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Po nakupih s »cekarjem« in lastno embalažo

Kristina Primožič
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Mateja Rant, foto: Tina Dokl

Kako je dozorela ideja, da 
odprete trgovino brez pla-
stične embalaže? 

Dozorevala je nekaj časa; nekaj 
let nazaj se me je zelo dotaknila od-
daja, v kateri so govorili o tem, kaj 
vse ljudje spuščamo v okolje, kar 
mi je dalo misliti. Zelo rada namreč 
pospravljam in tako sem začela ugo-
tavljati, koliko strupov gre v vodo 
samo zato, ker želim imeti čisto 
hišo. Zato sem začela raziskovati, 
kako izdelati naravne detergente, 
praške, gele, ki vsebujejo snovi, ki jih 
načeloma lahko dejansko uživaš – 
sodo bikarbono, citronsko kislino ... 
To mi je bilo izredno všeč, tako sem 
se znebila slabe vesti pri čiščenju. S 
tem sem seznanila še domače in po-
tem se je razvijalo naprej, ves čas se 
je prepletalo z mojim življenjem, na-
vadami. Pri nakupih sem bila vedno 
bolj pozorna, kaj dejansko res potre-
bujem. Raje kupujem kakovostno in 
uporabljam dlje časa. 

 Prav veliko zgledov, na katere bi 
se lahko oprli, pri nas verjetno niste 
imeli?

Ogledala sem si podobni trgovi-
ni v Ljubljani in Mariboru; ko sem se 
zares odločila, da bi se tega lotila v 
Škofji Loki, sem odkrila, da se je v 
zadnjih letih odprlo kar nekaj tovr-
stnih trgovin, tudi v Kopru in Murski 
Soboti, ki sem ju obiskala in kjer sem 
dobila tudi največ informacij.

 Kaj vas je predvsem zanimalo?
Med drugim recimo to, kje dobiti 

posode, primerne za shranjevanje 
živil. 

 Kako je potekalo navezovanje sti-
kov z dobavitelji? Sodelujete pred-
vsem s ponudniki iz lokalnega oko-
lja ali tudi širše?

Obstajajo dobavitelji, ki imajo ta 
sistem že dobro vpeljan in se je zato 
z njimi mogoče enostavno zmeniti. 
Seveda pa sem si želela, da bi bili 
izdelki čim bolj lokalni oziroma iz 
bližnjega okolja. Še preden sem od-
prla trgovino, ko je bilo vse skupaj še 
pri ideji, sem navezala stik z nekate-
rimi lokalnimi ponudniki, s katerimi 
se poznamo že od prej. V ponudbi so 
tudi izdelki z naše kmetije – jogurt, 
sir in skuta. Vsem se je zdelo zani-
mivo, a smo se vsi skupaj učili – na 
kakšen način naročati, kako shra-
njevati, da bi bilo čim bolj enostav-
no za vse ... Želela sem, da se odšteje 
strošek pakiranja, da bi lahko tudi 
sama prilagodila ceno. Se je pa tre-
ba zavedati, da so vsi izdelki domači, 
kakovostni, in je temu primerna tudi 
cena. 

 Koliko časa je preteklo od ideje do 
izvedbe, torej odprtja trgovine? 

Resno sem o tem začela razmi-
šljati v začetku leta, ko se mi je iz-
tekal porodniški dopust. Mogoče bo 
slišati filozofsko, ampak začela sem 
si zastavljati vprašanja v smislu, kaj 
želimo pustiti svetu – človeška bitja 
na življenje mogoče gledamo preveč 
kratkoročno. Res je, da je treba uži-

vati življenje in biti zadovoljen tukaj 
in zdaj, ampak obenem se moramo 
ozirati tudi na to, kaj lahko nare-
dimo za naše potomce in nasploh 
za okolje. Zato sem si rekla, da gle-
de odpadkov lahko vsaj poskusim. 
Takrat sem se vključila v spletno 
individualno izobraževanje z naslo-
vom Zavestno podjetništvo, na ka-
terem smo obravnavali poglabljanje 
vzorcev, ki te omejujejo pri izvedbi 
idej. 

 S kakšnimi omejitvami ste se vi 
spopadali?

Na začetku je bilo precej tudi psi-
holoških preprek – ali mi bo sploh 
uspelo in kaj, če mi ne bo. Zdaj o tem 
niti nimam več časa razmišljati in 
sem to pustila za sabo. (smeh) Prej 
sem delala kot delovna terapevtka, 
zato me je begalo, kako naj oboje po-
vežem, saj me je bilo strah, da bi iz-
gubila identiteto, če se bom podala v 
neznano. Na koncu je pretehtalo, da 
nisem več želela toliko časa prežive-
ti v avtu na poti v službo, ampak bi 
ta čas raje preživela z družino oziro-
ma na kmetiji, kjer življenje vseeno 
poteka malce drugače. Obenem sem 
želela nekaj ponuditi sebi in ljudem 
v svoji bližini, ki si želijo takega na-
čina nakupovanja, in tako sem se 
odločila za vzpostavitev trgovine 
brez plastične embalaže. Junija sem 
se vključila v projekt Poni – podje-
tno nad izzive v Kovačnici v Kra-
nju. Gre za neke vrste podjetniško 
usposabljanje, ki traja štiri mesece. 
Dobiš pogodbo o zaposlitvi in delaš 
na svoji ideji. To mi je zelo pomagalo, 
saj si moral čas, preživet tam, name-
niti razvoju ideje, tudi če včasih nisi 
vedel, kaj bi počel.

 S kakšnimi izzivi ste se srečali na 
začetku vaše podjetniške poti?

Po nakupih s »cekarjem« in lastno embalažo

Kristina Primožič, ki je pred časom v Škofji Loki odprla trgovino brez plastične 
ambalaže Pouhn cekar, priznava, da ni človek, ki bi živel čisto brez odpadkov, 
niti ne želi predstavljati tega kot popolnost. A to je že postalo del nje in se trudi, 
da bi skupaj z njo navade začeli spreminjati tudi drugi, za začetek pri svojih 
vsakdanjih nakupih.



Največji izziv je bilo iskanje pros-
tora, a mi ga je kljub temu uspelo 
relativno hitro najti. Najprej sem si 
sicer želela, da bi bila trgovina na 
Mestnem trgu. A me je skrbelo, da ne 
bo tako »pretočno«, ker ni dostopno 
z avtomobilom, tudi vse že obstoje-
če tovrstne trgovine imajo ta dostop 
zagotovljen. Tako da mi sedanja lo-
kacija povsem ustreza, čeprav sem 
bila sprva skeptična, ker sem mal-

ce »skrita«, a ko spoznavam stav-
bo in društva v njej, ugotavljam, da 
sem prišla na pravo mesto. Res da je 
okolica bolj suhoparna, a bistvena je 
notranjost. (smeh) Največ težav pa 
mi še zdaj povzroča pomanjkanje 
izkušenj in znanja s področja podje-
tništva, sploh kar zadeva pogajanja 
z dobavitelji glede cene. Nisem na-
mreč človek, ki bi se najprej pogo-
varjal o ceni. (smeh)

 Je s poimenovanjem Pouhn cekar 
povezana kakšna zanimiva zgodba?

Niti ne, v mislih sem imela pač 
nakupovanje kot nekoč, zato cekar, 
»pouhn«, kot rečemo poln v narečju, 
pa je nato prišel sam po sebi – pri-
deš s praznim cekarjem, odideš s 
polnim.

 Katere izdelke uvrščate na vaše 
police? Boste ponudbo sproti še do-
polnjevali?

Za zdaj še ves čas dopolnjujem, 
vsak teden se znajde nekaj novih 
izdelkov na policah, a počasi upam, 
da se bo to vseeno malce upočasni-
lo. Spremljam povpraševanje, kaj 
ljudi zanima. Želim pa poudariti, 
da je pri nas za ponovno polnjenje 
mogoče dobiti predvsem osnovne 

stvari. Zdelo se mi je že moreče, ko 
sem prišla v trgovino in sem dobila 
domač kruh zavit v folijo. Bistveno 
mi je, da pri osnovnih surovinah, ki 
jih potrebujemo, nimamo odpada.

 Po katerem kriteriju izbirate iz-
delke?

V prvi vrsti, da je pakirano v 
steklo oziroma v povratni embalaži, 
da je domače izdelave, če je le mož-
no, in da ima dobre učinke. 

 V kakšni embalaži pa izdelki pri-
dejo do vas?

Vse sicer ni tako, kot bi si želela, 
saj nekaterih stvari res ne morejo 
zaviti samo v karton. Recimo ko-
ruzni kosmiči so sicer pakirani v 
kartonu, a je obdan s plastificiranim 
ovojem, da v izdelek ne prodre vla-
ga. Testenine pa res dobim v papir-
natem »žaklju«, ki ga lahko vrnem. 
Povratna je tudi vsa steklena em-
balaža, pomembno pa je, da stranke 
vrnejo res čisto. Po svoje dobavitelje 
tudi razumem, saj se je že pri nas 
doma, ko smo začeli uvajati jogurt v 
steklenih kozarcih, zastavljalo vpra-
šanje višje cene. V domači trgovini 
imamo redne stranke, zato smo po-
skusili z enako ceno, kot če bi bilo 

V Škofji Loki je po novem mogoče kupovati v trgovini brez plastične embalaže.

Mogoče bo slišati filozofsko, 
ampak začela sem si 
zastavljati vprašanja v 
smislu, kaj želimo pustiti 
svetu – človeška bitja na 
življenje mogoče gledamo 
preveč kratkoročno. Res je, 
da je treba uživati življenje in 
biti zadovoljen tukaj in zdaj, 
ampak obenem se moramo 
ozirati tudi na to, kaj lahko 
naredimo za naše potomce in 
nasploh za okolje.” 
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pakirano v plastično embalažo, kar 
se je na koncu dobro obneslo, le malo 
večkrat je bilo stranke treba opozar-
jati, naj jo prinesejo nazaj. 

 Kako so se odzvali kupci – neka-
teri so verjetno težko čakali tovrstno 
trgovino?

Že poleti, ko sem na spletu 
vzpostavila profil, so me nekateri 
začeli spremljati in čakati na od-
prtje trgovine. Vsak teden prihajajo 
novi potencialni kupci, čeprav si ta 
čas marsikdo še predvsem ogledu-
je in pove, da se bo vrnil z lastno 
embalažo. Vedno pa imamo na raz-
polago tudi nekaj rabljene steklene 
embalaže in papirnate vrečke, če se 
zgodi, da kdo pozabi svojo. 

 So se ljudje sicer že navadili, da 
k vam pridejo z lastno embalažo? 
Kako so to sprejeli?

Sploh starejši so me pozitivno pre-
senetili, saj se jim zdi to zelo dobrodo-
šlo, ker doma hranijo veliko embalaže 
in se jim že nabira. Marsikomu pa je 
sicer koncept všeč, tudi ve, kako pote-

ka nakup, kljub temu pride, a nima nič 
s sabo. (smeh) A približno tretjina jih 
tačas že prihaja s svojo opremo – »ce-
karčkom«, kozarci, posodo ...

 Vi v nekem smislu orjete ledino 
pri spreminjanju navad kupcev – 
kako dovzetni smo po vašem za to?

Na lestvici od ena do deset bi rek-
la šest. 

 Kako ozaveščeni smo Slovenci 
glede tega, da odpadkov sploh ne 
povzročamo – včasih se mi zdi, da 
je večina zadovoljna že s tem, da od-
padke ločuje?

Sama sem sicer vključena v sku-
pino »dom brez odpadkov« in potem 
dobiš občutek, da jih je kar precej 
ozaveščenih v tem smislu. Smo pa 
verjetno res obstali zgolj pri ločeva-
nju odpadkov. Premalo se zavedamo, 
da se reciklira zelo majhen odstotek 
odpadkov, da jih večina še vedno 
nekje ostane – to je torej enako, kot če 
bi jih odvrgli kar za drevo. Kupe zbra-
ne embalaže samo odpeljejo drugam. 
Zato bi morali ljudje sami pri sebi raz-

čistiti, da ni treba kopičiti zalog, saj 
je danes vse dostopno in je mogoče 
kupovati sproti in zato tudi bolj sveže. 

 Filozofija življenja brez odpadkov, 
pravite, vam je že dolgo blizu. Kako 
jo še udejanjate pri vas doma?

Doma imamo še vedno kar nekaj 
plastične embalaže, a večinoma gre 
za posode od prej, ki sem jih potem 
polnila s svojimi čistili. Nima smisla, 
da bi vse zavrgla samo zato, da bo vi-
deti lepo, brez plastike. Smo se pa že 
navadili, da uporabljamo lesene zobne 
ščetke, zobno kremo v tabletkah, trdo 
milo kot šampon ... Pralni prašek sem 
že nekaj časa izdelovala sama, zdaj 
preskušam tega iz trgovine, prav tako 
čistila. Igrače poskušamo kupovati že 
rabljene, tudi oblačila, če je le mogoče.

 Kakšni so vaši načrti za priho-
dnost?

Niso še povsem jasni, se mi pa 
zdi, da mi ta čas manjka terapevtsko 
udejstvovanje, kar je moj osnovni 
poklic. Zato si zelo želim vključi-
ti kakšno društvo oziroma osebe s 
posebnimi potrebami, in sicer na 
kakršenkoli način – ali z njihovimi 
izdelki ali da bi pomagali v trgovi-
ni. Ni mišljeno, da bi bila ta trgovina 
samo prodajno usmerjena, ampak bi 
si želela, da bi delovala bolj kot neka 
skupnost. Pri njenem delu jo podpira tudi partner Jakob Dolinar.

Premalo se zavedamo, da 
se reciklira zelo majhen 
odstotek odpadkov, da 
jih večina še vedno nekje 
ostane – to je torej enako, 
kot če bi jih odvrgli kar za 
drevo. Kupe zbrane embalaže 
samo odpeljejo drugam. Zato 
bi morali ljudje sami pri 
sebi razčistiti, da ni treba 
kopičiti zalog, saj je danes 
vse dostopno in je mogoče 
kupovati sproti in zato tudi 
bolj sveže.”
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Jože Štukl

Brzostrelke so avtomatsko 
orožje, po videzu podobno av-
tomatskim puškam, le da so 

nekoliko manjše in lažje. Delujejo po 
avtomatskem principu, kar pomeni, 
da ob pritisku na sprožilec začne-
jo streljati in streljajo neprekinjeno, 

dokler držimo sprožilec oziroma jim 
ne zmanjka streliva. Zaradi krajše 
cevi, ki jih uvršča med dolgocevno 
in kratkocevno orožje, uporabe pi-
štolskega streliva in s tem povezane 
omejene prebojnosti so najučinkovi-
tejše pri bojevanju na krajših razda-
ljah.

Pojavile so se v času prve sve-
tovne vojne. Za prvo orožje, ki je po-
menilo pomemben korak k razvoju 

brzostrelk, štejemo italijansko »prab-
rzostrelko« Villar-Perosa. Šlo je za 
dvocevno avtomatsko orožje, ki je 
uporabljalo pištolsko strelivo v ka-
libru 9 mm Glisenti, nameščeno od 
zgoraj v dveh nabojnikih, ki sta spre-
jela vsak po 25 ali 50 nabojev. V osno-
vi je bila razvita kot letalsko orožje, 
vendar se zaradi omejene moči ob 
uporabi pištolskega streliva ni izka-
zala pri sestreljevanju letal. Zato so 

Najmanjša brzostrelka na svetu

V obsežni zbirki ognjenega orožja v Loškem muzeju hranimo tudi ameriško 
brzostrelko Ingram MAC M11, ki sodi med najmanjše serijsko izdelane 
brzostrelke na svetu.

Italijanska »prabrzostrelka« Villar-Perosa
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Nemška brzostrelka Bergmann MP 18

Brzostrelka Ingram MAC M11

Brzostrelko, ki jo je Loškemu muzeju 
podarilo Ministrstvo za obrambo Republike 
Slovenije, si lahko skupaj z izborom ostalega 
lahkega pehotnega orožja, ki se je nekdaj 
uporabljalo v oborožitvi JLA in TO, ogledate 
v okviru razstave Škofja Loka od osvoboditve 
do osamosvojitve.

jo uporabljali predvsem v bojih na tleh. Kompaktno orožje 
sprva še ni imelo kopita in je bilo po obliki ročajev in sto-
jala, s pomočjo katerega se je z njim streljalo, zelo podobno 
pomanjšanemu mitraljezu. Prva brzostrelka, ki je pred-
stavljala kasnejši vzorčni model za razvoj orožja te vrste, 
je bila nemška Bergmann MP 18. Pravi razvoj brzostrelk 
se je začel šele po prvi svetovni vojni. S postopnim uve-
ljavljanjem sorazmerno kompaktnih avtomatskih pušk v 
drugi polovici 20. stoletja se je pomen brzostrelk v vseh 
armadah močno zmanjšal. Danes jih srečamo predvsem 
v specialnih enotah, v vojaški policiji, pri posadkah težkih 
orožij in podobno. 

