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2 Oglasi  

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.

TOASTY LISTIČI  
ZOTT CHESTER 150 g  

1,05 EUR

SARDINA  
Z ZELENJAVO  

105 g  
1,04 EUR

SARDINA  
Z LIMONO 105 g  

1,04 EUR

PARADIŽNIK PASIRANI 
TOMATO FRUCTAL 0,5 l  

0,68 EUR

MOKA T-500 PŠENIČNA 
ŽITO 1 kg  
0,99 EUR

KOSI HOBOTNICE  
V RASTL. OLJU BLUEMAR  

110 g 
2,04 EUR

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.

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

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.

PAKET KISLA REPA ETA 4x1 kg, 8,37 EUR 

PAKET KUMARICE ETA 4x1 kg, 8,32 EUR 

PAKET PESA RDEČA ETA 4x1 kg, 6,64 EUR 

PAKET KISLO ZELJE ETA 4x1 kg, 7,25 EUR

MOKA POSEBNA BELA 
ŽITO 1 kg  
1,09 EUR

V jesenskem času vsi vrtičkarji pridno pospravljamo pridelane poljščine in vrtnine. Ob tem nam 
nastane tudi večja količina zelenih odpadkov, ki jih običajno ne zaužijemo.

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

na spletni strani: www.komunalaskofjaloka.si,
ali osebno na sedežu Komunale Škofja Loka, vsak delovni dan med 7. in 15.
uro.

Poskusnemu zbiranju zelenega odreza se lahko pridružite vsi uporabniki iz
občine Škofja Loka. 

Uporabniki se lahko prijavite:

Uporabniki iz gospodinjstev občine Škofja Loka lahko zeleni odrez (do 5 m  na
leto) čez celo leto brezplačno oddate tudi v Zbirnem centru Draga. 

Vabljeni, da se udeležite poskusnega zbiranja zelenega odreza in omogočite
predelavo zelenega odreza v uporabno sestavino.

Komunala Škofja Loka letošnjo jesen v občini Škofja Loka ponovno organizira brezplačno poskusno zbiranje zelenega odreza za
vse predhodno prijavljene uporabnike, ki ste vključeni v redni odvoz odpadkov. Uporabniki lahko oddate do največ 2 m                           
zelenega odreza.

Zeleni odrez bomo zbirali vsako sredo v oktobru, do vključno 26. 10. 2022.

Jesensko poskusno zbiranje zelenega odreza
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priloga 81. številke Gorenjskega glasa, 11. oktobra 2022, izšla je v nakladi 25.000 izvodov, prejela so jo vsa gospodinjstva v 
občini Škofja Loka, priložena je Gorenjskemu glasu.

Hana Leben
Foto: Gorazd Kavčič
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Zeleni gumb za zeleni planet
Hana Leben / Foto: Gorazd Kavčič
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ͰͰ Kaj vas je spodbudilo, da ste sku-
paj s prijateljico Ano Nejo Pfeifer 
zasnovali aplikacijo Zeleni gumb?

V začetni ideji sploh ni bil miš-
ljen nastanek aplikacije. Najini star-
ši naju že ves čas vzgajajo v smeri, 
da živimo okolju prijazno, in tako so 
naju usmerili tudi v Unescov pro-
gram Odprto izobraževanje za bolj-
ši svet (Open Education for Better 
World). Kot sva ugotovili, odprti viri 
izobraževanja niso zasnovani tako, 
da bi bili mladim blizu. Povabljeni 
sva bili, da kot predstavnici mladih 
oblikujeva projekt odprtega izobra-
ževanja, ki bo mladim pomagal do-
biti potrebne informacije. Aplikacija 
se nama je zdela najboljša izbira, saj 
mladi ne obiskujemo pogosto sple-
tnih strani, tudi na socialnih omrež-
jih bi težko začeli graditi neko skup-
nost. S programerjema, študentoma 
Nikom Tomažičem in Gregorjem 
Žuničem, smo projekt razdelili v tri 
faze. Že v prvi fazi smo se osredo-
točili na to, da bo aplikacija uporab-
nikom zanimiva, prav tako smo že 
zastavili tudi tako imenovane zele-
ne naloge.

ͰͰ Kaj točno prinaša ta aplikacija – 
po kakšnem principu deluje in kaj 
želite z njo doseči?

