofji Loki se je na 
Popevki 2018 prvič predstavil širši javnosti in takoj posegel po samem 
vrhu. S pesmijo Samo mirno se je uvrstil na drugo mesto, poleg tega pa 
je prejel tudi nagrado za najobetavnejšega avtorja ali izvajalca. Andraž, 
ki še nikoli ni imel pravega koncerta, je ob tej priložnosti obljubil, da ga 
bomo v kratkem videli stati na odru – in kot pravi, bo to najverjetneje v 
domači Škofji Loki. M. L. / Foto: Primož Pičulin

Vsak dan specialiteta -  
ocvrt piščanec! 

Sprejemamo rezervacije za 
zaključene družbe.

Benedikova 21, 4000 Kranj - Stražišče
T: 04 23 11 170, GSM: 041 67 19 19
e-poša: gostilna-benedik@siol.net

Odprto od 12. do 23. ure, nedelja od 12. do 17. ure,  
v ponedeljek zaprto.
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S septembrom je na naše ceste zapeljal novi avto znamke 
Kia Ceed. Nič kaj korejski, temveč povsem evropski, obli-
kovan in razvit v Nemčiji, narejen v Žilini na Slovaškem.
Od leta 2006 je bilo v Evropi prodanih več kot 1,3 milijona 
primerkov modela Ceed, kar pomeni, da gre – poleg mo-
dela Sportage – za enega Kiinih najbolj prodajanih mode-
lov. Novi model Ceed je enako dolg kot prejšnji, je pa bolj 
športen, malce širši in nižji, kar mu skupaj z neodvisnim 
vzmetenjem omogoča boljše vozne lastnosti in seveda več 
prostora za potnike. Ravne linije nadomeščajo predho-
dnikove okrogle robove. Novi model serijsko prinaša LED-
-dnevne in zadnje luči. Novi model Ceed ima več napredne 
tehnologije, ki se z opcijsko ponudbo veča. Serijsko je že 
opremljen s sistemom za preprečevanje naleta, sistemom 
za ohranjanje vozila na voznem pasu in z opozorilom ob 
zmanjšani zbranosti voznika.
Ceed se trenutno prodaja v dveh variantah, kot petvratna 
limuzina (hatchback), za tiste, ki potrebujte več prostora, 
pa kot karavanska izvedba (sportswagon). Akcijska cena 
prvega se začne pri 12.990 evrih, cena karavanske izvedbe 
pa pri 14.490 evrih. Karavanska izvedba je daljša za slabih 
dvajset centimetrov, zato pa se volumen prtljažnega pro-
stora poveča za 150 litrov. 

Ceedovo družino bosta v začetku leta 2019 dopolnila mo-
dela Kia ProCeed in KIA GT. Proceed je tretji in najbolj di-
namičen član družine Ceed, ki bo namenjen samo evrop-
skim kupcem. Ker bo predstavljal vrh ponudbe, bo na voljo 
samo z opremo GT-line in kot športna različica z oznako 
proceed GT. Na voljo bo s 120-"konjskim" 1,0-litrskim tur-
bobencinskim trivaljnikom ali 1,4-litrskim turbobencin-
skim štirivaljnikom z močjo 140 "konjev", dizelsko stran 
pa bo zastopal 1,6-litrski turbodizelski štirivaljnik z močjo 
136 "konjev". Za zadostno moč modela Proceed GT bo skr-
bel 1,6-litrski turbobencinski štirivaljnik, ki je z 204 "konji" 
identičen tistemu v Kii Ceed GT, na voljo pa bo v kombina-
ciji s sedemstopenjskim menjalnikom. Notranja in ostala 
oprema sta sicer identični kot v modelu Ceed, seveda z naj-
boljšo opremo, vozne lastnosti so primerno boljše od nje-
govih, saj je njegovo dno tudi za pet milimetrov bliže tlom, 
bolj športni vožnji pa je prilagojeno tudi podvozje.