Brzostrelko Ingram MAC M11 je ob koncu 60-ih let 20. 
stoletja razvil ameriški konstruktor Gordon Ingram na 
osnovi svojega prejšnjega modela M10, serijska proizvo-
dnja pa se je začela leta 1970. Kompaktna brzostrelka s 
štirikotno obliko zaklepišča je večinoma izdelana iz sti-
snjene jeklene pločevine in tehta zgolj 1,59 kg. Majhne di-
menzije orožja je konstruktor dosegel z umestitvijo naboj-
nika v ročaj in presegajočega zaklepa, ki objema cev. Še 
dodatno zmanjšanje orožja je omogočila uporaba naboja 9 
mm x 17 mm. Orožje deluje na principu neblokiranega za-
klepa, strelja pa z odprtega zaklepa. Napenjalna ročica je 
nameščena na zgornjem delu. Z orožjem z visoko kaden-
co okrog 1200 nabojev/min lahko streljamo z boka ali z ra-
mena ob pomoči kratkega zložljivega kopita. Brzostrelke 
Ingram M11 je v začetku 70-ih let na lastno pest nabavilo 
vodstvo slovenske TO, z namenom oborožiti se z moder-
nim orožjem. Dejanje je imelo velik politični odmev, saj 
naj bi po mišljenju jugoslovanskega vojaškega vrha slo-
venska TO ne imela najsodobnejšega, po vrhu pa še tu-
jega orožja. Hkrati so se pojavili tudi očitki, da je vodstvo 
slovenske TO s tem dejanjem prekoračilo svoja pooblasti-
la, saj so bili za nabavo oborožitve in opreme zadolženi v 
zveznem Sekretariatu za ljudsko obrambo. Posledično sta 
bila odstavljena poveljnik štaba za splošni ljudski odpor 
SRS general Bojan Polak - Stjenka in politični komisar 
general Albert Jakopič. Vseh 500 kupljenih brzostrelk je 
bilo razdeljenih po posameznih enotah TO, del pošiljke pa 
so prejele tudi JLA, milica in SDV. Uporabljale so se tudi v 
vojni za Slovenijo, o čemer pričajo izjave teritorialcev in 
celo redke ohranjene fotografije.
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Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Tina Dokl

Škofjeloški pasijon se zaradi nepredvidljive situaci-
je, povezane s covidom-19, prestavlja v leto 2027. 
Odločitev ni bila lahka, a po mnenju vseh vpletenih 

nujna. Ne glede na to so v iztekajočem se letu v zvezi s 
projektom nastali nekateri stroški, hkrati pa so bile izve-
dene številne aktivnosti, ki bodo prišle prav pri naslednji 
uprizoritvi. 

»Stroški, ki so nastali v okviru projekta Škofjeloški 
pasijon 2021, se navezujejo predvsem na koordinacijo 
vseh aktivnosti ter na aktivnosti, ki jih je bilo mogoče 
izvajati glede na zdravstveno situacijo. Večina načrtova-
nih stroškov, ki so se navezovali na same uprizoritve, ni 
bila realizirana, saj smo z naročili čakali do trenutka, ko 
bi bilo možno pričakovati, da se bodo uprizoritve lahko 
izvedle. Večji stroški, kot smo pričakovali, pa so nasta-
li s plačami vodje projekta in honorarji režiserja, saj sta 
zaradi prestavitve uprizoritev oba predvidene aktivnosti 
izvajala v daljšem časovnem obdobju, kot je bilo pred-
videno,« je pojasnil Jakob Vrhovec. Drugi stroški so se 
nanašali predvsem na prenovo in obnovo kostumov za 
Škofjeloški pasijon, kar bo sedaj uporabno za prihodnje 
uprizoritve.«

Zaradi predstavitve in na koncu odpovedi Škofje-
loškega pasijona je bila realizacija precej nižja tudi na 
prihodkovni strani. Največji vir financiranja uprizoritev 
je prodaja vstopnic, ki se zaradi negotove situacije sploh 
ni začela. Drugi največji vir financiranja so javni razpi-
si oziroma sredstva iz državnega proračuna ter spon-
zorstva ali donacije zasebnih gospodarskih družb, ki 
zaradi odpovedi tudi niso realizirani, z izjemo pridobitve 
sredstev za prenovo kostumov za Škofjeloški pasijon ter 
za ureditev razstavnega prostora Škofjeloškega pasijona, 
ki bo na ogled na Turistično-informacijski točki. Tretji vir 
financiranja je občinski proračun, ki pa je bil v tej izvedbi 
projekta največji, saj so bile uprizoritve najprej presta-
vljene za eno leto. »Če bi uprizoritve dejansko potekale v 
letu 2022, bi te dodatne stroške lahko pokrili iz naslova 
prodaje vstopnic,« je še dodal Vrhovec. Stroškov je bilo 
tako za slabih 120 tisoč evrov, pri čemer je občinski pro-
račun prispeval slabih 87 tisoč evrov, z ministrstva za 
kulturo pa jim je uspelo pridobiti trideset tisoč evrov.

Postavljen je bil marketinški in PR-načrt, dogovorjena 
so bila sponzorstva in sredstva ministrstva za kulturo. 
Določeni so bili vodje igralskih skupin in večina igralcev. 
Pomembnejši letošnji dogodek je bila postavitev obeležja 
ob 300-letnici Škofjeloškega pasijona na Mestnem trgu. 
V sklopu priprav na uprizoritve je bil pripravljen in po-
snet govor Škofjeloška pasijona 2021, ki ga je pod vod-
stvom lektorjev in režiserja bral Pavle Ravnohrib. »Sku-
paj s Prosvetnim društvom Sotočje smo pridobili trideset 
tisoč evrov nepovratnih sredstev ministrstva za kulturo, 
ki so bila namenjena prenovi in obnovi kostumografi-
je Škofjeloškega pasijona. Skupaj z Občino Škofja Loka 
in Občino Bohinj smo pridobili sredstva na evropskem 
projektu Thematic, ki so namenjena strateški turistični 
umestitvi Škofjeloškega pasijona v ponudbo Škofje Loke. 
Projekt bo trajal še dve leti, začetek pa je postavitev av-
dio-video predstavitve Škofjeloškega pasijona v novem 
turistično-informacijskem centru. Ocenjena vrednost 
projekta je šestdeset tisoč evrov. Pomemben premik pa 
smo naredili pri prostorih Škofjeloškega pasijona, saj je 
zapustil prostore stare vojašnice in se preselil v prostore 
v nunsko kaščo z zavezo, da se preseli v nunski samo-
stan, ko bo ta v primernem stanju za selitev,« je še pove-
dal Vrhovec.

Zaključno poročilo Škofjeloškega pasijona

Vodja projekta Škofjeloški pasijon 2021 Jakob Vrhovec je na občinskem svetu 
predstavil finančno poročilo in izvedene aktivnosti pri projektu v letošnjem letu.

Ministrstvo za kulturo je prispevalo trideset tisoč evrov nepovratnih 
sredstev za prenovo in obnovo kostumografije Škofjeloškega 
pasijona.
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Občina Škofja Loka obvešča, da bo zaradi sanacije 
odseka ceste Škofja Loka–Gorenja vas, označenega 
na skici, na območju Dolgih travnikov v Zmincu delna 
zapora državne ceste. Zapora bo trajala predvidoma 
do konca marca prihodnje leto.

Sanacija ceste proti Gorenji vasi

Občina Škofja Loka obvešča, da bo zaradi rekon-
strukcije dela občinske ceste Reteče–Gorenja vas 
do državne regionalne ceste vzpostavljena popolna 
zapora, ki bo trajala predvidoma do 17. decembra.

Popolna zapora

Klavdija Škrbo Karabegović

Polhograjsko hribovje, kjer so številne priljubljene 
pohodniške točke, kot so Grmada, Tošč, Pasja ra-
van, Jakob, Osolnik in druge, se razteza čez občine 

Dobrova - Polhov Gradec, Medvode, Gorenja vas - Poljane 
in Škofja Loka. Ideja o skupnem razvoju območja, ki bi 
povezala vse štiri občine, je prisotna že nekaj časa, ne-
davno pa je dobila nov zagon. 

Tako so se sestali župan Občine Dobrova - Polhov 
Gradec Franc Setnikar, Občine Medvode Nejc Smole, 
Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež in Občine 
Škofja Loka Tine Radinja. Pridružili so se jim še pred-
stavniki Razvojne agencije Sora, Regionalne razvojne 
agencije ljubljanske urbane regije in JZ Polhograjska 
graščina. Polhograjsko hribovje je za obiskovalce ned-
vomno izjemno zanimivo, saj s svojimi številnimi po-
hodniškimi in kolesarskimi potmi ponuja veliko mož-
nosti za rekreacijo tako domačim obiskovalcem kot 
tudi tistim, ki prihajajo iz večjih urbanih središč sose-
dnjih občin.

Območje izkazuje bogato biotsko raznovrstnost, ki jo 
dopolnjuje obsežna naravna in kulturna dediščina ter 
ponekod že dobro razvita turistična ponudba. A trenu-
tno zaradi pomanjkanja enotnih smernic vsaka občina 
samostojno usmerja razvoj območja. Župani so zato 
uvodni sestanek namenili predvsem pogovoru o tem, 
kako se lotiti skupnega razvoja Polhograjskega območja 
in kakšni so sploh njegovi razvojni potenciali. Hkrati so 
bili pozvani, da predstavijo svoje mišljenje o pobudi za 
skupen strateški načrt in podajo prve predloge za ra-
zvoj glede na potrebe, ki so jih zaznali v času svojega 
delovanja.

Razprava med župani je pokazala, da so prednosti 
Polhograjskega hribovja njegova edinstvenost, naravna 
in kulturna dediščina, obvladljiva velikost in odlične iz-
letniške točke ter turistične kmetije. Kljub temu pa so 
omenili nekatere pomanjkljivosti, kot so pomanjkanje 
ustrezne infrastrukture, predvsem parkirišč, neizkori-
ščen turistični potencial, onesnaževanje okolja in po-
nekod pretirano izkoriščanje gozdov. Naslednji korak je 
priprava konkretnih izhodišč in predlogov, ko bo posta-
lo jasno tudi, katere bodo nove pridobitve Polhograjske-
ga hribovja.

O skupnem razvoju Polhograjskega hribovja

S skupno željo oblikovati strateški načrt za razvoj Polhograjskega hribovja so se 
sestali župani štirih občin, čez katere se razteza omenjeno hribovje.
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Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Tina Dokl

Uredili ste parkirišče Štemar-
je. Za kakšno pridobitev gre 
in ali parkirni režim ostaja 

enak? Ali se na področju parkiranja 
še kje obetajo kakšne novosti?

Parkirišče Štemarje je res klica-
lo po prenovi, asfalt je doživel čas-
titljivo starost, tako da smo se od-
ločili za sanacijo nekoliko širšega 
območja, ki je zdaj tudi videti lepše 
in bolj urejeno, in sicer ne samo z 
novim asfaltom, temveč tudi z novo 
zasaditvijo in ureditvijo. Na tem ob-
močju bomo še naprej urejali par-
kirišče tako, da bo res moderno in 
lepo urejeno brez sprememb v nači-
nu parkiranja. Še vedno torej ostaja-

ta prvi dve uri parkiranja brezplač-
ni – s tem spodbujamo tudi obisk 
mestnega jedra.

 V prihodnjem letu občina za no-
vogradnje na področju športa name-
nja sedemdeset tisoč evrov. Za kaj 
konkretno so namenjena sredstva?

Sredstva so namenjena tako za 
manjše projekte, telovadnice v na-
ravi, nadgradnje športnih parkov, 
košarkarskih in nogometnih igrišč 
po krajevnih skupnostih kot tudi za 
projekt nadgradnje garderob na no-
gometnih igriščih v občini.

 Župani ste razpravljali o skupnem 
razvoju Polhograjskega hribovja. Kje 
vi vidite možnosti razvoja tega ob-
močja?

Polhograjsko hribovje je res 
poseben in čudovit ekosistem. Ti 
Polhograjski dolomiti, kot jih tudi 
radi imenujemo, ponujajo številne 

vrhunske izletniške točke. Pogovar-
jali smo se, kako izletništvo na tem 
področju narediti bolj trajnostno, 
vzdržno, kako sodelovati s kmeti-
jami, ki delujejo na tem območju in 
jih tudi podpirati pri tem, kar dela-
jo. Dogovorili smo se, da se bomo 
še srečevali in to območje razvijali 
naprej. Tudi v smislu planinskih poti 
in turizma je to območje precej manj 
razvito kot drugi deli škofjeloškega 
območja, zato temu velja nameniti 
še posebno pozornost.

 Ko že govoriva o možnostih ra-
zvoja turizma, pa velja poudariti, da 
je bila na občinskem svetu sprejeta 
strategija trajnostnega razvoja turiz-
ma za obdobje do leta 2028. Kakšni 
konkretno so cilji za naše območje 
in kaj strategija prinaša? 

Vesel sem, da smo sprejeli novo 
strategijo do leta 2028, ki še enkrat 
podčrtuje našo zavezo, da nastopa-
mo vse štiri občine Škofjeloškega 
skupno, da razvijamo atraktivne, 
moderne, inovativne turistične pro-
dukte, ki izkoriščajo predvsem naše 
naravne danosti in kulturno dedi-
ščino, da se gremo butični turizem, 
ki ni množičen, ampak predstavlja-
mo tisto, kar razveseljuje prebivalce 
teh naših lepih krajev in to kažemo 
tudi drugim.

 Na občinskem svetu večkrat pri-
de do pobude, da bi naša občina lah-
ko postala mestna občina. Vemo, 
da nekaj občin s tem nazivom ne 
izpolnjuje čisto vseh pogojev, zato 
bi mogoče tudi Občina Škofja Loka 
lahko nekoč postala mestna obči-
na. Kakšne prednosti bi nam to pri-
neslo?

S polnimi pljuči v nove izzive

Kot pravi župan Tine Radinja, je bilo letošnje leto kljub covidni krizi izredno 
delovno in tudi uspešno. Kljub temu so nekateri projekti, predvsem s področja 
javnega življenja, zastali. Zato si za prihodnje leto želi, da se vrnemo v stare 
tirnice in zadihamo s polnimi pljuči.

Tine Radinja 
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Menim, da je mesto Škofja Loka regijsko središče, 
saj za skoraj petdeset tisoč ljudi tudi dejansko opravlja 
funkcijo regijskega središča. In ravno zato menim, da so 
naše ambicije, da bi Občina Škofja Loka postala mestna 
občina, realne. Ne izpolnjujemo pogojev, ki so zapisani 
v zakonu, zato se mi zdi tudi mogoče bolj smiselno pri-
tiskati na to, da se ali spremeni zakon ali da se na drug 
način pogleda na mestne občine. Razlika je pravzaprav 
samo v tem, da se na ta način prizna občini, da je regij-
sko središče in da tudi opravlja funkcije in naloge, kot 
pritičejo takemu središču manjše regije, kot je v našem 
primeru škofjeloška regija. Pri tem velja poudariti, da 
so bila v zadnji finančni perspektivi določena evropska 
sredstva namenjena samo mestnim občinam in so se 
tako lahko nesorazmerno bolje razvijala in več investi-
rala v infrastrukturo v svojem urbanem delu – in to se 
mi zdi nepošteno do mest, ki smo bila tako izločena in 
prikrajšana.

 Naša občina se je priključila Evropskemu tednu 
zmanjševanja odpadkov. Na kakšen način in kaj bi se 
na tem področju še dalo izboljšati oziroma kakšni so 
konkretno načrti?

Mislim, da je naloga vsakega izmed nas, da najprej 
zmanjšamo odpadke, nato pa tiste, ki res nastanejo, v 
čim večji meri ponovno uporabimo, recikliramo in šele 
res tisti minimum na koncu odložimo. To je veliko bolje 
za okolje in naravo. Bolje je tudi za denarnice, manj obre-
menjujemo naše ceste, vodo, zrak … In mislim, da mora 
to biti naša skupna zaveza. Tudi zato smo se kot obči-
na zavezali k Zero Waste strategiji – to je pot k zmanj-
ševanju odpadkov – in se pridružili Evropskemu tednu 
zmanjševanja odpadkov. Letos dajemo veliko poudarka 
zmanjševanju odpadne hrane, pa tudi na drugih področ-
jih pripravljamo številne akcije, saj se mi zdi, da je vsak 
korak na tej poti pomemben.

 Na občinskem svetu ste obravnavali več komunalnih 
dokumentov. Ali se nam obetajo podražitve in kakšne 
bodo?

Na srečo se nam ne obetajo podražitve ne vode ne od-
vajanja in čiščenja odpadne vode; manjši popravek cen 
bo, žal, pri cenah odpadkov, saj se je s podražitvijo goriv 
podražila tudi cena odvoza, ampak ta podražitev bo v 
centih, ne v evrih, tako da sem vesel, da se nam je uspelo 
dogovoriti za takšno ceno za prihodnje leto.

 Z ministrstva za okolje in prostor ste pred kratkim 
prejeli pogodbo o sofinanciranju v višini dobrih osemsto 
tisoč evrov, in sicer za odvajanje in čiščenje komunal-
ne odpadne vode v porečju Sore. Za katere posege in kje 
konkretno boste namenili sredstva?

Ta sredstva so namenjena za izboljšanje kakovosti 
vode oziroma za boljše čiščenje naših odpadnih voda. 
Veliko teh novih komunalnih vodov in priključkov se 
je že naredilo. Nekateri so v finalni fazi, tako da s temi 

sredstvi priklapljamo tista območja, ki doslej niso imela 
urejene komunalne opreme in gravitirajo na centralno 
čistilno napravo.

 Dom za starejše občane v Žireh naj bi prve stanoval-
ce sprejel že v začetku prihodnjega leta. Kakšno pa je 
stanje v Škofji Loki? Vemo, da potrebe so. Ali si lahko 
obetamo kakšno širitev oziroma novogradnjo? Kaj je z 
načrti v nekdanji vojašnici?

V Škofji Loki je čakalna lista za dom že nekaj let 
stalnica, tako da potrebe so. Predvsem pa glede na našo 
demografsko sliko – ne glede na to, da ljudje dalj časa 
ostajajo doma, ne glede na to, da podpiramo čim več pro-
gramov pomoči na domu – te potrebe so in so stalne. Že-
lja pa tudi načrt za izgradnjo doma na prostoru nekdanje 
vojašnice je stara več kot desetletje. Vesel sem, da se je 
našel investitor, ki je te načrte vzel v roke, jih modernizi-
ral in se prijavil na razpis ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve. Če bo uspešen na tem razpisu, se obeta 
gradnja doma na območju stare vojašnice.

 December je čas, ko delamo pregled za nazaj, a hkrati 
je to tudi čas, ko imamo pogled uprt v prihodnost. Kak-
šen je torej rezime preteklega leta skozi vaše oči in kaj 
nas čaka v prihodnjem letu?