Želimo vzpostaviti neke vrste 
skupnost – povezati mlade z vsega 
sveta, ki bi v okviru tega pridobili 

znanje o podnebnih spremembah in 
ga potem tudi širili naprej. Obenem 
smo na kratko opredelili zelene na-
loge. V aplikaciji ima namreč vsak 
uporabnik svoj profil, na katerem se 
poleg drugih objav prikazujejo tudi 
njegovi dosežki, ko opravi določeno 
število zelenih nalog. To je tisto, kar 
te spodbuja k nadaljnjemu delovanju 
– aplikacija te usmerja k izboljševa-
nju svojih dosežkov. Uporabnik ima 
na voljo tudi izobraževalne članke, 
ki so skrajšane različice prispevkov, 
povzetih po Odprtih virih izobraže-
vanja. Ko uporabnik prebere članke, 
lahko reši kvize, ki smo jih dodali v 
drugi fazi. Z opravljanjem zelenih 
nalog pa se na kalkulatorju prikazu-
je tudi, za koliko si s tem zmanjšal 
svoj ogljični odtis.

ͰͰ Je namen, da posameznik izbolj-
šuje predvsem svoj rezultat ali da ga 
izboljšuje tudi v primerjavi z drugi-
mi?

Oboje, tako svojega kot tudi v pri-
merjavi z drugimi, zato imamo tudi 
lestvico najuspešnejših. To je na-
mreč dodaten motiv, ki te žene nap-
rej k aktivnemu sodelovanju.

ͰͰ Zakaj sta se odločili za aplikacijo 
zgolj v angleškem jeziku?

Zato, ker želimo, da bi jo uporab-
ljali mladi ne samo v Sloveniji, am-
pak tudi drugod po svetu. Naša cilj-
na skupina so mladi med 15. in 25. 
letom, seveda pa ne želimo nikogar 
izključevati, tako da so dobrodošli 
tudi starejši in mlajši uporabniki.

ͰͰ Zakaj pa je za vas zanimiva ravno 
ta skupina, med 15. in 25. letom?

Zdelo se nam je, da so konec 
osnovne šole mladi že dovolj zreli, 
da se soočijo tudi z okoljskimi tema-
mi in jih torej o tem poučimo, obe-
nem pa pri tej starosti že razumejo 
tudi v angleščini vsebine, ki jih obja-

vljamo. Aplikacija je v prvi vrsti na-
mreč zamišljena kot projekt »mladi 
za mlade« – naš cilj je pridobiti neko 
znanje in ga potem deliti naprej na 
zanimiv način. Pri vsem, kar smo 
naredili doslej, smo sodelovali samo 
mladi. Tudi razvijalca sedanje druge 
faze sta bila dva devetošolca, Kle-
men Kavčič in Primož Dornik (zdaj 
že gimnazijca). Ko sva se z Ano Nejo 
začeli ukvarjati s tem, sem bila stara 
13 let, ona pa je bila srednješolka.

ͰͰ Kako pa sta se našli?
Družinski prijatelji smo.  Tudi na-

jini starši se ukvarjajo z različnimi 
projekti s področja okoljevarstva. 
Obe sva dobili izziv in odločili sva 
se, da je najbolje, da delava na is-
tem projektu, ne vsaka na svojem, 
da bova tako bolj suvereni in samo-
zavestni, pa še naloge si bova lahko 
porazdelili, ker je to le prostovoljni 
projekt, ki poteka v prostem času.

ͰͰ So mladi bolj kot starejši pri
pravljeni prisluhniti, da bi kaj storili 
za okolje oziroma da bi se zmanjšal 
vpliv človeka na podnebne spre-
membe?

Mladi smo imeli občutek, da 
na zmanjševanje vplivov na okolje 
sami nimamo toliko vpliva, saj smo 
odvisni od tega, kaj naredijo starši: 
recimo da v hiši zamenjajo navadne 
žarnice z LED lučmi. Ugotovili sva, 

Zeleni gumb za zeleni planet

Mateja Rant

Škofjeločanka Hana Leben, dijakinja drugega letnika Gimnazije Škofja Loka, je 
skupaj s prijateljico Ano Nejo Pfeifer zasnovala aplikacijo GreenButton (Zeleni 
gumb), s katero mlade spodbujata k večji okoljski ozaveščenosti in zniževanju 
posameznikovega ogljičnega odtisa s pomočjo izpolnjevanja »zelenih nalog«.