Kiina zgodba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cresnik.si    01/23-55-665 

Spodnja Senica 20, 1215 Medvode 

 625-l mogočni prtljažnik z ogromno 
prostora za vašo prtljago 

 Občudovanja vredna oblika 
 Superiorno udobje 
 Napredni varnostni sistemi 
 Sodobne in prefinjene podrobnosti 
 Oborožen s pametnimi tehnologijami 
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peugeot.si

BREZPLAČNA
TEL. ŠT.
080 26 24

ZAPELJITE  
V SMERI 
BREZSKRBNIH 
POTI!

Vse pod kontrolo, na vsakem kilometru. Poskrbite  
za brezskrbno vožnjo, izkoristite ugodno vzdrževanje  
vozil in ob tem prihranite tudi DO 35 % NA IZBRANE 
NADOMESTNE DELE. 

-35 %
DO

POPUST NA IZBRANE 
ORIGINALNE NADOMESTNE DELE
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RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

Mednarodni avtomobilski avtosalon, 
ki bo v Parizu potekal do 14. oktobra 
2018, spada med največje tovrstne 
prireditve ne le v Evropi, temveč tudi 
na svetu, saj avtomobilski proizva-
jalci, predvsem francoski, na njem 
predstavijo številne novosti. Na le-
tošnjem salonu sodeluje več kot 360 
razstavljavcev iz 25 držav. 
Razlog za grenak priokus salona je 
dejstvo, da je veliko avtomobilskih 
proizvajalcev odpovedalo sodelova-
nje. Poleg Volkswagna (druge kon-
cernske znamke – Audi, Porsche, 
Škoda in Seat – so prisotne) so sejem 
zapustili skoraj celotni koncern FCA 
(z izjemo Ferrarija), Aston Martin, 
Bentley, Ford, Lamborghini, Mazda, 
Mini, Mitsubishi, Opel, Nissan in 
Volvo. 

S podobnimi težavami se sicer ubada-
jo tudi organizatorji drugih avtomo-
bilskih salonov. Frankfurtski avtomo-
bilski salon, ki se s pariškim menja na 
dve leti, je lani beležil številne odpo-
vedi avtomobilskih proizvajalcev. Celo 
na avtomobilskem salonu v Ženevi, ki 
velja za smetano avtomobilske sejem-
ske ponudbe, je manjkal Opel. 
Pri Volkswagnu niso bili konkretni, 
zakaj v Parizu niso prisotni, zapisali 
pa so, da ves čas preverjajo in analizi-
rajo svojo prisotnost na mednarodnih 
avtomobilskih razstavah in da bodo 
tudi v Parizu imeli več aktivnosti za 
komuniciranje z javnostjo. Pravi ra-
zlog je najbrž iskati v visokih stroških, 
saj imajo zaradi "afere dieselgate" še 
vedno veliko težav. Prav pred sejmom 
je Volkswagen namreč pristal na pla-

čilo milijarde evrov kazni, ki jo je zah-
tevalo nemško tožilstvo po razkritju 
goljufanja na testih izpušnih plinov. 
Razlogov, zakaj avtomobilski proizva-
jalci zapuščajo avtomobilske salone, 
je več. Prav gotovo je res, kar pravijo 
poznavalci, da avtosaloni potrebujejo 
nov pristop. Na modernih salonih je 
čedalje večji poudarek na predstavlja-
nju potrošniške tehnologije in avto-
nomnosti avtomobila, za kar se zlasti 
specializirajo nekateri saloni v ZDA 
(Las Vegas) in na Kitajskem, kjer je 
največji in najhitreje rastoči avtomo-
bilski trg. Resnica pa je tudi v tem, da 
se avtomobilski proizvajalci raje pred-
stavljajo na samostojnih dogodkih, na 
katerih so v središču pozornosti, hkra-
ti pa interaktivno na spletu predvajajo 
razkritje svojih novih modelov vozil.