Moj pogled na preteklo leto je razdeljen. Razdeljen je 
na vse tiste uspehe, ki smo jih dosegli – res sem ponosen 
na ekipo, na sodelavke in sodelavce, saj smo realizirali 
več kot sto projektov, med njimi tudi take, ki so zelo dol-
go časa čakali na realizacijo. Na drugi strani pa sta bila 
prisotna razočaranje in pritisk zdravstvene situacije, v 
kateri ni bilo lahko delati in zaradi katere nekatere druge 
stvari, predvsem na področju družbenih dejavnosti, pri-
reditev, javnega življenja, stojijo in čakajo na boljše čase. 
Tako da je moja želja za prihodnje leto predvsem, da bi se 
lahko s polnimi pljuči zagnali v izzive, ki nas čakajo. In 
da ne bo več omejitev v našem življenju.

Urejeno parkirišče Štemarje
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Klavdija Škrbo Karabegović,  
foto: Tina Dokl

Ureditev je izvedena na traj-
nosten način, uporabljeni pa 
so naravni lokalni materiali. 

Povozna površina dostopne poti ter 
parkirišča je izvedena v peščenem 

nasutju. To je podlaga iz mešanice 
brušenih kamnov in veziva. Peščena 
površina je vodopropustna, vzdržlji-
va in odporna proti zdrsom ter deluje 
tudi kot zadrževalnik in filter mete-
ornih voda, so sporočili s škofjeloške 
občine. Južni dostop skozi grajska 

vrata in neposredni dostop na grajsko 
dvorišče je urejen v štokanem betonu, 
mulde pa so izvedene iz tako imeno-
vanih celih mačjih glav – uporabljeni 
so lokalni prodniki iz reke Sore – v ši-
rini petdeset centimetrov. Investicija 
je znašala slabih 48 tisoč evrov.

Na grad  
po lepši 
dostopni poti

Sredi novembra se je 
Občina Škofja Loka 
lotila celovite obnove 
vstopnega dela dvorišča 
in dostopne poti na 
Loškem gradu.

Ureditev dela dvorišča in dostopne poti na Loški grad z naravnimi materiali

Klavdija Škrbo Karabegović

Leta 2007 je posameznik v Sloveniji dnevno porabil 
kar 150 litrov pitne vode, leta 2020 pa je ta količina 
znašala samo še 104 litre, kar nakazuje, da Sloven-

ci z vodo ravnamo vedno odgovorneje. »Z upoštevanjem 
nekaj preprostih nasvetov lahko z vodo ravnate še odgo-
vorneje ter tako prispevate k varovanju in ohranjanju na-
šega okolja,« je med drugim zapisano v brošuri Zbornice 
komunalnega gospodarstva.

Le en odstotek vode na svetu je pitne, v Sloveniji pa 
imamo privilegij čiste in visokokakovostne pitne vode iz 
pipe. Občina Škofja Loka se trudi vseskozi ozaveščati ob-
čanke in občane o varovanju okolja, med drugim je pre-
jemnica certifikata Voda iz pipe. Tudi Komunala Škofja 
Loka spodbuja k varčnejši porabi vode in ozavešča svoje 
odjemalce.

Zbornica komunalnega gospodarstva je tako postreg-
la z nekaj zanimivimi podatki. Ste vedeli, da iz odprte 
pipe na minuto steče do dvajset litrov vode? Z investici-
jo v kotliček z dvostopenjskim izplakovanjem boste za 
večino izplakovanj stranišča porabili samo tri litre vode. 
Tako boste v primerjavi z enostopenjskim kotličkom, ki 
za izplakovanje porabi devet litrov, prihranili kar šest li-
trov vode. Avtomobil odpeljite v avtopralnico, kjer za pra-
nje uporabljajo reciklirano vodo, vrtne rastline pa vam 
bodo hvaležne, če jih boste zalivali z deževnico, ki je 
mehkejša kot voda iz vodovoda, zaradi česar rastlinam 
bolj ustreza, še svetujejo. Prav tako z uporabo varčnega 
pralnega in pomivalnega stroja lahko za eno pranje pe-
rila in eno pomivanje posode porabite skupno samo 70 
namesto 180 litrov vode. Skratka možnosti za smotrnej-
šo porabo pitne vode je še veliko.

Odgovorno ravnanje 
z vodo
Slovenci z vodo ravnamo vedno 
odgovorneje, a stanje se tudi z 
majhnimi koraki da še izboljšati.



OBČINSKE NOVICE 15 

Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Tina Dokl

Kot omenjeno, je bilo po udaru strele eno drevo v 
izredno slabem stanju in je bilo leta 2019 odstra-
njeno. Vaščani so v veliki večini podpisali peticijo 

za odstranitev še preostalih dveh lip ob znamenju zara-
di njune velikosti in višine ter povečane možnosti udara 
strele.

Po njihovem mnenju bi bilo ohranjanje dveh dreves le 
začasna rešitev, zato so predlagali, naj se stanje uredi za 
daljše obdobje, kar bi bila tudi najracionalnejša rešitev. 
Krajevna skupnost Trata je njihovo mnenje podprla. Ob-

čina Škofja Loka je v želji po ohranitvi čim več dreves v 
občini za strokovno mnenje prosila arboristko. Ta je pre-
dlagala, naj se ob zamenjavi vseh treh lipovih dreves ce-
lostno uredi rastišče in posadijo tri nova lipova drevesa. 
Tako je vaško jedro dobilo nove tri lipe, izbor drevnine pa 
je bil zelo skrben. Da bodo ''stare'' lipe živele še naprej, bo 
poskrbel vaščan Suhe Tomaž Hostnik, ki obljublja zani-
mive stvaritve iz lesa.

Nove lipe na Suhi

Del vaškega središča Suha so bila vrsto 
let tri lipova drevesa. Po udaru strele 
so eno lipo odstranili, sredi novembra 
pa zaradi varnosti še drugi dve. Lipe so 
nadomestili z novimi.

Tri nova lipova drevesa

Klavdija Škrbo Karabegović

Z letnim programom športa 
določijo obseg in vrsto pod-
ročij športa, ki se financirajo 

iz občinskega proračuna, ter višino 
sredstev in način sofinanciranja. V 
programu so določena tudi posebna 
določila, ki urejajo vrednotenje na 
podlagi razvrščanja športnih panog, 
število priznanih programov v sta-
rostnih skupinah, število priznanih 
športnih prireditev in udeležencev 
mednarodnih tekmovanj ter vredno-
tenje promocijskih in šolskih špor-

tnih tekmovanj in programov. Po-
sebno so urejeni kriteriji za delitev 
subvencije uporabnikom športnih 
dvoran.

Skupaj bo za področje športa 
Občina Škofja Loka letos nameni-
la približno devetsto tisoč evrov, od 
tega slabih štirideset odstotkov ozi-
roma 358 tisoč evrov za sofinanci-
ranje športnih programov z javnim 
razpisom, pri čemer največji delež, 
in sicer skoraj 170 tisoč evrov, pred-
stavlja športna vzgoja otrok in mla-
dine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport. Za športne objekte 
in druga področja športa po letnem 
programu namenjajo preostalih 

šestdeset odstotkov. Tako bodo za 
investicijsko vzdrževanje namenili 
slabih 18 odstotkov vseh sredstev, 
nekaj manj kot osem odstotkov ozi-
roma sedemdeset tisoč evrov pa 
bodo odšteli za novogradnje. 

Po trideset tisoč evrov bo šlo za 
subvencije uporabnikom športnih 
dvoran, za podporo žičniški dejav-
nosti v občini prav tako trideset ti-
soč evrov in 45 tisoč evrov za rekre-
ativne projekte. Dobrih 16 odstotkov 
bo namenjenih za delovanje zavo-
da, nekaj sredstev pa bodo namenili 
tudi za mednarodne športne prire-
ditve, kot sta denimo Pokal Loka in 
Tek štirih mostov.

Šport ima v občini pomembno mesto

Za področje športa bo Občina Škofja Loka prihodnje leto namenila slabih 
devetsto tisoč evrov.
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Vilma Stanovnik, foto: Tina Dokl

Konec je časov, ko smo mislili, 
da bo nekdo drug rešil pro-
bleme. Smo skupaj na tem 

planetu in prav je, da skupaj naredi-
mo korake, da bo ta svet ostal lep še 
za nami,« je ob predstavitvi progra-
ma poudarila predsednica Ekologov 
brez meja Urša Zgojznik.

»Občini Škofja Loka in Občina 
Železniki sta se odločili, da gresta na 
pot družbe s čim manj odpadki. Pobu-
da za to je nastala v okviru Razvojne 
agencije Sora, saj smo že nekaj časa 
opazovali aktivnosti Ekologov brez 
meja in navezali stik. Želimo si, da bi 
tudi na Škofjeloškem začeli uvajati 
načela družbe s čim manj odpadki 
tudi v praksi,« je povedal direktor Ra-
zvojne agencije Sora Gašper Kleč.

»Zatiskanje oči, da je težava one-
snaževanja okolja in zasičenosti z 
odpadki težava koga drugega, je se-
bično in že dolgo neprimerno ravna-
nje. Jasno je, da moramo ukrepati v 
tem trenutku in poskušati, kolikor se 
še da, omiliti podnebno krizo. Zdru-
žiti moramo moči in skupaj speljati 
vse možne aktivnosti za okoljsko 
bolj vzdržen razvoj. Kot župan sem 
si želel čim prej sprejeti trajnostno 
strategijo, na podlagi katere bomo 
lahko merljivo, transparentno in kar 
najbolj učinkovito naredili največ za 
družbo brez odpadkov.

Vedno znova moramo usmeriti 
svoje aktivnosti k temu, da pri nas 
samih, naših občankah, občanih in 
organizacijah vzbudimo razmišlja-
nje, kaj še lahko storimo, da bo svet 

jutri čistejši,« poudarja župan Obči-
ne Škofja Loka Tine Radinja in doda-
ja, da je v Škofji Loki že poskrbljeno 
za nekaj projektov, ki so temu name-
njeni, vse skupaj povezuje strategija, 
ki je že v javni obravnavi, pripombe 
pa se zbirajo do 9. decembra na e-na-
slov darja.baric@ra-sora.si s pripi-
som zero waste. Dostop do strategije 
je omogočen na spletni strani občin 
Škofja Loka in Železniki.

Za pot proti družbi brez odpadkov 
so se odločili tudi v občini Železniki, 
kjer so se, kot je povedal župan An-
ton Luznar, razmere glede ravnanja 
z odpadki v zadnjih letih bistveno 
izboljšale, možnosti za izboljšave pa 
so še vedno velike.

Obema občinama je pri tem v 
podporo javno podjetje Komunala 

Škofja Loka. »Cilji strategije Zero 
waste so identični ciljem, ki si jih je 
naše podjetje zadalo v okviru dejav-
nosti zbiranja komunalnih odpad-
kov. Projekt podpiramo tudi zato, 
ker so vanj vključeni številni delež-
niki, tudi javni zavodi in institucije 
in ne nazadnje končni uporabniki,« 
je poudaril direktor Komunale Ško-
fja Loka Primož Ržen in povedal, da 
se z različnimi aktivnostmi ločeno 
zbiranje odpadkov trudijo približati 
prebivalcem. Začeli so s pilotnim 
zbiranjem papirja od vrat do vrat, 
v kratkem je načrtovano ločeno 
zbiranje odpadnega jedilnega olja, 
posodobili so abecednik odpadkov, 
po svečajo pa se tudi nadgradnji 
ozaveščanja o pravilnem ločevanju 
odpadkov.

Za družbo brez odpadkov je pomemben vsak

Tudi občini Škofja Loka in Železniki sta se pridružili mreži slovenskih občin na 
poti do družbe brez odpadkov, ki jo v Sloveniji koordinirajo Ekologi brez meja s 
programom Zero Waste Slovenija.

Konec novembra je v Sokolskem domu v Škofji Loki potekala predstavitev uvajanja koncepta 
zero waste.
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Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Tina Dokl

Komunala Škofja Loka na Godešiču zasledu-
je visoko stopnjo ozaveščenosti o pomenu 
ločevanja odpadkov in njegovo dosledno iz-

vajanje, zato je bila ta krajevna skupnost izbrana za 
poskusno zbiranje. Uporabniki so tako že prejeli nove 
zabojnike z rdečim pokrovom.

Ob tem bodo določene ekološke otoke na Gode-
šiču ukinili in na vseh preostalih ekoloških otokih 
odstranili zabojnike za papir. S takšnim načinom 
zbiranja bo odpadni papir bolje in ustrezneje ločen in 
posledično tudi čistejši, z minimalno vsebnostjo ne-
dovoljenih primesi, sporočajo s škofjeloške občine.

Poskusno zbiranje papirja na Godešiču

Občina Škofja Loka je v sodelovanju z javnim podjetjem Komunala Škofja Loka 
in Krajevno skupnostjo Godešič v naselju Godešič decembra začela izvajati 
poskusno zbiranje papirja »od vrat do vrat«.

Novi zabojnik za papir z rdečim pokrovom
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Zeleni vrtni odpad: odpadno
vejevje, trava, listje, stara
zemlja lončnic, rože, plevel,
gnilo sadje, slama, praprot,
stelja malih rastlinojedih živali,
ohlajen lesni pepel.

Kuhinjski odpadki: zelenjavni
in sadni odpadki vseh vrst,
jajčne lupine, kavna usedlina,
filter vrečke, pokvarjeni
prehrambni izdelki, kuhani
ostanki hrane, papirnati robčki,
brisače in servieti. 

NASVETI ZA DOMAČ KOMPOST
Kakovost komposta je najbolj
odvisna od kvalitete bioloških
odpadkov, ki končajo v rjavem
zabojniku oziroma na domačem
kompostniku.

Odpadki, primerni za kompo-
stiranje, so:

Biološki odpadki so lahko odloženi
tudi v papirnatih vrečkah.

Postavitev hišnega kompostnika: 
Za postavitev hišnega kompost-
nika izberemo (pol)senčen, pred
vetrom zavarovan in lahko
dostopen prostor na vrtu. Hišni
kompostnik naj ima neposreden
stik s tlemi in naj bo z vseh strani
primerno zračen. 

Ta osnovna pravila veljajo za vse
običajne kompostnike, ne glede na
to, ali so odprti, iz lesa ali

pa plastični zaprti hišni
kompostniki.

Tehnika pravilnega komposti-
ranja:
Najnižja spodnja plast naj bo iz
zdrobljenih vej, saj poskrbi za
dobro zračenje od spodaj in
preprečuje zastajanje vode. 
Za optimalen razkroj je ključna
zadostna količina kisika, ki jo
pridobimo ob rednem mešanju
suhega strukturnega materiala
(veje in zeleni obrez) in vlažnega
nestrukturnega materiala (trava,
kuhinjski odpadki). 

S tem, ko kuhinjske odpadke in
ostanke hrane prekrijemo z
listjem, zemljo ali travo, prepre-
čimo neprijetne vonjave in ne
privabljamo neželenih gostov, kot
so glodavci ali ptiči. 

Proces razgradnje:
V procesu razgradnje komposta, ki
poteka med 50 ºC in 60 ºC, mikro-
organizmi proizvajajo humus in
hranilne snovi, za kar potrebujejo
določeno vlago. V času daljše
poletne suše je zato priporočljivo
vlaženje kompostnega kupa.

odlaganje bioloških odpadkov
na odlagališča povzroča smrad
in nastajanje plina, ki uničuje
ozonski plašč,
bioloških odpadkov ni
dovoljeno mešati z drugimi
vrstami komunalnih odpadkov,
mora povzročitelj odpadkov
lastne biološke odpadke, do
hišnega kompostiranja ali do
oddaje izvajalcu zbiranja in
odvoza odpadkov, hraniti
ločeno, tako da se ne mešajo z
drugimi odpadki, saj jih je le
tako možno kompostirati,
imajo individualni stanovanjski
objekti možnost domačega
kompostiranja lastnih bioloških
odpadkov na lastnem vrtu ali
možnost vključitve v reden
odvoz zbiranja bioloških
odpadkov, ki jih nato izvajalec
vozi v skupno kompostarno,
je odlaganje bioloških od-
padkov na bregove in v struge
vodotokov ali v črn zabojnik za
ostale odpadke nedovoljeno.

Biološki odpadki so uporabna in
koristna odpadna surovina, iz
katerih pridobivamo dragoceno
gnojilo – kompost. 

Za pridobivanje ustreznega kom-
posta je ključno ustrezno ravnanje
z biološkimi odpadki. Način
ravnanja z biološkimi odpadki je
predpisan z Uredbo o ravnanju z
biološko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim
odpadom (Ur. l. RS, št. 39/2010).

ALI STE VEDELI, DA:

Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad

Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad (v nadaljevanju biološki odpadki) predstavljajo kar
tretjino vseh odpadkov v gospodinjstvih. Komunala Škofja Loka vas zato v prihajajočih prazničnih dneh 
vabi k razmisleku o količini pripravljene in nato zaužite hrane. 

Še vedno je namreč najboljši odpadek tisti, ki ne nastane.
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Kaj storiti, ko je kompostnik
poln:
Ko je hišni kompostnik poln,
prenehamo nalagati biološke
odpadke. Poln kompostnik
občasno premešamo, saj tako
poskrbimo za zračenje in pospeši-
mo njegov razkroj. 
Dozorel kompost presejemo s
sitom z odprtinami od 15 do 20
mm, preostanek uporabimo za
nadaljnji razkroj kot strukturni
material.

Kompostiranje od uporabnika
zahteva doslednost pri ločevanju
odpadkov in ustrezno ravnanje v
postopkih kompostiranja.

VKLJUČITEV V REDNI ODVOZ
BIOLOŠKIH ODPADKOV

Zbiranje bioloških odpadkov v ob-
čini Škofja Loka urejata Odlok o
načinu opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki v občini
Škofja Loka (Ur. l. RS, št. 45/2012
in Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 50/2017) in Tehnični pravilnik o
ravnanju s komunalnimi odpadki
na območju občine Škofja Loka (Ur.
l. RS, št. 51/13). 

120-litrska rjava posoda: 15,64
€ (z vključenim DDV),
240-litrska rjava posoda: 31,28
€ (z vključenim DDV).