Želimo vzpostaviti neke 
vrste skupnost – povezati 
mlade z vsega sveta, ki bi v 
okviru tega pridobili znanje 
o podnebnih spremembah in 
ga potem tudi širili naprej.
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da pa lahko mladi pomagamo tudi 
na številne druge načine – če vsak 
prispeva vsaj malo, lahko skupaj na-
redimo veliko, zato je pomembno, 
da se res povežemo in da nastane 
skupnost, saj bo potem vpliv tega, 
kar lahko naredimo, še večji.

ͰͰ Starejši pogosto zviška gledajo 
na mlade, ki se aktivno vključijo v 
boj proti podnebnim spremembam, 
očitajo vam, da ste razvajeni, da go-
vorite eno, delate drugo ...

Če vzamem primer Grete 
Thunberg, se mogoče tega res lote-
va preveč agresivno, in ko nekomu 
na tak način predstavljaš te stvari, 
verjetno res dobi odpor do tega. Zato 
smo izbrali drugo pot – vse je pro-
stovoljno, nikogar v nič ne silimo, si 
pa želimo, da bi se ljudje res začeli 
bolj zavedati tega, kar se dogaja na 
planetu, in da vsaka mala aktivnost 
šteje.

ͰͰ Ste tudi vi pri tem naleteli na 
kakšen zid, ker so posamezniki 
prepričani, da sami ne morejo storiti 
ničesar, dokler ne pride tudi do sis-
temskih sprememb?

Na zid ne bi rekla, ker je bil pro-
jekt vedno zelo dobro sprejet. Niko-
li nisva naleteli na kogarkoli, ki bi 

se mu to zdelo brez pomena ali ne 
bi želel pomagati. Res pa je, da si 
bo aplikacijo naložil tisti, ki mu to 
veliko pomeni in ki želi tudi sam 
prispevati k omilitvi podnebnih 
sprememb. Zato aplikacija deluje na 
zaupanju. Zelene naloge v aplikaci-
ji načeloma lahko 'opraviš', tudi če 
tega dejansko nisi storil. A zaupa-
mo uporabnikom, da ne bodo izkori-
ščali sistema, saj verjamemo, da ni 
njihov cilj priti na zmagovalno listo, 
ampak si dejansko želijo kaj naredi-
ti za planet. Ko ljudem predstavimo, 
da že minimalni prispevek nekaj 
pomeni, se ljudje tudi ne ustrašijo, 
da so pred podnebnimi spremem-
bami nemočni.

ͰͰ Lahko navedete kakšne konkret-
ne zelene naloge, ki jih morajo izpol-
njevati uporabniki aplikacije.

Recimo ugašanje luči, zapiranje 
hladilnika, sušenje oblačil na zraku, 

Hana Leben je skupaj s prijateljico Ano Nejo Pfeifer zasnovala aplikacijo Zeleni gumb, s katero mlade spodbujata k večji okoljski ozaveščenosti 
in zniževanju posameznikovega ogljičnega odtisa. / Foto: Gorazd Kavčič

Mladi smo imeli občutek, da 
na zmanjševanje vplivov na 
okolje sami nimamo toliko 
vpliva, saj smo odvisni od 
tega, kaj naredijo starši: 
recimo da v hiši zamenjajo 
navadne žarnice z LED 
lučmi. Ugotovili sva, da pa 
lahko mladi pomagamo tudi 
na številne druge načine.
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ne v sušilnem stroju, zapiranje vode 
pri umivanju zob, ločevanje odpad-
kov, kompostiranje, samooskrbnost 
z zelenjavo in sadjem, kupovanje ra-
bljenih oblačil ... Pomembno je, da so 
naloge napisane tako, da je zraven 
razloženo, zakaj je to dobro za oko-
lje. Mladi želimo poznati razlog in 
posledice, potem z veseljem naredi-
mo, ne pa zato, ker je nekdo rekel, da 
moramo.

ͰͰ Ali si je aplikacijo že mogoče na-
ložiti na naše telefone?

Aplikacija je že na voljo v mobil-
nih trgovinah Google Play in App 
Store (imenuje se Green Button Jo-
urney), strežnik nam je v prvi fazi 
odstopil Institut Jožef Stefan, zdaj, v 
drugi, smo ga postavili sami. Imamo 
pa tudi svoj profil na Instagramu in 
spletno stran Green Button Journey 
(www.green-button.io). 