Avtosaloni potrebujejo nov pristop
Številne odpovedi sodelovanja avtomobilskih proizvajalcev
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9. 10. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30 

ZLATE PRAVLJICE URA PRAVLJIC – ZA OTROKE OD 4. LETA DALJE 

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

10. 10. • VSAKO SREDO, Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, 10.00

KOGNITIVNI TRENING AEROBIKA MOŽGANOV

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

10. 10. • Krajevna knjižnica Trata, 13.30 

KNJIŽNICA MENE BRIGA

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

10. 10. • MDC BLOK, 13.30–17.00

DAN ODPRTIH VRAT Z ODPRTJEM FOTOGRAFSKE RAZSTAVE  
NATEČAJA MOJ SVET

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

10. 10. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00 

BEREMO Z NASMEHOM S KUŽKOM VILIJEM – ZA OTROKE  
OD 6. DO 10. LETA (OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE)

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

10. 10. • Galerija na Gradu, Loški muzej, 19.00

POGOVORI Z UMETNIKI: FRANC NOVINC

Informacije: Marija Demšar, pr@loski-muzej.si

11. 10. • na ogled do 14. 11, Mala galerija, 10.00

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL DNEVNEGA CENTRA ŠENT ŠKOFJA LOKA,  
Z MANDALAMI NA POTI DO SEBE

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

11. 10. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 13.30

BRALNI KROG ZA MLADE BRALNO GNEZDO ZA OTROKE OD 9. DO 14. 
LETA

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

11. 10. • Terasa mladinskega oddelka Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, 17.00

JESENSKI PIKNIK USTVARJALNA DELAVNICA, IGRARIJE IN JESENSKE 
DOBROTE

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

11. 10. • na ogled do 25. 10., Galerija Sokolskega doma Škofja Loka, 19.00

IZ SRCA UMETNIKA, RAZSTAVA SLIK ANTONA KRAJNCA

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

11. 10.–14. 11. • preddverje Sokolskega doma Škofja Loka

MEPI MI JE ODPRL POGLED SKOZI OBJEKTIV, RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 
ŽANA KRIŽNARJA

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

12. 10. • Kristalna dvorana Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00

KONCERT PESEM JESENI

Informacije: Štefka Krmelj, 031 406 305, stefka.krmel@siol.net

12. 10. • za izven, Loški oder Škofja Loka, 19.30

ANTON TOMAŽ LINHART: TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI

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

12. 10. • ŠKOFJELOŠKI GRAD, 20.00

KONCERT: PARNI VALJAK, JOHN F. DOE IN FIRESKULLS

Informacije: agencijakoncerti@gmail.com

13. 10. • za abonma ZAMORČEK in IZVEN, Loški oder Škofja Loka, 10.00 

MINEŠTRALALA, MIŠKINO GLEDALIŠČE KUKUC

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

13. 10. • Loški oder Škofja Loka, 19.30, za izven 

ANTON TOMAŽ LINHART: TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI 

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

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

ZLATE PRAVLJICE URA PRAVLJIC – ZA OTROKE OD 4. LETA DALJE

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

17. 10. • vsako sredo, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00–19.00

ŠAHOVSKE URICE

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

17. 10. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

KRISTALNI ABONMA: VITA MAVRIČ

Informacije: Tea Oblak, 04 511 23 35, tea.oblak@sokolskidom.si

17. 10. • Loški oder Škofja Loka, 19.30

PREMIERA, ZA IZVEN: J. B. P. MOLIERE: ŠOLA ZA ŽENE

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

18. 10. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00

RAZGIBAJMO MOŽGANČKE – ZA OSNOVNOŠOLCE, REŠEVANJE KVIZA

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

18. 10. • Krajevna knjižnica Trata, 17.00

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE – ZA OTROKE OD 4. DO 10. LETA 
IGRAJMO SE INDIJANCE