Oddaja bioloških odpadkov:
Komunala Škofja Loka vse zbrane
biološke odpadke na nadaljnjo
predelavo odvaža na skupno
kompostarno, kjer iz njih pridelajo
kompost.

Sežiganje ali odlaganje odpadkov v
objektih ali na zemljiščih, ki niso
namenjeni za odstranjevanje ko-
munalnih odpadkov, je ne-
dovoljeno. Globa za kršitelja je
1.400 € za pravno in 400 € za
fizično osebo. Nadzor nad
pravilnim ravnanjem z odpadki iz-
vaja občinski komunalni inšpektor.

Z ustreznim ravnanjem z bio-
loškimi odpadki bomo zmanjšali
njihovo količino v črnih zabojnikih
za ostale odpadke in tako
omogočili boljšo predelavo vseh
odpadkov.

Povzročitelji bioloških odpadkov v
Škofji Loki in bližnjih naseljih imajo
možnost zbiranja bioloških
odpadkov v 120- ali 240-litrskih
rjavih zabojnikih Komunale Škofja
Loka. 
Zabojnike za zbiranje bioloških
odpadkov si lahko uredite na
sedežu Komunale Škofja Loka.

Koledar odvoza in prevzemno
mesto:
Reden odvoz bioloških odpadkov
se izvaja enkrat tedensko, ob
vnaprej določenih terminih, ki so
objavljeni v letnem koledarju
odvoza bioloških odpadkov,
dostopnem na spletni strani:
www.komunalaskofjaloka.si.
Biološki odpadki, v rjavih
zabojnikih, morajo biti na
prevzemnem mestu pripravljeni na
dan odvoza, najkasneje do 7. ure
zjutraj, v poletnem času (junij, julij
in avgust) pa do 6. ure.

Prevzemno mesto za odpadke je
od poti smetarskega vozila lahko
oddaljeno do največ 5 m. Med
dostopno cesto in prevzemnim
mestom ne sme biti tehničnih –
fizičnih ovir, kot so neutrjena
površina, velik naklon, stopnice,
zidovi, ograje, žive meje in parkira-
na vozila, saj je le tako mogoče
varno izvajanje odvoza odpadkov.

Cenik bioloških odpadkov:
V letu 2021 je mesečni znesek za
tedensko zbiranje, odvoz,
kompostiranje in uporabo posode:

Komunala Škofja Loka, d. o. o.
Kidričeva cesta 43a,  4220 Škofja Loka
E-pošta: info@komunalaskofjaloka.si 
Telefon: 04 50 23 500

Naj leto v prihodu prinese moči,
nove priložnosti, družbe izbrane;
naj vam prežene prav vse skrbi,
naj vlije vam upanja, zdravja in sprave.
V vsem tem pa z vami ostajamo mi;
v službi ljudi
na strani narave.
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Igor Kavčič

Prejšnji teden so na Loškem 
odru ob gromkem aplavzu 
premierno uprizorili igro Du-

šana Jovanovića Življenje pode-
želskih plejbojev po drugi svetovni 
vojni, že v oktobru pa so se predsta-
vili tudi z novo otroško predstavo, le-
gendarno Pekarno Mišmaš Svetlane 
Makarovič. Obe predstavi bosta po-
novno na sporedu ta teden. 'Plejboje', 
kot igro popularno imenujejo na Lo-
škem odru, bodo ponovili trikrat, in 
sicer v torek, 7. decembra, v petek, 10. 
decembra, in v soboto, 11. decembra, 
vsakokrat ob 19.30. Pekarna Mišmaš 
pa bo na sporedu v četrtek, 9. decem-
bra, ob 18. uri. Ob tej priložnosti smo 
se o obeh predstavah pogovarjali z 
režiserjema, dolgoletnima sodelav-
cema in akterjema Loškega odra 
Blažem Veharjem in Gašperjem Mu-
rnom.

Mlade sile Loškega odra
Jovanovićevo besedilo Življenje 

podeželskih plejbojev po drugi sve-
tovni vojni je bilo v času nastanka, 
pred pol stoletja, precej kontroverzno. 
V preteklih desetletjih so igro uprizo-
rili v več slovenskih gledališčih, leta 
2008 tudi v ljubljanski Drami, tokrat 
pa so po tem zanimivem dramskem 
besedilu, ki ga je spodbudila seksu-
alna revolucija šestdesetih let, po-
segli na Loškem odru. Režiser Blaž 
Vehar, ki je v predstavi prevzel tudi 
dramaturgijo in scenografijo, je o iz-
boru predstave povedal: »Z ekipo, s 
katero sem v zadnjih letih že delal 
dve predstavi – Butalci in Ta veseli 
dan ali Matiček se ženi –, smo neka-
ko iskali naslednjo stopnjo gledali-

ške igre. Fantje in dekleta so nekoliko 
starejši, zato smo si rekli, čas je, da se 
lotimo zahtevnejše predstave. Zakaj 
ne bi izkoristili njihove mladostne 
energije in ponovno oživili like iz 
Jovanovićeve igre, ki so po eni stra-
ni zelo klasični – avtor je izhajal iz 
commedie dell' arte –, po drugi strani 
pa zelo sodobni.« 

Preplet zgodovine in sodobnega 
gledališkega pristopa, hkrati pa gre 
za nekoliko drugačno besedilo, kot 
smo jih bili doslej vajeni na Loškem 
odru, kar je bil ekipi prav tako eden 
od izzivov. V podnaslovu 'po dru-
gi svetovni vojni' režiser vidi tudi 
prispodobo o življenju po katastrofi, 
kar bi lahko primerjali tudi s časom 
po epidemiji. Lahko bi rekli, da gre 
tokrat za mlado ekipo Loškega odra, 
ob že izkušenih Janu Bertonclju, 
Gašperju Murnu in Petri Kalan to 
su še igralci iz otroških in mladin-
skih predstav, med njimi pa je tudi 
kakšno novo ime. Igrajo še: Špe-
la Klemenčič, France Fister, Tonja 

Hartman, Gregor Gartner, Erazem 
Šubic Krpič, Matic Eržen in Lea Po-
točnik. »V ekipo sem želel pritegniti 
generacijo v starosti med dvajset 
in trideset let, leto gor ali dol, ki se 
je kalila na našem odru, povabil pa 
sem tudi nekatere nove igralce. To 
so mladi, za katere upam, da bodo v 
čim večji meri ostali v naši igralski 
skupini,« si želi Blaž Vehar in meni, 
da se bo v prihodnosti dalo še mar-
sikaj narediti z njimi in iz njih.

Predstava je tudi vizualno provo-
kativna – za kostume in koreografijo 
je poskrbela Mateja Jerebic –, pri če-
mer so si tudi igralke in igralci po be-
sedah režiserja dali duška. Premiera 
pred dnevi je več kot uspela, odziv 
publike je bil dober. Režiser potrjuje, 
da so mnogi od članov tokratne za-
sedbe, ki so prej igrali le v otroških 
in mladinskih igrah, pokazali ogro-
men napredek in si velja ogledati 
njihovo igro. S svojo predanostjo in 
mladostno energijo so pozitivno pre-
senetili, tako režiserja kot publiko. 

Od zabave za odrasle do mišje pekarne

Na Loškem odru bodo ta teden trikrat ponovili predstavo Življenje podeželskih 
plejbojev po drugi svetovni vojni, otroci pa si bodo ogledali igro Pekarna Mišmaš.

V 'podeželskih plejbojih' so moči združili že izkušeni in mladi igralci. / Foto: Aljaž Hafner
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»Predstava je sodobna in upam, da 
bo gledalcem tako dala misliti, hkra-
ti pa jih bo nasmejala in bodo v njej 
uživali.«

Le kaj se bo napeklo v četrtek
Pekarna Mišmaš je izjemna kla-

sika Svetlane Makarovič. Današnja 
srednja generacija je odraščala s 
to pravljico o peku Mišmašu, ki so 
mu pomagale miši in je imel zato 
boljši kruh kot Kurji pek. A kaj ko 
je na koncu zmagala človeška za-
vist! »Izbrano smo imeli sicer krajšo 
predstavo, a je lani načrte prekri-
žala epidemija, ko pa so se pomla-
di gledališča spet začela odpirati, 
se je kar naenkrat pokazalo dovolj 
časa, da se lotimo daljšega in za 
našo mlado skupino zahtevnejšega 
besedila,« je povedal režiser Gašper 
Murn, ki je na Loškem odru v zad-
njih letih že režiral vsaj pet otroških 
predstav. »Seveda smo se besedila 
lotili z vso pozornostjo, saj imajo ob 
dobro poznanih zgodbah ljudje ved-

no velika pričakovanja o tem, kaj 
bodo videli na odru, hkrati pa mora-
mo vedeti, da je Loški oder v sloven-
skem prostoru velja za gledališče, ki 
dela prepoznavne in kvalitetne pro-
dukcije, čemur se seveda ne smemo 
izneveriti.«

Režiser je v ekipo povabil osem 
mladih igralk in igralcev, med nji-
mi so: Karlo Jemc, Tara Oblak, Mar-
tin Fričovsky, Zarja Bernik, Tisa 
Habjan, Nika Štefelin, Enej Okorn 
in Zala Benedik. Murn pravi, da je 
bilo super delati z obsežno ekipo 
na odru, zelo pomembno vlogo pa 
je odigrala tudi kostumografinja in 
koreografinja Mateja Jerebic. »Želeli 
smo narediti predstavo, ki jo bodo 
otroci gledali z odprtimi usti, zato 
sva z Ano Babnik, ki je sodelova-
la pri delu, dala velik poudarek na 
vseh elementih predstave. Kostu-
mi so živopisni in pogosto že sami 
izražajo značaj lika, ki ga predsta-
vljajo igralci. Pomembna pa je tudi 
dramatizacija, ki vsebuje kar nekaj 

songov, ki jim sledijo tudi koreo-
grafski deli v predstavi,« pojasnjuje 
Gašper Murn in posebej poudarja 
glasbeni del predstave: »Ko sem 
ekipi rekel, da imamo v predstavi 
kar nekaj songov in da moram še 
premisliti, kako jih bomo izvedli, je 
Karlo Jemc, ki sicer igra Mačka, na 
naslednjo vajo prišel s kitaro in de-
jal, da je malo razmišljal o songih in 
nanje kar sam napisal glasbo. Tako 
smo za predstavo dobili avtorsko 
glasbo. Ta je vsekakor dodatna če-
šnja na vrhu naše torte.«

Kot je še povedal režiser Murn, 
otroke v predstavi pritegne, če je z 
odra tudi neposredna komunikacija 
z njimi in da se med predstavo poje 
in pleše. Pekarna Mišmaš z Loškega 
odra ima oboje, tako vseskozi stik s 
publiko kot veliko plesnih in glasbe-
nih vložkov. Predstava bo vsekakor 
navdušila tako otroke kot starše. Le 
kaj se bo v četrtek napeklo v Pekarni 
Mišmaš? Morda rogljički za praznič-
ni december?
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MERCATOR CEN TER MED VO DE
Srečno 2022!

Mateja Rant, foto: Srečko Beričič

Tekmovalna filatelistična med-
društvena razstava za mladi-
no v Trbovljah, ki jo vsaki dve 

leti organizira Filatelistična zveza 
Slovenije v sodelovanju s Filateli-
stičnim društvom Trbovlje in Pošto 
Slovenije, je po besedah predsedni-
ka Filatelističnega društva Lovro 
Košir Škofja Loka v Sloveniji najbolj 
prepoznavna. Letošnjo razstavo so 

Pozlačena medalja za Zadetek v mreži

Mladi filatelisti z Osnovne šole Škofja Loka-Mesto so se uspešno predstavili  
na filatelistični razstavi za mladino Fimera Trbovlje.

pripravili pod imenom Fimera Trbo-
vlje 2021 in je potekala od 10. do 13. 
novembra. Svoje delo so uspešno 
predstavili tudi člani filatelističnega 
krožka Osnovne šole Škofja Loka-
-Mesto.

Za podmladek na omenjeni šoli 
že 17 let skrbijo mentorji Filateli-
stičnega društva Lovro Košir Škofja 
Loka. »S pripravo filatelističnih zbirk 
učenci sami iščejo ustrezno literatu-
ro tako na spletu kakor v knjižnicah 
in s tem pridobivajo znanje za pri-
pravo različnih tematskih zbirk,« je 
pojasnil Srečko Beričič. Tekmovalne 
zbirke za letošnjo Fimero Trbovlje je 
pregledala ocenjevalna komisija, ki 
sta jo sestavljala dva mednarodna 
sodnika z licenco Mednarodne fila-
telistične zveze in Evropske filateli-
stične zveze ter sodnik Filatelistične 
zveze Slovenije. »Vsak razstavljavec 
je po zaprtju razstave prejel prizna-
nje glede na oceno zbirke: prikaz 
zbirke, filatelistično znanje, redkost 
filatelističnega gradiva in povezavo 
filatelističnega gradiva z vsebino 
zgodbe, ki je navedena v načrtu zbir-

ke.« Krožkarji Osnovne šole Škofja 
Loka-Mesto so uspešno razstavljali 
v tekmovalnem razredu mladinska 
filatelija. Prvo mesto in s tem pozla-
čeno medaljo je osvojil Primož Beri-
čič z zbirko Zadetek v mreži, z zbirko 
Motorna vozila pa se je uvrstil na 
tretje mesto in prejel srebrno meda-
ljo. Martin Javh je z zbirko Konji in 
človek zasedel drugo mesto in prejel 
srebrno medaljo. Po visokih prizna-
njih so posegli tudi drugi krožkarji: 
Nejc Jamnik je osvojil srebrno me-
daljo, Jakob Narobe, Andraž Janko-
vec in Mladen Petrović pa posrebre-
no medaljo. Vzporedno z razstavo v 
prostorih Delavskega doma v Trbo-
vljah je potekala tudi virtualna raz-
stava, ki bo na ogled še do konca leta 
na spletni strani Filatelistične zveze 
Slovenije, je še dodal Srečko Beričič.

Mladi škofjeloški filatelisti so se 
letos v septembru s svojimi zbirka-
mi širši javnosti predstavili še na 
pregledni filatelistični razstavi v 
Sokolskem domu Škofja Loka. Prika-
zali so zbirke sedanjih in nekdanjih 
krožkarjev.

Primož Beričič je na meddruštveni 
filatelistični razstavi v Trbovljah prejel 
pozlačeno in srebrno medaljo.

Člani filatelističnega krožka v Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto z mentorjem pri pripravi svojih 
eksponatov



S koncem novembra se je uspešno iztekel prvi del projekta sodelo-
vanja Roko-delci. Projekt povezuje deležnike štirih lokalnih akcij-
skih skupin – LAS s CILjem, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Dobro 
za nas in LAS loškega pogorja. Njegov namen je skrb za dokumen-
tacijo, prenos in popularizacijo lokalnih rokodelskih znanj.

Na Škofjeloškem v projektu sodelujejo LAS loškega pogorja, Ob-
močna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, Loški muzej Ško-
fja Loka in Razvojna agencija Sora z Rokodelskim centrom DUO 
Škofja Loka. Slednja sta v prvem delu združila moči in poskrbela za 
celovito dokumentacijo pletarske obrti na Škofjeloškem. Pozor-
nost je bila usmerjena v raziskovanje muzejskih depojskih pred-
metov in zgodovine pletarstva na Loškem pod vodstvom kustosi-
nje etnologinje Mojce Šifrer Bulovec. V Rokodelskem centru DUO 
pa so poskrbeli za predstavitev sodobnega pletenja iz leskove vi-
tre. Svoje poglobljeno znanje je delil pletar Janez Krišelj iz Preddvo-
ra. Študentka etnologije Tajda Jerkič je opravila poglobljeno te-
rensko delo in pripravila gradivo za dokumentacijo postopkov iz-
delave pletarskih izdelkov. Skupaj s produkcijsko hišo Karata film 
ter oblikovalko in fotografinjo Jano Jocif pa so pripravili tudi vizu-
alno gradivo – fotografije delovnih postopkov in izobraževalni 
film. Zgodovinski pregled na eni strani in predstavitev sodobne 
pletarske obrti na drugi sta se združila v priročniku Pletarstvo in 
na septembra odprti skupni razstavi Pletarstvo – oplet tradicije 
na dveh lokacijah. Ta je v združeni različici na ogled v Okroglem 
stolpu Loškega muzeja Škofja Loka do konca januarja 2022.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Organ upravljanja, določen za iz-
vajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino odgovarja Razvojna agencija Sora, d. o. o.

ROKO-DELCI: MOZAIK RAZISKOVANJA, RAZVOJNEGA 
DELA IN POVEZOVANJA TRADICIONALNIH IN SODOBNIH 

ROKODELSKIH ZNANJ

Delavnica na temo celostne grafične podobe je potekala na OOZ  
Škofja Loka, vodila pa jo je oblikovalka in fotografinja Jana Jocif.  
/ Foto: arhiv OOZ Škofja Loka

Skupna razstava Pletarstvo – oplet tradicije v Loškem muzeju Škofja 
Loka / Foto: Janez Pelko

Pri spoprijemanju s podjetniškimi izzivi je skupino rokodelcev 
podprla Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka z iz-
vedbo podjetniških svetovanj in sklopa delavnic o celostni grafični 
podobi pod vodstvom oblikovalke Jane Jocif. Na delavnicah jim je 
s primeri dobre prakse predala teoretično in uporabno znanje za 
boljšo vizualno prepoznavnost njihovih podjetij. Kot pravi, je ce-
lostna grafična podoba likovni izraz tega, kar podjetje ali posame-
zni rokodelec je in kar želi predstavljati javnosti.

Na nivoju celotnega projektnega partnerstva so potekale tudi iz-
menjave in srečanja, na katerih so partnerji predstavili obstoječe 
prakse lokalnih obrti. Potovali so v Slovensko Bistrico, Škofjo Loko, 
Idrijo in Rogatec, kjer so partnerji predstavili lokalne rokodelske 
centre in organizacije, ki odgovorno skrbijo za predstavitev in pre-
nos lokalnih rokodelskih znanj, lokalni rokodelci in rokodelke pa 
so izvedli delavnice.

Vsebine projekta, ki je na polovici izvajanja, so izjemnega pomena 
za ohranjanje in razvoj rokodelskih znanj ter za medsebojne izme-
njave med organizacijami, ki se z rokodelstvom ukvarjajo. Doku-
mentacija lokalnega rokodelskega znanja v javno dostopnih gra-
divih ter njegova aktualizacija za sodobni čas pa sta pomembni v 
več pogledih. Izobraževalna gradiva za različna področja roko-
delstva so skorajda popolnoma odsotna, uporaba tradicionalnih 
znanj in naravnih, lokalno prisotnih materialov pa izjemnega po-
mena tudi za spopadanje z izzivi sodobnega časa.
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Mateja Rant, foto: Tina Dokl

V Škofji Loki bodo tudi v letoš-
njem decembru poskrbeli za 
drugačno, bolj osebno in traj-

nostno izkušnjo novoletnega obdaro-
vanja, ki spodbuja ozaveščeno potro-
šništvo. V skupni akciji, v kateri želijo 
v prazničnem času obiskovalcem 
starega mestnega jedra Škofje Loke 
ponuditi umetniška dela in kakovo-
stne izdelke ustvarjalcev, se letos po-
vezuje dvanajst organizacij. Razstave 
v starem mestnem jedru Škofje Loke 
bodo odprte do konca leta.  

»V Škofji Loki se že sedmo leto 
ustvarjalno-kulturniška scena po-
vezuje in za individualne obisko-
valce ponuja nepozabno praznično 
izkušnjo. Svoje prostore namenjamo 
prodajnim razstavam del umetnikov, 
rokodelcev, fotografov, oblikovalcev 
in drugih ustvarjalcev ter jih spremi-
njamo v praznične trgovine, v katerih 
si obiskovalci lahko izberejo izvirna 
in unikatna darila, primerna za de-
cembrsko obdarovanje,« sporočajo 
organizatorji. Pri letošnjih Izložbah 
domišljije so se povezali: Rokodelski 
center DUO Škofja Loka (RAS), Lo-
ški muzej Škofja Loka, Sokolski dom 
Škofja Loka, Sodobni tekstilni center 
Kreativnice, Knjižnica Ivana Tavčar-
ja Škofja Loka, Atelje Amuse, Trgovi-
na Paleta, Trgovina in galerija Čipke 
Mojca, Sanjski šopek, Jesharna, go-
stilna in galerija Pr' Pepet ter Kavar-
na in slaščičarna Homan. V Kreativ-
nicah je mogoče dobiti ali naročiti 
unikatne sodobne tekstilne izdelke 
lokalnih ustvarjalk: Nine Vastl Štefe, 
Anje Musek, Lili Panjtar in Silve Hor-

Po darila z domišljijo
Pretekli petek, na veseli dan kulture, so v Škofji Loki prižgali praznične  
luči ter odprli prodajne razstave umetnikov in rokodelcev Izložbe domišljije,  
ki so zaživele že sedmo leto zapored.

V Škofjo Loko znova vabijo lepo okrašene Izložbe domišljije.

Za prepoznavno podobo Izložb domišljije skrbi oblikovalka Ana Bassin, za posebno okrasitev 
fasad pa akademski kipar Matej Bizovičar.
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Vstop prost!

IZLOŽBE DOMIŠLJIJE, 
PRODAJNE RAZSTAVE 
UMETNIKOV IN ROKODELCEV, 
SE ODPIRAJO TUDI LETOS! 

Staro mestno jedro
Škofja Loka

Prodajne razstave umetnikov in rokodelcev

IZLOZBE
DOMISLJIJE

Izložbe domišljije

@izlozbe_domisljije

Najdemo se na

Z nakupom letošnjih daril podprite 
domače vrhunske ustvarjalce in ustvarjalke! 
Poskrbimo, da se bomo obdarovali 
z lokalno izdelanimi, kakovostnimi 
in sodobnimi darili! 

Obišcite Izložbe domišljije! 

ˆ

Glede na nepredvidljive okoliščine in morebitne spremembe 
nas spremljajte na spletnih mestih, kjer bomo objavljali 
vse aktualne novice! 

3. 12.- 31. 12. 2021
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vat. Za prepoznavno podobo Izložb 
domišljije že vsa leta skrbi obliko-
valka Ana Bassin, za vsakoletno po-
sebno okrasitev fasad pa akademski 
kipar Matej Bizovičar. 

Kot poudarjajo organizatorji, je ra-
zlogov, zakaj kupovati v Izložbah do-
mišljije, ogromno. Na ta način je mo-
goče med drugim podpreti lokalno 
umetniško in ustvarjalno produkcijo 
ter povezovanje lokalnih ponudnikov 
in podarjati darila, ki pripovedujejo 
neskončno zgodb. Izdelki, kupljeni 
v Izložbah domišljije, so edinstveni, 
ročno izdelani in iz naravnih materi-
alov. Kot razlog za nakup v Izložbah 
domišljije so navedli še: zavedanje 
pomena odgovornega potrošništva; 
staro mestno jedro kot čaroben pros-
tor ponuja drugačno izkušnjo naku-
povanja prazničnih daril; pomembno 
je, da vemo, kdo je ustvarjalec daril za 
naše najbližje. »Domišljija, ustvarjal-
nost in odgovornost so ključ za dru-
gačen, boljši svet,« še dodajajo orga-
nizatorji. Minuli petek je tudi v Škofji Loki zažarela praznična osvetljava.



venske nacionalne komisije za Unesco, Jože Štukl iz Lo-
škega muzeja, Aleksander Igličar iz Muzejskega društva 
Škofja Loka in Jernej Tavčar z Občine Škofja Loka. Kot 
so še poudarili na Občini Škofja Loka, so Škofjeloškemu 
pasijonu v naslednjih letih sledili še trije uspešni vpisi 
na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne 
dediščine človeštva iz Slovenije: Obhodi kurentov (2017), 
Klekljanje čipk v Sloveniji (2018) in Veščine suhozidne 
gradnje, znanje in tehnike.
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Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom  
SLA S  T NA ČOKOLADA, ki je bila objavljena v Ločanki 9. 
novembra 2021, so: Erika Trček iz Škofje Loke, ki prejme 
1. nagrado (darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR), Janez 
Cundrič iz Zgornjih Gorij in Martin Oblak iz Žirov, ki prej-
meta 2. in 3. nagrado (knjiga Zdravje in jaz – Prijatelja). 
Nagrajencem čestitamo!

Občina Škofja Loka je na Javnem razpisu za sofinan-
ciranje prenove stavb v lasti občin od ministrstva za 
infrastrukturo prejela sklep o sofinanciranju celovite 
energetske prenove Loškega gradu v skupni višini do-
brih 330 tisoč evrov, od tega 85 odstotkov iz sredstev 
Kohezijskega sklada EU, 15 odstotkov pa iz sredstev 
slovenske udeležbe kohezijske politike. Skupna vred-
nost projekta celovite energetske obnove sicer znaša 
slabih 930 tisoč evrov, dela pa bodo potekala v pri-
hodnjih dveh letih.

Energetska prenova Loškega gradu

Mateja Rant, foto: arhiv občine

Prvega decembra je minilo pet let, odkar je Unescov 
medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne 
dediščine na zasedanju v Adis Abebi v Etiopiji Škof-

jeloški pasijon, ki ga po besedilu patra Romualda Marušiča 
iz leta 1721 v velikonočnem času uprizarjajo v Škofji Loki, 
vpisal na Unescov reprezentativni seznam nesnovne 
kulturne dediščine človeštva. Škofjeloški pasijon je tako 
postal prva enota iz Slovenije, ki je bila vpisana na ta re-
prezentativni seznam, so ponosni na Občini Škofja Loka. 

Pri pripravi nominacije so sodelovali predstavniki 
lokalne skupnosti, Slovenskega etnografskega muzeja 
kot koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine 
v Sloveniji in ministrstva za kulturo. Zasedanja v Adis 
Abebi so se udeležili: Magdalena Tovornik, nekdanja vele-
poslanica RS pri Unescu in tedanja podpredsednica Slo-

Petletnica vpisa na Unescov seznam
Pred petimi leti so Škofjeloški pasijon vpisali na Unescov reprezentativni 
seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Z zasedanja v Adis Abebi
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Maša Likosar

Na nekaterih poteh se Rovtarjem pridruži skupi-
na Suha špaga, s katero po besedah predsedni-
ka društva Braneta Tavčarja naredijo pravi 'žur'. 

»Letos smo mnogo več kolesarili kot smučali, saj so ob 
začetku leta še vedno vladali strogi epidemiološki ukre-
pi. Skupno smo prekolesarili približno 200 kilometrov,« je 
povedal Tavčar.

Svoje aktivnosti so začeli maja, ko so organizirali 
občni zbor društva v Javorjah. Najbolj dejavni so bili v 
poletnih mesecih. Junija so šli na morje, kjer so prijetno 
združili s koristnim in kolesarili od Kopra do Izole, or-
ganizirali so kopalni dan s piknikom na Debelem rtiču, 
udeležili so se tudi kolesarskega srečanja v Dupleku. Ko-
nec junija so v Škofji Loki organizirali tradicionalno že 
14. mednarodno srečanje starodobnih kolesarjev. Julija 
so bili na dveh kolesarskih srečanjih, prvo je bilo v Grib-
ljah v Beli krajini, drugo v Gaberkah pri Šoštanju. 

Septembra so si privoščili tradicionalen oddih s pi-
knikom in kopanjem v Gribljah ob Kolpi in s svojo ude-
ležbo popestrili Ekološko tržnico v Stražišču. Zadnja le-
tošnja pot je bila oktobra, ponovno na slovensko obalo. 
Na društvenem kolesarjenju za dušo, kot so ga poime-
novali, so se s kolesi podali od Lucije skozi Portorož do 
Pirana. »Žal nam je le, da je bil evropski festival folklore 
in ljudskih pevcev ter godcev Europeade ponovno od-
povedan, nadejamo se udeležbe v prihodnjem letu,« je 
poudaril Tavčar in še povedal: »Na vsakoletnem sreča-
nju starodobnih smučarjev in kolesarjev iz vse Slove-
nije smo sprejeli koledar za prihodnje leto, načrtovanih 
je več dogodkov, kar nas zelo veseli, saj pogrešamo 
druženje in zabavo. Obenem smo uskladili kategorije, 
ki po novem predvidevajo tudi superveterane nad 70 
let. Predlagal sem, da bi župane obvestili o naši želji po 
večji udeležbi na občinskih praznikih in drugih prire-
ditvah.« 

Drugo leto 12. februarja Rovtarji načrtujejo izvedbo 
mednarodnega tekmovanja v smučanju po starem, 26. 
junija pa 15. mednarodno srečanje starodobnih kolesar-
jev v domači Škofji Loki. 

Letos več kolesarili kot smučali

Člani Društva Rovtarji – smučanje in kolesarjenje po starem Škofja Loka 
so se letos podali na deset kolesarskih poti, smučarskih zaradi aktualnih 
koronavirusnih razmer ni bilo.

Na društvenem kolesarjenju za dušo so se s kolesi podali od Lucije 
skozi Portorož do Pirana. / Foto: arhiv Društva Rovtarji

Zahvaljujemo se strankam  
za sodelovanje in strpnost ter vsem  

želimo zdrave in vesele božične praznike  
in vse dobro v letu 2022.
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Vilma Stanovnik

Lani konec poletja je v Škofji 
Loki potekala mednarodna 
konferenca Mladi in starejši – 

aktivno staranje, udeleženci pa so 
na njej predstavili program kakovo-
stnega staranja. 

Namen projekta, ki ga finančno 
podpira Evropska unija, je namreč 
izmenjava dobrih praks in izboljšav, 
ki jih lahko občine naredijo glede 
kakovosti življenja ne le starejših, 
temveč vseh generacij. 

»Osnova našega projekta je bil 
program kakovostnega staranja, ki 
smo ga leta 2018 naredili v naši ob-
čini,« pravi nekdanji škofjeloški žu-
pan Miha Ješe, ki je na Občini Škofja 
Loka sedaj pooblaščenec za medna-
rodno sodelovanje.

V okviru projekta so načrtovali 
več srečanj z različnimi tematikami, 
ki pa so se zaradi epidemije covida-19 
nekoliko zamaknila. »Organiziranih 
naj bi bilo več srečanj, na katerih naj bi 
govorili predvsem o podpornih dejav-
nostih. Prva je zdravstvo, na katero pa 
občine skoraj nimajo vpliva. Zelo po-
membno je elektronsko opismenjeva-
nje, kar se je kot izredno pomembno 
izkazalo zlasti v času epidemije. Prav 
tako smo se posvetili tematiki pre-
vozov starejših in drugih ranljivih 
skupin. Poudarili smo tudi stanovanj-
sko problematiko, ki pa ni le problem 
starejših, ampak tudi mlajših – in pri 
tem je pomembno tudi medgeneracij-
sko sodelovanje,« pravi Miha Ješe.

Tako so prvo vsebinsko srečanje 
pripravili letos konec avgusta v Kise-

gu (madžarsko Kőszeg) na Madžar-
skem, poudarek pa je bil predvsem 
na elektronskem opismenjevanju 
in ob tem medgeneracijskem sode-
lovanju med mlajšimi in starejšimi. 

»V projekt so vključene različne 
skupine udeležencev; od uradnikov, 
ki so zadolženi, da nekaj konkret-
nega naredijo, do učiteljev in dija-
kov ter seveda starejših,« pojasnjuje 
Miha Ješe, ki se je udeležil vseh leto-
šnjih srečanj. 

»Na Madžarskem je bila glavna 
tema pogovorov, kaj lahko naredijo 
šole za elektronsko opismenjeva-
nje starejših. Ugotovili smo, da je 
bilo pri tem že kar nekaj narejene-
ga, ugotovitve in sklepe pa smo vsa 
mesta, ki pri tem projektu sodelu-
jemo, objavili na svojih spletnih 
straneh,« pravi Miha Ješe, ki se je 
nato konec septembra udeležil tudi 
srečanja v avstrijskem Judenburgu, 
namenjeno pa je bilo predvsem traj-

nostnemu urbanizmu. »Na srečanju 
v Judenburgu smo se posvetili pre-
vozom in sprehodom po urbanih 
središčih in ugotavljali predvsem 
zadrege starejših ter drugih ranlji-
vih skupin. To srečanje je bilo vse-
binsko res dobro pripravljeno, saj 
smo imeli najprej predstavitve, kaj 
so posamezna mesta pri tem že na-
redila. Uradniki so povedali, kaj so 
v določenih mestih že naredili, sta-
rejši pa, kaj še potrebujejo. V imenu 
Škofje Loke sta se srečanja udeležili 
tudi Tatjana Bernik in Marta Sa-
tler. Predstavili sta naše možnos-
ti prevozov, od avtobusa, projekta 
Prostofer, mini električnih avtobu-
sov Agata in Jurij do ureditev kole-
sarskih poti, stikov med pločniki in 
cestišči ter taktilnih oznak po tleh. 
Drugi del tega srečanja je bil spre-
hod po mestu. Razdelili smo se v 
skupine, kjer smo imeli udeleženca 
na invalidskem vozičku, udeleženca 

Pripravljeni na aktivno staranje

Prihodnje leto bo v Škofji Loki potekal sklepni dogodek evropskega projekta 
Mladi in starejši – aktivno staranje, katerega bistvo je medgeneracijsko 
sodelovanje s poudarkom na kakovostnem preživljanju starejšega obdobja. 

Miha Ješe, ki je na škofjeloški občini pooblaščenec za mednarodno sodelovanje, je zadovoljen 
s potekom projekta Mladi in starejši – aktivno staranje, čeprav ta zaradi epidemije covida-19 
poteka počasneje, kot je bilo načrtovano.
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z otroškim vozičkom in enega udeleženca, ki je bil opre-
mljen kot slepa oseba. Moram reči, da je bila to prav po-
sebna izkušnja, za katero sem predlagal, da jo izvedemo 
tudi v Škofji Loki, Gotovo bo to dobro za vse, še poseb-
no pa za občinske svetnike, da bodo videli, kaj pomeni, 
če prehodi niso ustrezni. V tretjem delu srečanja smo 
se pogovorili, kaj smo ugotovili dobrega in kaj slabega. 
Cilj tega progama je namreč, da vsak predstavimo svoje 
prakse in da vidimo, kako lahko dobre prakse prenese-
mo vsak na svoje območje,« tudi pravi Miha Ješe, ki je 
prepričan, da bo marsikaj zanimivega moč izvedeti tudi 
na naslednjem srečanju, ki je predvideno konec aprila 
v Bad Getzingu, pogovarjali pa se bodo o stanovanjski 
problematiki.

»Pogovor in predstavitev reševanja stanovanjske 
problematike je zagotovo izredno dobra tema. Prav pro-
blematika stanovanj je v Škofji Loki izredno pereča. Zato 
je naš namen narediti anketo tako med mladimi kot sta-
rejšimi, z njo pa naj bi odgovorili na vprašanje, kaj eni in 
drugi potrebujejo in kaj v resnici imajo. Mislim, da ima-
mo v občini zadosti stanovanj, le porazdelitev ni dobra. 
Dogaja se, da v eno- ali dvostanovanjskih hišah živita 
zgolj eden ali dva stanovalca. Največkrat gre za vdovo, 
včasih tudi za vdovca, ki vso svojo pokojnino porabi za 
vzdrževanje hiše. Po drugi strani pa mladi nimajo pri-
mernih stanovanj. Zato je naš cilj za starejše najti ustre-

zna in udobna stanovanja z dvigali in blizu centrov, kate-
rih usluge starejši potrebujejo, za mlade pa obnoviti hiše 
in poiskati ustrezna stanovanja,« tudi pravi Miha Ješe 
in pojasnjuje, da bo zaključek vseh srečanj predvidoma 
potekal konec avgusta v Škofji Loki, ko bo tudi generalna 
skupščina združenja evropskih mest Douzelage.