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
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18. 10. • Kapela Puštalskega gradu, 18.00

GLASBENI VRTILJAK – JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE 
ŠKOFJA LOKA
Informacije: Luka Železnik, 031 633 076, pomocnik@gsskofjaloka.si

18. 10. • Sokolski dom, Škofja Loka, 18.00

PODELITEV PRIZNANJ SKUPINE ZA LEPŠO LOKO

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

19. 10. • Sokolski dom, Škofja Loka, 12.30

TUJEJEZIČNI RECITAL JEZIK – KULTURA IN TRADICIJA

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

19. 10. • za abonma MODRI, za IZVEN, Loški oder Škofja Loka, 19.30

J. B. P. MOLIERE: ŠOLA ZA ŽENE

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

20. 10. • Sokolski dom Škofja Loka, 10.00

RIBJE FANTAZIJE: OTROŠKI GLASBENI ABONMA UMETNOST  
OTROKOM,

Informacije: Tea Oblak, 04 511 23 35, tea.oblak@sokolskidom.si

20. 10. • Loški oder Škofja Loka, 19.30

ZA ABONMA RDEČI, ZA IZVEN: J. B. P. MOLIERE: ŠOLA ZA ŽENE

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

21. 10. • zbirno mesto pred Marijino kapelico na Starološkem trgu, 14.00

TONETOV ŠPANCIR: ARHEOLOŠKI SPREHOD NA PUŠTAL  
NAD TRNJEM

Informacije: Tone Bevk, 041 691 267, lonka@staraloka.si

23. 10. • Velika sejna soba upravne enote Škofja Loka, Poljanska 
cesta 2, Škofja Loka, 17.00–19.15
BREZPLAČNA DELAVNICA: 10 KORAKOV ZA NASLEDSTVO  
DRUŽINSKEGA PODJETJA

Informacije: Prijave so obvezne, SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna 
agencija Sora, d. o. o.: – Jana Šifrar, 04 50 60 220, info@ra-sora.si

24. 10. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00

BEREMO Z NASMEHOM S KUŽKOM VILIJEM – ZA OTROKE  
OD 6. DO 10. LETA (OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE) 

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

24. 10. • Galerija Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1,  
4220 Škofja Loka, 17.00

SEMINAR: (NE)OBVEZNI INTERNI AKTI V PODJETJU IN OBVEZNE  
EVIDENCE NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI Z VZORCI

Informacije: Julija Primožič, 04 50 60 200, www.ooz-skofjaloka.si,  
ooz.sk.loka@siol.net

24. 10. • Velika sejna soba upravne enote Škofja Loka, Poljanska 
cesta 2, Škofja Loka, 17.00–19.30

BREZPLAČNA DELAVNICA: OPTIMIZACIJA PROCESOV V  
PODJETJU – KORISTI IN NAPOTKI ZA MANJŠA PODJETJA

Informacije: Razvojna agencija Sora, d. o. o., info@ra-sora.si,  
04/50 60 220, obvezne prijave do 19. 10. 2018

24. 10. • Krajevna knjižnica Trata, 19.00

KNJIGOSNEDKE

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

25. 10.–30. 11 • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja  
Škofja Loka