»Na sklepnem srečanju bomo predstavili vse doseda-
nje delavnice, nanj pa bomo povabili tudi vse veleposla-
nike, predstavnike držav evropske unije, ki sodelujejo pri 
projektu. S tem se bo projekt, ki zaradi znanih razmer za-
muja, zaključil. Dejstvo je, da naj bi bil projekt zaključen 
že letos, kot kaže, pa naj bi ga zaključili šele prihodnje 
leto. Kljub vsemu so sodelujoči pri projektu zelo zadovolj-
ni in prihodnje leto v Škofji Loki pričakujemo udeležence 
iz 28 držav,« še pravi Miha Ješe.

Prav problematika stanovanj je v Škofji Loki 
izredno pereča. Zato je naš namen narediti 
anketo tako med mladimi kot starejšimi, z 
njo pa naj bi odgovorili na vprašanje, kaj eni 
in drugi potrebujejo in kaj v resnici imajo.
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Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak 
torek in petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v 
nabiralnik in izvedo, kaj je novega v njihovem domačem kraju 
in v naši regiji. Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, 
ki Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti 
prodaji. Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da 
je Gorenjski glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. 
Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša tudi številne 
popuste in darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati, 
se lahko odločite za dvotedensko brezplačno prejemanje 
časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si  
ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite podatke za 
dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam ča so pisa 
ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali  
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Mateja Rant

Z dobrodelno obdarovalno akcijo 
Škrat za en dan bodo taborniki 
Rodu svobodnega Kamnitnika 

tudi letos obdarovali otroke iz so-
cialno manj spodbudnega okolja, s 
čimer upajo, da jim bodo uspeli na-

risati nasmeh na obraz. Poleg daril 
za otroke so letos zbirali tudi darila 
za starostnike iz Škofje Loke z oko-
lico. Akcijo vodita Rok Šarić in Nina 
Milinkovič, poleg škofjeloških tabor-
nikov pa sodelujejo še Klub škofjelo-
ških študentov, Območno združenje 
Rdečega križa Škofja Loka, Zavod O 
(MKC Pri rdeči ostrigi), Župnijska ka-
ritas Škofja Loka ter Center slepih, 
slabovidnih in starejših Škofja Loka.

Potem ko so akcijo uspešno izpe-
ljali že lani, jim je letos skupaj uspelo 
zbrati 160 daril, ki jih bodo razdelili 

med otroke in starostnike. Vsak ude-
leženec je pripravil darilo v okvirni 
vrednosti dvajset evrov. V vsakem 
paketu bodo otroci in odrasli našli 
nekaj okusnega »za pod zob« in topel 
kos oblačila, ki bo obdarovanca grel 
med prazniki, je pojasnil Rok Šarić. 
V pakete za odrasle so dodali še ka-
šen pripomoček za kratkočasenje, 
kot so knjige, kompleti kart, knjižice 
s križankami in podobno, v pakete 
za otroke pa pripomočke za osebno 
higieno - milo, gel za prhanje, zobna 
ščetka ....

Dobrodelni 
škratje

V Društvu tabornikov 
Rod svobodnega 
Kamnitnika Škofja Loka 
so tudi letos pripravili 
dobrodelno akcijo Škrat 
za en dan.

Dobrodelni so tudi v Škofjeloški pletilski skupnosti Breja preja, ki je tudi le-
tos pripravila akcijo Kape za dober namen. V akciji sodelujeta še Društvo 
upokojencev Škofja Loka in Kino Sora. Pletenine, pri čemer ni nujno, da 
so to ravno kape, ampak so dobrodošli tudi drugi topli pleteni ali kvačka-
ni izdelki, zbirajo do torka, 14. decembra, na Zavodu Tri (Kapucinski trg 8, 
Škofja Loka). Z njimi bodo obdarovali starejše, ki jih bodo v prazničnem de-
cembru obiskale prostovoljke iz programa Starejši za starejše v Škofji Loki.

Kape za dober namen
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adventni popusti

WWW.BOKALSPORT.SI

VSE ZA SMUČANJE
IZKORISTITE UGODNO PONUDBO

Mestni trg 20

  04 51 12 880  
  031 681 018 

4220 Škofja Loka

Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič

Jan Oblak še naprej navdušuje. Vratar madridskega 
Atletica je tudi za sezono 2020/2021 prejel nagrado 
za najboljšega vratarja v španski ligi – že petič v 

zadnjih šestih letih.
Nagrado zamora je že dobil v sezonah 2015/16, 2016/17, 

2017/18 in 2018/19, podeljuje jo športni časnik Marca. 
»Nagrada je nekaj čudovitega. Je tako zame kot za ekipo. 
Letos je bilo malo težje, bomo pa sedaj bolj cenili to, kar 
smo dosegli v zadnjih sezonah. Upam, da bom po tej se-
zoni dobil še šesto,« je Oblak povedal za Marco in izrazil 
optimizem glede prihodnosti Atletica. Kot je dejal, je naj-
pomembnejši uspeh ekipe, in dodal, da imajo še rezerve 
za napredovanje v igri, ki ni najboljša. Prepričan pa je, da 
bodo ob koncu sezone lahko zadovoljni.

Nagrado za najboljšega strelca lige (pichichi) je os-
mič dobil Argentinec Lionel Messi.

Najboljši vratar v španski ligi

Škofjeločan Jan Oblak je ta naziv osvojil že petič.

Jan Oblak je naziv najboljšega vratarja španske lige v zadnjih šestih 
sezonah prejel kar petkrat.
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 ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka
Telefon +386 (0)8 330 20 10
E-mail info@osovnikar.com

IMPLANTATI - ZOBNI VSADKI
ORALNA KIRURGIJA
DIGITALNA 3D PROTETIKA
BELJENJE ZOB
ORTODONTIJA
PREVENTIVA
ZOBNI RENTGEN 3D CBCT
USTNA HIGIENA

IMPLANTATI - ZOBNI VSADKI
ORALNA KIRURGIJA
DIGITALNA 3D PROTETIKA
BELJENJE ZOB
ORTODONTIJA
PREVENTIVA
ZOBNI RENTGEN 3D CBCT
USTNA HIGIENA www.osovnikar.comwww.osovnikar.com

         ŽELIMO VAM VESELE PRAZNIKE, ZDRAVO IN SREČNO NOVO LETO 2022!

 ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka

Telefon +386 (0)8 330 20 10

E-mail info@osovnikar.com

         ŽELIMO VAM VESELE PRAZNIKE, ZDRAVO IN SREČNO NOVO LETO 2022!

              

PRIMERI UPORABE:

1.  Nadomestitev posameznega zoba
2.  Zapolnitev vrzeli ali skrajšane zobne vrste
3.  Brezzoba čeljust (fiksna ali snemna rešitev)

Z implantatom vam nadomestimo manjkajoči zob.

nudimo tudi fiksno oskrbo brezzobe čeljusti na 
4 zobnih vsadkih.

Fiksna oskrba brezzobe čeljusti na 4 zobnih vsadkih.

NA PREGLED!
08 330 20 10

info@osovnikar.com
www.osovnikar.com

DIGITALNA 3D PROTETIKA (CAD/CAM)
Popolna protetična oskrba zob v času enega obiska…
Cerec je računalniški sistem (CAD/CAM tehnologija), ki z uporabo 
visoko kvalitetnih keramičnih materialov, omogoča izdelavo 
estetskih polno porcelanskih protetičnih nadomestkov (inlay, onlay, 
prevleke, zobne krone, luske) v ordinaciji.     

              

PREDNOSTI:
- hitrost izdelave,
- polno porcelanski protetični nadomestki,
- izredna natančnost, vrhunska estetika in naraven izgled,
- izdelki brez kovine z veliko trdnostjo in obstojnostjo,
- brez odtiskovanja in začasnih prevlek,
- samo en obisk pri zobozdravniku omogoča oskrbo več zob.

ZAMENJAVA AMALGAMSKIH PLOMB: PREJ IN POTEM     

IMPLANTATI - ZOBNI VSADKI
ORALNA KIRURGIJA
DIGITALNA 3D PROTETIKA
BELJENJE ZOB
ORTODONTIJA
PREVENTIVA
ZOBNI RENTGEN 3D CBCT
USTNA HIGIENA

IMPLANTATI - ZOBNI VSADKI
ORALNA KIRURGIJA
DIGITALNA 3D PROTETIKA
BELJENJE ZOB
ORTODONTIJA
PREVENTIVA
ZOBNI RENTGEN 3D CBCT
USTNA HIGIENA www.osovnikar.comwww.osovnikar.com

Maja Bertoncelj

Na Logu ima svoje prostore 
Chiko Gym, kjer pod vod-
stvom trenerja Škofjeločana 

Miha Čičića trenirajo borci mešanih 
borilnih veščin. Med njimi je tudi 
Miha Frlic iz Suše pri Hotavljah, ki 
se že lahko pohvali z medaljo z ama-
terskega svetovnega prvenstva zve-
ze IMMAF, ki jo je v težki kategoriji 
osvojil v Pragi. Tako zanj kot za Či-
čića kot trenerja je to največji uspeh 
doslej. »Zelo sem zadovoljen. Tudi 
za Slovenijo je to velik uspeh v tem 
športu. Naredili smo korak naprej,« 
pravi Miha Čičić.

Klub mešanih borilnih veščin

Prvo medaljo z velikega tekmovanja za Chiko Gym je osvojil Miha Frlic, njegov 
trener pa je Škofjeločan Miha Čičić, ki je v tem športu že vrsto let.

Miha Čičić (levo) s svojim varovancem Miho Frlicem / Foto: Maja Bertoncelj
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Za nami je naporno leto,  
a nabrali smo nove izkušnje ter 

iz njega izstopamo močnejši.

Naj bo 2022 predvsem mirno, 
srečno in uspešno.
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Trener prihaja iz Stare Loke in je 
že dolgo v mešanih borilnih vešči-
nah. »Že odkar pomnim, sem imel 
željo trenirati boks. Doma nad tem 
niso bili navdušeni, tudi v Škofji 
Loki za to ni bilo možnosti. Najbližje 
bi bil Kranj. Skoraj vse druge špor-
te, ki so bili takrat v Škofji Loki, sem 
treniral. Pri dvanajstih letih sem 
začel s karatejem. Sem le prepri-
čal starše, da so mi dovolili vsaj to. 
Treniral sem ga do 18. ali 19. leta, ko 
sem izvedel, da v Ljubljani poteka 
trening mešanih borilnih veščin. 
Takrat se je začela moja zgodba v 
tem športu, ki še traja. Sem tudi tek-
moval, a kaj več so mi preprečevale 
poškodbe, ki pa so izvirale iz drugih 
športov. Zato danes fantom vedno 
rečem, naj se ukvarjajo z enim. Bil 
sem namreč 'multišportnik', zani-
malo me je vse. Deskal sem na sne-
gu, rolkal, igral nogomet in si tam 
poškodoval križne vezi, na trampo-
linu sem si poškodoval vrat ... Vse 
to je pomenilo, da sem se od tek-

movanj oddaljeval. Tekmoval sem 
nekje do 27. ali 28. leta, nato pa sem 
se začel predajati trenerskemu delu. 
Fantje so prihajali in kazali zani-
manje. Miha je prišel leta 2018, pred 
njim so bili še drugi, ki so hodili po 
turnirjih večinoma po Sloveniji,« je 
pojasnil Miha Čičić.

Leta 2011 sta skupaj s prijateljem 
Miho Kovačem začela pisati zgodbo 
Chiko Gym. »Zaključeval sem tek-
movanja in sva se odločila ustano-
viti klub mešanih borilnih veščin v 
prvi vrsti zase, za najino ukvarjanje 
s tem športom. Prostor sva našla na 
Logu, prihajati so začeli še drugi. 
Sčasoma se je vse skupaj razvilo v 
klub, kakršen je danes, ko v njem 
vadi okrog deset resnih članov. Po-
udarek ni na kvantiteti. Klub ni za-
snovan, da bi imel celotno piramido 
od otrok naprej, čeprav zanimanje 
tudi med mlajšimi je. Vadijo fantje 
od 18. leta starosti naprej. To je izje-
mno zahteven šport. Ne gre za pre-
tepaštvo, kot je morda videti na prvi 

pogled. Fantje so veliki športniki, v 
to vlagajo veliko treninga, odreka-
nja. V Pragi je na primer v kategori-
ji, v kateri je tekmoval Miha, zmagal 
Rus Rasul Magomedov, ki je svetov-
ni prvak v freestyle wrestlingu, v 
odločilnem boju pa je premagal pre-
jemnika olimpijske zlate medalje 
Američana Kyla Fredericka Snyder-
ja,« pravi Čičić, ki je v klubu edini 
trener. 

Mešane borilne veščine v Slove-
niji niso dobro znane, je pa ta šport 
na splošno v zadnjem obdobju do-
živel velik razvoj. V njem sodelujejo 
borci, ki so vešči že vseh borilnih 
veščin (brazilski jiu-jitsu, rokoborba, 
kikboks, tajski boks, navadni boks, 
judo, karate, taekwondo …), najbolj 
pa prevladujeta rokoborba in brazil-
ski jiu-jitsu. Želijo si, da bi postal del 
olimpijske družine. Tekmovanj blizu 
Slovenije ni veliko. Frlic in Čičić na-
črtujeta, da bi se v začetku novega 
leta udeležila tekme svetovnega tur-
nirja v Bahrajnu. 
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Podarite naročnino  
na Gorenjski glas
Gorenjski glas izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko, 
zato k branju ne sili vsak dan, pač pa se bere postopoma – 
petkovo številko ob koncu tedna in torkovo vse do petka.

Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali 
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj 
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste 
določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno  
naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.

Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice  
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic 
se ne da najti nikjer drugje!

Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem.

Mateja Rant, foto: arhiv društva

V minuli sezoni se v Strelskem društvu Škofja Loka 
lahko pohvalijo z zmagovalci državne lige v stre-
ljanju z zračno pištolo. Ekipa, ki jo sestavljajo 

Sebastjan Kordiš, Petja Smirnov in Ožbej Mesec Košir, je 
zmagala v vseh šestih krogih v disciplini zračna pištola 
– 10 metrov, je razložil trener športnega streljanja v Strel-
skem društvu Škofja Loka Sandi Masnec. Sebastjan Kor-
diš je postal tudi državni prvak na državnem prvenstvu 
posamezno in prvak 1. B državne lige pri članih kot mla-
dinec. Skupaj s Petjo Smirnovom se je uvrstil v državno 
reprezentanco, je ponosen Masnec.

Omenjena ekipa se z naslovom državnih prvakov 
ponaša tudi v streljanju z malokalibrsko pištolo na 25 

Uspešni mladi strelci

Letošnja strelska sezona je bila za Strelsko društvo Škofja Loka zelo uspešna, 
mladinca Sebastjan Kordiš in Petja Smirnov sta se uvrstila tudi v državno 
reprezentanco.

metrov hitrostrelno. »Tekmovali so v dveh disciplinah: 
standard in športna pištola. V obeh disciplinah so postali 
državni prvaki ekipno, obenem pa popravili dvanajst let 
star rekord pri standard pištoli za kar 176 krogov in tri 
leta star rekord pri športni pištoli za 40 krogov,« je po-
jasnil Masnec. Pri streljanju s standard malokalibrsko 
pištolo na 25 metrov posamezno je Petja Smirnov postal 
državni prvak; Ožbej Mesec Košir je bil tretji, Sebastjan 
Kordiš pa je zasedel četrto mesto. Pri streljanju s športno 
pištolo posamezno je Petja Smirnov osvojil drugo mesto, 
Ožbej Mesec Košir in Sebastjan Kordiš pa peto in šesto 
mesto.

Sebastjan Kordiš in Petja Smirnov sta bila kot člana 
državne reprezentance povabljena tudi na dve medna-
rodni tekmi. Oktobra bi morala oba nastopiti v Splitu, a 
se je moral Sebastjan Kordiš zaradi prehlada tekmi od-
povedati, obžaluje Masnec. Petja Smirnov je na omenjeni 
tekmi pri mladincih osvojil sedmo mesto. »Zadnjo soboto 
v novembru sta bila ponovno vpoklicana v reprezentan-
co. Sebastjan Kordiš je na svoji na prvi reprezentančni 
tekmi v Zagrebu posamezno zmagal, Petja Smirnov pa 
je bil posamezno četrti.« Oba sta s svojim rezultatom po-
membno prispevala k ekipni slovenski zmagi proti hrva-
škim mladincem v disciplini streljanje z zračno pištolo 
na deset metrov, je zadovoljen Masnec.

Od leve proti desni: Petja Smirnov, Sebastjan Kordiš in Ožbej  
Mesec Košir
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Dekleta iz Pilarne so na terasi bara organizirala simpatično dražbo 
samcev z dobrodelno noto. Poleg dražbe so pripravila še srečelov, 
obiskovalci pa so zelo dobro sprejeli tudi peko palačink. Zbrani denar 
so namenila triletni Nikolini iz Škofje Loke, ki ima zelo hudo obliko 
atopijskega dermatitisa. Na dražbi je sodelovalo več kot 15 fantov, 
pogoj pa je bil, da so starejši od 25 let. Večina jih je bila iz Škofje Loke in 
okolice. Na dogodku so tako zbrali dobrih tisoč evrov, najdražji samski 
moški pa je dosegel ceno šestdeset evrov. Na fotografiji: Blažka Cankar, 
Jerneja Porenta, Špela Urbas in Tonja Hartman A. B. / Foto: A. B.

Na lastne oči smo se 
prepričali, da je Danica Štajer 
vešča ravnanja z lesenim 
kuhinjskim kladivom. Ga pa 
ni uporabljala za primarni 
namen, z njegovim zamahom 
je namreč naznanjala prodajo 
na prvi, drugačni dražbi, kot 
so je vajeni Ločani. Dobro 
pa se je znašla tudi v vlogi 
moderatorke. A. B.  
/ Foto: A. B.

V času, ko je slovenska prestolnica gostila festival November 
Gourmet Ljubljana, so mesto obiskali tudi tuji novinarji. Tako smo 
jih na prvo novembrsko nedeljo srečali na kosilu na Jezerskem, kjer 
so na Šenkovi domačiji združili moči gostiteljska ekipa in gostujoči 
predstavniki gostilne Krištof iz Predoselj pod vodstvom njihove 
glavne kuhalnice, Uroša Gorjanca (levi). Za novinarje so pripravili 
odličen jesenski alpski meni. Del ekipe gostilne Krištof pa je tudi 
Martin Doljak (desni). A. B. / Foto: A. B.

V poslovalnici dm drogerie markt v Kranju so donacijo v višini štiri tisoč evrov podelili Gorski reševalni zvezi Slovenije, ki pomaga in rešuje življenja v gorskih nesrečah. Donacijo je prevzel podpredsednik zveze Mitja Kovačič (v sredini), poznan tudi po plezalnem centru Bricalp pri Svetem Duhu. M. B. / Foto: Nejc Pernek

Čivkarije.
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Maša Likosar

V zadnjem koledarskem mesecu namenimo več 
pozornosti okraševanju svojega doma. Novoletna 
smrečica in jaslice, adventni venček in venček 

na vratih so elementi, ki simbolizirajo decembrske pra-
znike. Če je nekoč veljalo, da se družina zbere na božični 
večer in skupaj postavi smrečico in jaslice, si danes šte-
vilni dom okrasijo že mnogo prej. »Četudi smo decembra 
pogosto prenasičeni z bliščem in mrzličnim nakupova-
njem potrošniške družbe, je tradicijo decembrske okrasi-
tve doma vredno ohranjati. Ta namreč pričara praznično 
vzdušje in prikliče veselje, ki ga morda v hladnih in kraj-
ših dneh včasih umanjka. Stara ljudstva so celo verjela, 

Dom odenimo v naravno okrasje 

O aktualnih in tradicionalnih trendih praznične decembrske okrasitve smo se 
pogovarjali s strokovnjakom za hortikulturo Petrom Ribičem z Biotehniškega 
centra Naklo. 

Zlata sodi med večne in tradicionalne barve okrasja. / Foto: Primož Pičulin

DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.
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DAVIDOV HRAM, PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj

Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

Vse cene so maloprodajne  
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja:  
Prekomerno pitje alkohola  

škoduje zdravju!

PENINA  
MUŠKATNA  

J. ORMOŽ   
0,75 l

6,99 EUR

PENINA SEC  
J. ORMOŽ, 0,75 l

4,29 EUR 

MED CVETLIČNI TOČENI  
900 g, PISLAK 
  8,49 EUR

PENINA  
SREBRNA  
RADG.  
POLSUHA  
0,75 l 
6,09 EUR

VINO  
JERUZALEMČAN  

J. ORMOŽ 4/1 
9,56 EUR

PIVO BERNARD 
patentni zamašek,  

0,5 l, st.
1,48 EUR

BUT. PENEČI MUŠKAT  
SELECTION, BRDA 0,75 l 
       5,49 EUR
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info@dimko.si
termin@dimko.si

Vesele praznike in  
srečno novo leto 2022!

Delamo na 
Gorenjskem  
ter v Ljubljani  
z okolico

www.dimko.si

da narava v tem obdobju umira. Na 
drugi strani prižiganje luči in sveč 
ter uporaba zimzelenega rastlinja 
simbolizirajo večno življenje in nas 
navdajajo z vero v nov začetek,« je 
poudaril Peter Ribič in pojasnil še, 
da je najprimernejši čas okraševanja 
ob začetku decembra, dom pa naj bo 
praznično odet do svetih treh kraljev, 
torej 6. januarja, ali celo do svečnice, 
ki je 2. februarja. 

Rdeča nit okraševanja 
Četudi se vsako leto pojavijo novi 

trendi božično-novoletne dekoracije, 
zagotovo še vedno velja dejstvo, da je 
za dom posameznika najbolj modno 
in zaželelo tisto, kar mu je prijetno 
za oko, kar v njem vzbudi občutek 
estetske vrednosti. »Nekateri prise-
gajo na minimalizem, drugi sledi-
jo načelu 'več je več', enim so všeč 
umetni materiali, spet drugi prisega-
jo na naraven videz. Ob vsem tem pa 
je ključnega pomena občutek ugod-
ja in zadovoljstva, a ne le ob videzu 

dekoracije, temveč tudi med samim 
procesom okraševanja. Pri tem naj 
sodelujejo vsi člani, zlasti otroci, saj 
se na ta način družina poveže in šele 
tedaj tradicija dobi pravi pomen,« je 
pojasnil Ribič.  

Ne glede na to, kakšen slog nam 
je všeč, pa Ribič svetuje, da pri okra-
ševanju sledimo rdeči niti in celotno 
domovanje okrasimo v določenem 
barvnem in kompozicijskem stilu. 
Krasimo v enotnem in enostavnem 
zgledu, najbolj zaželen je dvobarv-
ni slog. Aktualni trend okraševanja 
napoveduje barvo konjaka oziroma 
rjavkasto medeninast odtenek in 
barvo mentola. »Gre za barvi, ki nista 
klasični, ampak v sebi skrivata pri-
dih unikatnega. Vedno so priljubljene 
tradicionalne kombinacije, zelena z 
rdečo, vijolično, zlato ali srebrno, to-
rej konstanten repertoar barv, ki ne 
bo nikdar izzvenel,« je pojasnil sogo-
vornik in dodal: »Letos je kot sestav-
ni del adventnega venčka oziroma 
raznoraznih aranžmajev zelo modna 

rastlina evkaliptus. Lahko ga poprši-
mo s snegom ali zlatom, zelo lep pa je 
tudi naraven. Bela omela je na drugi 
strani zelo tradicionalna rastlina za 
okrasitev. Bodisi jo dajemo v aranž-
maje za na mizo, vaze ali pa obesimo 
nad vrata. Prinaša pozitivno voljo in 
sporočila.«

Narava naj bo vir navdiha
Ribič v zadnjih letih opaža po-

rast umetnega okrasja kot posledico 
vse številnejših trgovin, ki okras-
je ponujajo po nizkih cenah. »To je 

Letos je kot sestavni del adventnega venčka 
zelo moden evkaliptus. / Foto: arhiv Petra Ribiča



na vsa PVC 
okna in vrata
samo 14. decembra

Ob naročilu oken:
MONTAŽA 

BREZPLAČNO
samo 

15. decembra.

povzročilo trend zelo polno okraše-
nih smrečic. Od bunkic, do sladkor-
nih paličic, trakov, okraskov iz filca, 

figuric palčkov, snežakov in Božičk-
ov, torej veliko različnih okraskov, ki 
dajo smrečici videz bogate polnosti. 
Meni osebno je tak stil zelo všeč, a 
le, če je barvno usklajeno in dovrše-
no,« je dodal Ribič. Pri izbiri smreči-
ce svetuje naravno smrečico, ki po-
leg tega, da je lepa, daje tudi občutek 
domačnosti in nostalgije. »Nisem 
zagovornik umetne in plastične de-
koracije, tudi smrečice ne. Nekateri 
jo sicer povezujejo s trajnostno noto, 
ker naj bi bila uporabna več let, a 
vseeno jo je treba nekam odložiti, ko 
odsluži svojemu namenu. Slovenija 
je zelena dežela, polna gozdov, zato 
menim, da naravna smrečica pritiče 
naši kulturi. Najprimernejši so jelka, 
smreka, bor in božje drevce,« je de-
jal in nadaljeval: »Tudi pri okrasitvi 
uporabimo čim več naravnih mate-
rialov, uporabljajmo darove narave, 
naj nam bo ta vir navdiha. Uporabni 
so storži, lubje, plodovi različnih vrst 
dreves in listje, ki ga lahko prebarva-

mo v zlato in srebrno barvo. Ustvar-
jajmo in se na ta način povežimo.« 
Če imamo zelo majhno stanovanje 
in smrečico težje umestimo vanj, si 
po besedah Ribiča lahko pomagamo 
z ozko vazo, kamor namestimo lese-
no palico, jo obložimo s kamenjem in 
nanjo navežemo veje jelke ali smre-
ke, tako da dobimo piramidalno obli-
ko, in jo nato okrasimo.

Za praznično dekoracijo v prime-
ru, da bomo sledili naravnim tren-
dom, ne bo treba seči globoko v žep. 
Svoj dom lahko odenemo v praznič-
no okrasje za manj kot sto evrov. 
»Adventni venček stane od 15 do 30 
evrov, naravna jelka, ki je vzgojena 
za namen novoletne smrečice, stane 
od do 20 do 70 evrov, cena je odvisna 
od višine in lepote. Namizna in vrat-
na dekoracija je že zelo lična za 15 
evrov, okraski so dandanes zelo po-
ceni, ob tem pa se zavedajmo, da ni 
potrebe po vsakoletnem nakupu no-
vih okraskov,« je sklenil Peter Ribič. 

Naravna smrečica daje občutek domačnosti 
in nostalgije. / Foto: arhiv Petra Ribiča



080 23 88

www.petroplus.si
info@petroplus.si

Prodaja  
in dostava:

EKSTRA LAHKO  
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

Želimo vam  
vesele božične praznike  

ter srečno in zdravo  
2022!

A
kc

ija
 v

el
ja

 z
a 

go
to

vi
no

 d
o 

15
.1

2.
 o

b 
na

ku
pu

 o
tr

oš
ke

 s
ob

e 
na

d 
15

00
€.

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
E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

Opremljamo s srcem.
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NOVO

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
E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

Opremljamo s srcem.

MLADINSKE SOBE 
MAGNET  ... ko stanovanje 
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Najboljše sobe v mestu
- 5  0    % 

          vzmetnica                  
        

pri nakupu otroške  

sobe

Srečno in udobno  
v letu 2022.
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Štiri leta po začetku prodaje je Škoda Auto osvežil 
svojo drugo modelsko serijo športnih terencev. Po-
sodobitev pomeni izpopolnjen oblikovalski slog, 

trajnostne materiale, nove tehnologije in učinkovitejše 
motorje aktualne generacije EVO. Vse za to, da bi karoq 
ostal konkurenčen v vse bolj zahtevnem segmentu kom-
paktnih križancev. Karoq je bil lani in v prvi polovici leta 
2021 za octavio drugi po vsem svetu najbolje prodajani 
Škodin model.

Škoda Auto je pri novem karoqu poskrbel za še mar-
kantnejši videz SUV-ja. Poleg širše, zdaj šesterokotne 
Škodine mreže hladilnika karoqovo podobo poudarjajo 
vitkejše sprednje in zadnje luči ter aerodinamično optimi-
zirana aluminijasta platišča. K boljši aerodinamiki vozila 
in manjšim emisijam CO2 poleg aluminijastih platišč z ae-
rodinamičnimi vstavki iz črne plastične mase prispevata 

tudi trikotna elementa ob zadnjem steklu in nov zadnji 
usmernik zraka. Karoq je opremljen z novimi tehnologi-
jami, tokrat prvič s celostnimi matričnimi LED-žarometi 
in razširjeno ponudbo asistenčnih sistemov. Pika na i po-
sodobljenega modela Škoda Karoq je pet učinkovitih mo-
torjev iz generacije EVO koncerna Volkswagen, pri katerih 
jim je uspelo povečati učinkovitost in zmanjšati emisije 
CO2 in NOX. Dva dizelska in trije bencinski agregati imajo 
razpon moči od 81 kW (110 KM) do 140 kW (190 KM). Ben-
cinski motor 2.0 TSI z močjo 140 kW je na voljo ekskluziv-
no za model Karoq Sportline. Motor 2.0 TDI z močjo 110 kW 
je mogoče kombinirati tudi s štirikolesnim pogonom. 

Osvežena Škoda 
Karoq 
Spletna predstavitev je potekala 30. 
novembra 2021, prodaja pa se začne 
spomladi 2022.

Škoda Karoq – osvežena podoba in nova tehnologija 



Zakaj je dobro živeti v občini, v kateri
je električna mobilnost prioriteta?

Ali si želim
zeleno občino?

Kako lahko občina poskrbi za samooskrbo?

Je električna mobilnost res trajnostna?

Če začnem povsem enostavno: z množično uporabo 
e-mobilnosti se izboljša kakovost življenja vsakega 
občana, saj električni avtomobili lokalno ne onesnažujejo 
z izpušnimi plini, prav tako pa delujejo povsem tiho. Ko k 
temu dodamo še lastno proizvodnjo električne energije, 
dobimo resnično trajnostno rešitev za osebno e-mobilnost. 
Pri Porsche Slovenija v okviru znamke MOON združujemo 
celostne ponudbo e-mobilnosti: rešitve za polnilno 
infrastrukturo, zagotavljanje in shranjevanje zelene 
energije ter digitalne rešitve, namenjene tudi javnemu 
prometu. Le tako lahko emisije, ki jih povzroča promet, 
zmanjšamo ne samo s čistejšo tehnologijo – električnimi 
avtomobili, temveč tudi z zmanjšanjem prometa.

Skrb za okolje in zeleno prihodnost je v polju mobilnosti 

neločljivo povezana z uporabo električnih vozil in polnilne 

elektroenergetske infrastrukture. O tem, kaj je e-mobilnost 

in kako lahko ta prispeva k čistejšemu okolju v vaši občini, 

smo se pogovarjali z Dušanom Lukičem, strokovnjakom 

na področju e-mobilnosti iz podjetja Porsche Slovenija, 

kjer ponujajo nove, čiste in trajnostne e-mobilnostne 

rešitve za vse: tako za zasebne uporabnike kot za podjetja 

– pa tudi za občine.

Dušan Lukič, vodja projekta Nova mobilnost,
Porsche Slovenija

Z lastno sončno elektrarno si lahko vaša občina priskrbi zeleno 
energijo iz obnovljivih virovin tako poskrbi za čistejši zrak za 
občane in za nižje stroške za davkoplačevalce. Solarne module 
lahko postavimo na tako rekoč vsako stavbno površino, ki jo večji 
del dneva obseva sončna svetloba. Najučinkovitejša je postavitev 
na streho, ki je obrnjena proti soncu. Sončna elektrarna, denimo 
na strehi, bo ves dan proizvajala dovolj električne energije 
za občinske ali poslovne objekte. Pri Porsche Slovenija našim 
strankam pomagamo izbrati pravo rešitev, izpeljati postopke in 
postaviti njihovo sončno elektrarno.

Da! Proizvodnja električnih avtomobilov je vse čistejša, 
tehnologija se ves čas razvija, recikliranje materialov pa 
je vse bolj uspešno. Pri sami vožnji je elektromotor e-vozila
z ničelnimi izpusti med delovanjem neprimerljivo čistejši 
od motorja z notranjim zgorevanjem v vozilu na klasično 
gorivo, saj lokalno električni avtomobil ne ustvarja prav 
nobenih emisij, ob proizvodnji električne energije pa so 
izpusti veliko manjši od tistih, ki jih proizvajajo klasična 
vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem. Za veliko 
zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida pa lahko 
poskrbite tudi sami z uporabo energije iz obnovljivih virov. 
Ko razmišljate o e-vozilih, se vzporedno splača načrtovati 
tudi lastno sončno elektrarno.

Kje v občini lahko napolnimo e-vozilo?

Za nemoteno uporabo električnih vozil je glede na število 
prebivalcev in drugih porabnikov treba zagotoviti zadostno 
število javnih polnilnic. Te je zato treba najprej postaviti na 
najzanimivejših lokacijah v občini in v blokovskih naseljih, kjer so 
obremenitve večje ter lokacijsko in časovno bolj koncentrirane. 
Za večino potreb, sploh pa za lokalne uporabnike električnih 
vozil, ki na dan povprečno prevozijo okoli 50 kilometrov, 
zadostujejo klasične (počasne) polnilnice s trifaznim izmeničnim 
tokom (AC). Na njih se večina e-vozil za dnevne potrebe 
napolni v uri ali dveh, kar je tudi normalen čas zadrževanja na 
takšni polnilni postaji med opravki. Pri tem računamo tudi na 
sodelovanje občin oziroma lokalnih skupnosti. Na turistično 
močno zanimivih in prometnih območjih pa se splača razmisliti 
tudi o hitri polnilni postaji, a le, če je lokacija takšna, da je na njej 
veliko prometa in čas zadrževanja kratek. Sicer je bolje postaviti 
več AC-polnilnic.

Kaj pa, če naletimo na ovire?

Ker vemo, da odločitve za vstop v svet električne mobilnosti ne 
dozorijo čez noč, ta pa je kar naenkrat postala otipljiva realnost, 
vam ali vaši občini pri tem stojimo ob strani ne le z vozili in 
drugimi produkti, ampak predvsem s strokovno pomočjo in 
svetovanjem pri pripravi strategije, projektih, izzivih in izvedbi 
rešitev električne mobilnosti. Veseli bomo, če se boste obrnili na 
nas.

0 8 0  8 8  4 6 m o o n - p o w e r . s i
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Mateja Rant, foto: arhiv občine

Občina Škofja Loka je skupaj z Zavodom 973 tudi 
letos pripravila pester nabor decembrskih priredi-
tev, ki se vsako leto odvijajo pod blagovno znam-

ko Loka v snegu. Pri tem so se povezali tudi z Razvojno 
agencijo Sora in Turističnim društvom Škofja Loka. Do-
godke bodo izvedli, če bodo to dovoljevale razmere v zve-
zi z epidemijo covida-19, so poudarili na občini.

Program bodo tedensko objavljali na družbenih 
omrežjih Loke v snegu, so opozorili na občini. Jutri bodo 

v Sokolskem domu v okviru Kristalnega abonmaja gos-
tili mojstra pedalnega klavirja Daliborja Miklavčiča, v 
četrtek, 9. decembra, pa bodo odprli razstavo likovnih del 
akademskega slikarja Janeza Hafnerja. Na pogovornem 
večeru v petek, 10. decembra, ki ga bo vodil Nejc Jemec, 
bo mogoče spoznati radijskega voditelja Miho Šaleharja.  