RAZSTAVA ILUSTRACIJ MIHE HANČIČA

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

25. 10. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00

KAKO NASTANE STRIP

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

26. 10. • Galerija Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00

PLAKAT MIRU, RAZSTAVA MEDNARODNEGA LIKOVNEGA NATEČAJA

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

26. 10. • za IZVEN, Loški oder Škofja Loka, 19.30

J. B. P. MOLIERE: ŠOLA ZA ŽENE

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

27. 10. • Ivana Galerija Groharja, 10.00

PRAVLJICA V GALERIJI

Informacije: Marija Demšar, pr@loski-muzej.si

27. 10. • Kulturni dom Sv. Duh, Škofja Loka, 19.30

ČAKALNICA, KOMEDIJA

Informacije: 041 915 955, abonma@sv-duh.si, www.sv-duh.si

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: PLANINSKA  
POSLASTICA, ki je bila objavljena v Loških novicah v torek, 11.  
septembra 2018, in prejmejo knjigo Melanda so: Tanja Palja iz 
Škofje Loke, Bogomila Gartner iz Sorice in Tomaž Teran iz Trži-
ča. Nagrajencem čestitamo!
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Porajala se bodo nova čustva in obudila 
stara, ki ste jih že dali v pozabo. Denarni 
priliv bo v pozitivnem smislu spremenil 
vaše načrte in kar naenkrat boste dobre 
volje in polni energije. Nobena juha se ne 
poje tako vroča, kot se skuha. Na to se 
spomnite, ko boste zaradi nepremišlje-
nih besed slabe volje.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Ob izpolnitvi želje vam bo postalo jasno, 
da je to le prvi korak k nečemu večjemu. 
Prihajate v obdobje za pridobivanje ra-
znih materialnih dobrin. Sklepanje kup-
čij in naložb, ki so se prelagale. Kadar se 
odločate za hojo po robu, morate biti res 
biti pogumni in seveda tudi malo nori. Pri 
tem ni zadržkov in ne pravil. 

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Čeprav morda zadeve ne bodo poteka-
le, tako kot ste mislili, ne boste obupali. 
Nasprotno – še bolj se boste potrudili. 
Včasih ni vse tako, kot vidite. Vidite tako, 
kot se vam v tistem trenutku zdi najbolj 
sprejemljivo. Gledamo, ne vidimo, poslu-
šamo, pa ne slišimo. Občutek, da so se 
vsi zarotili proti vam, bo hitro minil.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Če boste ob prvi oviri razmišljali slabo, 
boste že vnaprej obsojeni na neuspeh. 
Zato se je treba takim mislim že na daleč 
izogniti. Iskali boste način, kako bi se ne-
komu približali. Brez posebnega razloga 
se boste v tem mesecu imeli lepo. Zado-
voljni sami s seboj boste prekipevali od 
sreče in navdušenja nad življenjem.

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Poskušali boste ujeti svoje sanje. Spo-
znanje, da največ pomeni to, da si zau-
pamo, bo čudovito in nepozabno. Zbrali 
boste pogum in ne bo vam mar, ker boste 
tisti, ki je naredil prvi korak in s tem konč-
no prekinili začarani krog, ki vam je nare-
dil kar nekaj škode. Glede prijateljstva se 
bodo pojavili dvomi.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

Pridejo trenutki, ko lažete sebi – in to 
samo zato, ker ne upate vzeti zvezde na 
nebu, ki je tam samo za vas. Ustvarjal-
ni kot že dolgo ne boste hiteli čez ovire. 
Ustavili se boste šele, ko boste čisto iz-
črpani. Lahko je ravno današnji dan tisti 
pravi, tisti, v katerem se vam izpolni že-
lja. V upanju je moč, čeprav skrita.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Razpoloženje bo nihalo v skrajnosti. 
Občutek, da imate zvezane roke, k sreči 
kmalu mine. V zraku je, kljub muhastim 
vremenskim razmeram, ljubezen. Metulji 
bodo leteli visoko in marsikomu se obeta 
prav lepo presenečenje. Ko bo treba na-
rediti korak naprej, ne boste oklevali, saj 
bodo vsi odgovori jasni.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