V sodelovanju z Zavodom za šport bodo letos znova 
postavili tudi Mestno drsališče na Trgu pod gradom, ki 
ga bodo predvidoma odprli sredi decembra. 

Pestro praznično 
dogajanje

Decembrske dni bodo v Škofji Loki 
polepšali s prazničnimi prireditvami 
Loka v snegu, zaživelo bo tudi drsališče 
na Trgu pod gradom.

V Sokolskem domu se obeta pogovorni večer z Miho Šaleharjem.  

TRADICIJA IN
IZKUŠNJE

ŽE VEČ KOT 65 LET.

Želimo vam 
lepe praznike 
in srečno v 
novem letu 2022! 
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 Rešitve

Razgibajmo možgane
Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne  
bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed  
odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.        
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2 9 7
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REŠITEV

1 5 9 7 8 6 2 3 4
6 4 8 1 3 2 5 7 9
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9 1 7 4 2 8 3 5 6
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REŠITEV
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475261893
862397145

Poroka na Facebooku
 Župnik: »Ženin, ali se strinjate z menjavo 

statusa v 'poročen'?«
Ženin: »Da.«
Župnik: »Nevesta, ali se strinjate z menjavo 
statusa v 'poročena'?«
Nevesta: »Da.«
Župnik: »Prosim priči, da všečkata.«

Hlebca kruha in pica 
 Gresta dva hlebca kruha na sprehod 

in pred Jesharno srečata pico. Oba v en 
glas jo ogovorita: »Glej jo, danes si se pa 
našminkala.« 

Ribja 
 Katera riba se vedno močno trudi, a ji 

nikoli ne uspe?
Skuša.

Na Mestnem trgu v Škofji Loki si je do sredine decembra mogoče ogledati ambietalno razstavo z naslovom Na vroči strani Alp – življenje v 
času podnebnih sprememb. Namen razstave je zelo nazorno prikazati, da podnebne spremembe predstavljajo resno grožnjo življenju, kot ga 
poznamo danes, a da hkrati še ni vse izgubljeno: še vedno namreč lahko ublažimo podnebno krizo in se taki prihodnosti izognemo. Razstavo so 
na Občini Škofja Loka pripravili skupaj z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj. M. R. / Foto: Tina Dokl



BIK 
22. april–20. maj

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: kača
Prednosti: impulzivnost
Slabosti: vihravost
Na novo usvojena znanja boste hitro lahko uporabili v 
vsakdanjem življenju, nekaj pa tudi na področju služenja 
denarja. Tukaj lahko pričakujete veliko različnih možnosti. 
Izbirali boste lahko, kaj je tisto, kar bi počeli, da bi si zagotovili 
lasten vir dohodka. S svojo predanostjo boste dokazali, da ste 
oseba, ki si zasluži priložnost, da dokaže ljudem v svoji okolici, 
kaj vse se da doseči. Finančno stanje vam bo najbolj odgovarjalo 
v sredini leta. To obdobje bo tudi najboljše za razreševanje 
nesporazumov oziroma poglabljanje čustvene navezanosti v 
ljubezenskem odnosu. V upiranju prepovedanim sadežem ne 
boste zelo uspešni, če boste razmišljali v napačno smer. Vaše 
srečne številke so 3, 4, 5, 10, 12, 20, 29. 

DVOJČKA 
21. maj–21. junij

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: konj
Prednosti: človekoljubje
Slabosti: lahkomiselnost
Raznovrstna doživetja, ki vam prihajajo naproti, so že dolgo 
časa pripravljena na vas. Uresničevati boste začeli svoje želje 
in s tem ne boste več prav dolgo odlašali. V januarju se boste 
srečali z nekaterimi spremembami na službenem področju, ki 
vam bodo za trenutek zamajale tla pod nogami. Ne boste mogli 
dolgo čakati v negotovosti, zato se boste odločili za nadgraditev 
svojega znanja, in sicer v obliki šolanja oziroma učenja novih 
praktičnih veščin. Odnos s samim seboj bo poglobljen in točno 
boste vedeli, kaj je tisto, kar v določenem obdobju potrebujete. 
Svojih zmot vam ne bo težko priznati in tako boste lahko rešili 
stara nesoglasja, ki vas od časa do časa niso pustila pri miru. 
Vaše srečne številke so 7, 10, 23, 27, 30, 34, 35. 

RAK 
22. junij–22. julij

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: koza
Prednosti: potrpežljivost
Slabosti: naivnost, nepremišljenost
Ne boste točno vedeli, kaj je tisto, kar bi radi spremenili, pa 
vendarle vam bo to odlično uspelo. Zaupali boste sebi in 
svojemu notranjemu občutku, ki vas bo vodil. Preizkušnje, ki 
jih boste deležni ob poti, bodo pozitivno vplivale na vaš značaj, 
saj ga boste močno okrepili. Sklepali boste nova zavezništva, 
predvsem v službenem okolju. Tam se boste srečavali tudi z 
določenimi dvomi in začeli razmišljati o nekih novih začetkih. 
Leto bo minilo v znamenju izobraževanja in sodelovanja. 
Močno se boste trudili za uspeh, in nikakor v tem ne boste sami. 
Različna področja se bodo med seboj prepletala. Ljubezen vam 
bo za petami na vsakem koraku in to vas bo spravljalo v dobro 
voljo. Vaše srečne številke so 9, 10, 12, 15, 20, 24, 30. 

DEVICA 
24. avgust–23. september

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: petelin
Prednosti: redoljubnost, varčnost
Slabosti: kritičnost
Znašli se boste v okolju, v katerem boste lahko bolj ustvarjalni, 
kot ste običajno. Upali si boste izraziti tisto, kar v resnici ste, 
zato vas bodo vse poti peljale naravnost proti cilju. Nobeno 
mnenje okolice vas ne bo ustavilo in čutili boste spoštovanje 
vaših najbližjih. Službena plat vam prinaša udejanjenje tiste 
ideje, ki ste jo v mislih snovali v zaključku leta. Ob rezultatu 
boste poželi velike uspehe, našli pa boste tudi nove iztočnice za 
prihodnjo kariero. Na ljubezenskem področju boste upoštevani 
in slišani, čeprav bo za dober odnos treba iti tudi kakšen korak 
nazaj. Najboljša meseca za odpiranje novih poti bosta april in 
maj. Vaše srečne številke so 1, 3, 9, 19, 27, 30, 35. 

OVEN 
21. marec–21. april

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: zmaj
Prednosti: samozavest, delavnost
Slabosti: nepremišljenost
Počasi in previdno se boste pomikali proti novim odločitvam. 
Leto bodo zaznamovale tiste na področju kariere. Tokrat si boste 
vzeli dovolj časa za premislek in analizo. Važno vam bo tudi 
to, da boste v vseh pogledih dobro izkoristili čas, ki vam bo na 
voljo. Cilji glede drugih stvari bodo lahko dosegljivi. Na neki 
način se boste našli in končno ustalili. Pozornost boste namenili 
tudi odnosom. Profesionalno se boste brez težav povezovali z 
drugimi, medtem ko na čustvenem področju lahko pričakujete 
nekaj zadržkov. Najboljše obdobje za razkrivanje svojih misli 
lahko pričakujete od sredine pomladi do poletja. Rešitve se bodo 
vedno pokazale ob pravem času, čeprav včasih ne bo videti tako. 
Vaše srečne številke so 2, 3, 7, 9, 10, 15. 21. 

LEV 
23. julij–23. avgust

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: opica
Prednosti: radodarnost
Slabosti: domišljavost, gospodovalnost
Vzporednice, ki bodo povezovale vaše potrebe s pričakovanji 
okolice, bodo kmalu na vidiku. Vedno se žal ne bo izšlo tako, 
da bodo v zgodbi zadovoljni vsi udeleženci, čeprav boste temu 
namenili dobršen del svoje energije. Na ljubezenskem področju 
bo večkrat treba sklepati kompromise. Sodelovanje in z njo več 
komunikacije bo močno obogatilo odnos. Glavno vodilo za vas v 
tem letu bo vzajemnost v partnerstvu, na drugo mesto pa boste 
postavili delo. Denarna situacija v sredini leta bo zaslužna za 
veliko dobre volje in tudi sicer glede financ ne boste imeli skrbi. 
Potrditev, da delate prav, boste našli v rezultatih. Najbolj si boste 
zapomnili mesec avgust. Vaše srečne številke so 2, 5, 9, 12, 21, 22, 
29. 
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VODNAR 
21. januar–19. februar

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: tiger
Prednosti: neodvisnost
Slabosti: nestanovitnost
Zavedali se boste, da je pri vsakem podvigu najpomembnejše 
to, kako smo organizirani. Vam bo šlo to odlično od rok, saj 
boste poskrbeli, da se opravila ne bodo križala in za vse boste 
imeli dovolj časa. Poslovne poteze, ki ste jih snovali v preteklih 
mesecih, boste izvedli že pred pomladjo. Dobršna mera poguma 
vas bo popeljala k uspehu, seveda pa tudi brez trdega dela ne 
bo šlo. Odprte bodo čakre za sprejemanje ljubezni. To boste 
igrivo in brez zadržkov oddajali osebi na vaši srčni strani. S 
partnerskim sodelovanjem boste dokazali pravo zavezništvo, 
ki ste ga zgradili v odnosu. Finančno stanje se bo skozi leto 
utrdilo, tvegane naložbe pa vas ne bodo premamile. Vaše srečne 
številke so 7, 10, 13, 22, 30, 31, 33.

RIBI 
20. februar–20. marec

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: mačka
Prednosti: sočutnost
Slabosti: neodločnost
Z odprtimi rokami boste sprejemali vse, kar vam bo zanimivega 
prineslo novo leto. Lahko pričakujete dinamično in mirno 
obdobje, ki ne bo prineslo pretresljivih sprememb. Ohranili boste 
svoje vrednote in se še naprej borili za svoje cilje. Pozimi boste 
zaključili stare projekte in se v istem hipu lotili novih podvigov. 
Zagona vam ne bo manjkalo in tudi ideje bodo vedno na mestu. 
Vaš notranji glas vam bo sporočal, da potrebujete nekaj časa 
zase, kar se tiče ljubezenskih odnosov. Ne boste še pripravljeni 
na korenite spremembe in raje boste ostali v varnem pristanu, 
čeprav bo to imelo tudi slabe strani. Najboljši letni čas bo poletje, 
ki bo minilo v znamenju druženja in sprostitve. Vaše srečne 
številke so 1, 2, 4, 18, 27, 29, 35.

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: pes
Prednosti: predanost, simpatičnost
Slabosti: nezvestoba, netočnost
Ne boste želeli prehitevati dogodkov in delati velikopoteznih 
korakov, dokler ne boste prepričani o rezultatih, ki bi bili za vas 
sprejemljivi. Iz ozadja boste mirno počakali, kdaj se vam bodo 
ponudile najboljše možnosti, da zasijete. Preboj na površje bo 
bliskovit in še sami boste presenečeni nad svojo iznajdljivostjo. 
Izborili si boste boljši finančni položaj in z njim samozavest, ki 
bo pozitivno vplivala tudi na druga področja v vašem življenju. 
Spremembe se bodo pokazale v igranju vloge, ki jo imate v 
družbi. Veselili se boste spoznavanja novih ljudi in povečali 
boste krog tistih, na katere se lahko zanesete. Letni čas, ki si ga 
boste najbolj zapomnili, bo jesen, najboljši mesec za osebno rast 
pa julij. Vaše srečne številke so 3, 9, 18, 21, 22, 21, 32. 

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: prašič
Prednosti: požrtvovalnost
Slabosti: trmoglavost, maščevalnost
Dokler bodo vaša hrepenenja ostajala neizpolnjena in besede 
na vaši strani neizrečene, ne boste v celoti dosegli sreče, ki si 
jo zaslužite. V tem letu lahko končno pričakujete od sebe več 
poguma in prizadevanja v smeri osebnega izpopolnjevanja. 
Večkrat se bo zgodilo, da boste na prvo mesto postavili svoje 
potrebe – in prav je tako. Nekaj negativnih dogodkov na 
področju službe se v nekaj mesecih izkaže za zelo pozitivne,  
kar zadeva vas oziroma dela, ki ga opravljate. Vaše vodilo bo: 
veliko pričakovati od sebe in malo manj od drugih. Na področju 
čustev boste doživljali tako vzpone kot padce. Od vas pa bo 
odvisno, katero držo boste izbrali. Vaše srečne številke so 2, 3, 7, 
12, 19, 23, 25. 

STRELEC 
23. november–21. december

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: podgana
Prednosti: razsodnost, voditeljstvo
Slabosti: nezaupljivost
Proti toku boste plavali, dokler se bo dalo. Ne boste dopustili, 
da vas količina dela in obveznosti zunaj službe zmedeta do 
te mere, da bi pozabili nase. V najbolj natrpanih dneh boste 
ohranjali pozitivno razmišljanje in zdravo mero prilagajanja. 
Priložnost boste dali razreševanju odnosov in za ohranjanje 
miru znali tudi popustiti. Finančna situacija vas ne bo 
razveseljevala in niti ne spravljala v obup. Denarja boste imeli 
natanko toliko, kot ga boste potrebovali. Če bi na tem področju 
želeli nekoliko tvegati, bo september najboljši mesec za naložbe. 
Leto si boste zapomnili po iskrenih prijateljskih odnosih, 
sodelovanju in vzajemnosti. Vaše srečne številke so 4, 6, 8, 9, 25, 
28, 34. 

KOZOROG 
22. december–20. januar

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: bivol
Prednosti: prizadevnost
Slabosti: ljubosumnost
Raztresenemu obdobju sledi leto, ko ne bo treba v naglici hiteti 
od točke A do točke B. Delo bo enakomerno razporejeno skozi 
celo leto in naužili se boste vseh lepih stvari, ki ste jih lani 
zamudili. V prvih mesecih se boste poglobili v odnose v svoji 
družini in poskrbeli, da nesoglasja ne bodo ostala nerazrešena. 
Vaša vloga učitelja in zaupnika bo poglavitna za mirno vzdušje 
v skupnosti. Od pomladi do jeseni boste gospodar svojega časa 
in privoščili si nekoliko več odmora za ukvarjanje s stvarmi, 
ki vas veselijo. Na čustvenem področju boste postavljeni pred 
dejstvo in na hitro se boste morali odločiti, kako naprej. Če boste 
poslušali svoje srce in svojo vest, nobena poteza ne bo napačna. 
Vaše srečne številke so 3, 5, 6, 10, 11, 14, 31. 
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46 NAGRADNA KRIŽANKA  

Nagrade: 3-krat bon za pet pranj avtomobila

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 16. decem-
bra 2021, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 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 Nazorjevi ulici 1.

Hvala, ker nas obiskujete, želimo vam 
zdravo in srečno novo leto 2022!

 

 

 
 

 

 

Nagrade: xxxx

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi
sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, xxxx 2021, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 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 Nazorjevi ulici 1.

V NOVI avtopralnici na bencinskem servisu OMV 
vam nudimo izboljšano linijo pralnih trakov Softech, 
ki so po Adacovem testu najboljši material za nego 
vozil, ki dokazano ne pušča sledov in ohranja barvo 
in neguje lak vašega vozila. Čistilna sredstva nem-
ških proizvajalcev KAW, KIEHL in AUVA temeljijo 
na nano tehnologiji, ter z optimalno PH vrednostjo 
omogočajo dolgoročno ohranitev barve, visok sijaj 
in zaščito pred vremenskimi vplivi. Novi program 
PREMIUM s posebno polirno formulo Shinetecs 
med postopkom nege na vaše vozilo nanese in utira 
polirni nanos za zaščito in visok sijaj laka.

 
KER SI VAŠE VOZILO 

ZASLUŽI NAJBOLJŠE!
Stimacom, d.o.o, Ljubljanska cesta 1, 4220 Škofja Loka

NOVA 
     AVTOPRALNICA

IZBERITE 

RAINTECS
IN PREMIUM

TER PRIVOŠČITE  
SVOJEMU VOZILU  

NAJBOLJŠO  
NEGO.



Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER                                  T: 040 418 251, 04 204 27 14        
E: les3plus@gmail.com        www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih �skarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni. 
Popus� se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijske cene veljajo za določene in označene materiale do 31.12.2021 oziroma do 
odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. Popus� se ne seštevajo.

Gotovi parketi in 
masivni oljeni parketi

Laminatni podi

VINIL plošče, klik ali za lepiti

Notranja vrata

Lesena in pvc okna

Zaključne talne letvice

Pohištvo po meri

Keramične ploščice

Vse za mizarje

Ploskovni material

HOBI RAZREZ

Panelni parket hrast ROBUST
lakiran, 3-strip
2200x192x14 mm

€ /m2  31,90

Panelni parket hrast NATUR 
lakiran, 3-strip
2200x192x14 mm

dec Les 3 plus

€ /m2  33,90

Na izbrana vratna krila in podboje
v mesecu decembru 6%popust!

embrski 



OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28; email: trgovinasi774@obi.si
Ponudba velja do 24. 12. 2021 oz. do razprodaje zalog. 

Cene so v EUR z vključenim DDV.

Rezana kavkaška jelka 
Izbrana kakovostna jelka s posebej gostimi, temno zelenimi, dolgimi iglicami vse do 
vršičkov vej. Lepa simetrična rast z ravnim deblom. Priljubljena žlahtna jelka ne pika, 
je dolgo obstojna in idealna za okrasitev z božičnimi okraski (brez dekoracije).  Na voljo tudi v XL, višina 200–250 cm: Št. art.: 1376094 29,99 €/kos 

Akcijsko drevo, višina 150–250 cm: Št. art.: 1376102 13,99 €/kos 

Top cena

11,99  kos od

Št. art.: 1376086  

175–200 cm

19,99  kos

Št. art.: 1376078  

150–175 cm

15,99  kos

Št. art.: 1376060 

100–150 cm

11,99  kos