V krogu najbližjih lahko pričakujete, da 
pride do zapleta. Čeprav ne boste nič kri-
vi za situacijo, jo boste morali reševati. 
Nepričakovano bo vse skupaj zašlo z že 
začrtane poti. Včasih pač ne gre drugače, 
kot da človek improvizira – in to bo tokrat 
potrebno. Če rože redno ne zalivate, slej 
ko prej oveni. In tako je tudi s čustvi.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Včasih se je res težko držati pravil, ki vam 
jih postavlja okolica. A to je nujno potreb-
no, ker se lahko v nasprotnem primeru 
znajdete v težavah. Ne boste se prilaga-
jali in samo kimali z glavo, odločno boste 
zavzeli svoje stališče. Nove izkušnje, mo-
žnosti, ki jih lahko izkoristite sebi v prid 
– ali pa tudi ne. Vse je odvisno samo od 
vas.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Okolica bo od vas veliko pričakovala, a vi 
se boste umaknili in posvetili čas sebi, 
čeprav bo to samo razmišljanje o načrtih. 
Prihajajo novi izzivi in morali boste biti 
kar se da spretni, da ne spregledate ma-
lenkosti. Edina možnost, da se izognete 
prepirom, ki vas čakajo, bo sklepanje ra-
znih kompromisov.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

Od nekoga boste pričakovali podporo 
in boste grenko razočarani. Med vsakim 
še tako lepim cvetjem raste tudi plevel. 
Urejale se bodo pomembne zadeve, ki so 
bile že nekaj časa skrite pod preprogo. 
Vse enkrat pride na dan, pa če je še tako 
skrito. Za dobro počutje bo vsak zase naj-
bolj vedel, kaj mu je storiti. 

RIBI
20. 2.–20. 3.

Čakajo vas lepi dnevi, polni dobrih pri-
ložnosti, tudi za tiste, ki ste že skoraj na 
robu obupa. Saj veste, za dežjem vedno 
posije sonce. Priložnost, ki jo že dolgo ča-
kate, tisto pravo, za katero ste prepričani, 
da se zgodi samo enkrat v življenju, lahko 
dobite prav kmalu. Vedno je več poti, ki 
nas pripeljejo do cilja.



www.les3plus.si     www.masivni-podi.si     www.razrezipomeri.si
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih
napak na tej strani napačno navedeni. Akcijske cene veljajo od 5.10.2018 do 5.11. 2018 oziroma do odprodaje zalog. Popusti se med 
seboj ne seštevajo.

Les 3 plus d.o.o.
Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER
T: 040 418 251, 04 204 27 14
E: les3plus@gmail.com

JESENSKA ČISTILNA AKCIJA
ročno orodje
kljuke in ključavnice
pohištveni ročaji in obešalniki
zaključne alu in druge letvice
vijaki spax
čistila za pode   in še ..... do - 30%

Les 3 plus- 20%

- 30%

- 20%

- 20%

- 30%
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Gospodinjski dnevi
Od 8. do 20. oktobra 2018

- 30%
gospodinjski tekstil

- 20%
posoda, gospodinjska 

galanterija in potovalni 
program

Popust se obračuna pri blagajni in ne velja za 
že znižane izdelke in izdelke v akciji. Popust ne velja za 
vrečke za sesalce, baterije, mrežice za brivnike in voščilnice.
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Nagrade: 3-krat BRISAČA SVILANIT 
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 24. oktobra 2018, 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.



Pravočasno 
pripravljeni 
na zimo.

www.petrol.si/tipstopwww.eshop.si www.vianor.si

facebook.com/Vianor-Slovenija

Možnost plačila na obroke
za imetnike Petrol klub plačilne kartice.

Ob enkratnem nakupu in premontaži kompleta 4 zimskih in Weatherproof pnevmatik Nokian za osebna, poltovorna in 4x4 vozila na bencinskih servisih, 
eShopu in Vianor servisih, stranki povrnemo 20 € z vključenim DDV v enkratnem znesku ob obračunu opravljene storitve premontaže na kateremkoli Vianor 
servisu. Kupon za premontažo prejmete na Vianor servisu. Število kuponov je omejeno. Akcija traja do 30. 11. 2018.

TIPSTOP
VIANOR

ŠKOFJA LOKA
Kidričeva c. 8 B

4220 Škofja Loka
04/202 58 90
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