ͰͰ Se spomnite, kdaj ste se sami 
prvič zavedeli podnebnih spre-
memb in kdo je bil vaš prvi vir infor-
macij o tem?

Na začetku projekta, ko sva 
začeli sami raziskovati, kaj vse 
se v resnici dogaja; v šoli so nam 
predstavljali vedno iste primere, 
rešitve … Zato se mi predavanja v 
šoli niso zdela pretirano uporabna, 
izvedeli smo le osnovne stvari, in 
šele ko sva sami začeli raziskova-
ti, sva ugotovili, da imamo kar velik 
problem.

ͰͰ Bi morali torej mladim v šoli pos-
redovati več teh vsebin?

V gimnaziji je zdaj glede tega že 
veliko bolje, v osnovnih šolah pa bi 
zagotovo morali posredovati več teh 
vsebin. Obstajajo sicer dobri progra-
mi, kot sta Eko šola in Unesco šola, 
a bi se dalo narediti še več. Zato se 
trudimo, da bi se tudi mi povezali z 
Unesco in Eko šolami, da bi lahko 
preskusili, kar smo razvili, in to sku-
paj razvijali dalje.

ͰͰ Kakšen pa je vaš vsakodnevni 
prispevek k zmanjšanju ogljičnega 
odtisa in kaj sami vidite, da bi še 
lahko spremenili?

Moj prispevek verjetno zelo pov-
zamejo zelene naloge v aplikaciji, 
saj sva jih z Ano Nejo napisali sami 
na podlagi tega, kar že tako ali tako 
počnemo doma. Zagotovo pa bi tudi 
sama lahko naredila še več, recimo 
pri porabi električne energije, upo-
raba elektronskih naprav je tudi pri 
meni še vedno malce prekomerna

ͰͰ Koliko ljudi si je doslej naložilo 
vašo aplikacijo?

Aplikacija je šla v živo po tej dru-
gi fazi, ko se z njo ukvarjamo že štir-
je – midve z Ano Nejo ter Klemen 
in Primož. Ta čas imamo okrog 117 
uporabnikov, zdaj je čas, da jih pri-
dobimo čim več. Aplikacija vključuje 
tudi zemljevid, iz katerega je razvi-
dno, da uporabniki že zdaj prihajajo 
ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz 
tujine.

ͰͰ Vaš projekt temelji na principu 
»mladi za mlade«. Pa bi mogoče že-
leli kaj sporočiti tudi starejšim?

Mogoče, da se lahko kdaj zgledu-
jejo tudi po mladih. In da bi tudi nam 
želeli dobro v prihodnosti in bi torej že 
zdaj vsak dan ravnali v skladu s tem.

ͰͰ Vaš simbol je zeleni gumb, ki ga 
imate tudi s sabo ...

Že začetna ideja je bila, da si 
na obleko zašiješ zelen gumb, ki bi 
vzbudil pozornost in bi lahko tudi 
prek tega širili našo idejo. Obenem 
pa te ta gumb vsak dan opominja na 
izpolnjevanje zelenih nalog.

Zeleni gumb, ki opominja na izpolnjevanje zelenih nalog / Foto: Gorazd Kavčič

Že začetna ideja je bila, 
da si na obleko zašiješ 
zelen gumb, ki bi vzbudil 
pozornost in bi lahko tudi 
prek tega širili našo idejo. 
Obenem pa te ta gumb 
vsak dan opominja na 
izpolnjevanje zelenih nalog.
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Freisinški trg Gutenwerth

V tokratni Ločanki se vračamo na dolenjska tla, kjer je imela freisinška škofija  
v okviru svojih tamkajšnjih posesti tudi trg Gutenwerth.

Obrtniško orodje za obdelavo lesa, kovine in usnja, kosti in roževine z Otoka pri Dobravi; 
Narodni muzej Slovenije / Foto: tomaž lauko

Trg danes ne obstaja več, ker so 
ga v srednjem veku požgali in 
uničili Turki. Njegovi ostanki 

so danes v bližini Kostanjevice na 
Krki, natančneje pri naselju Drama 
pri Šentjerneju. Tu se je nekoč na 
obeh straneh današnje ceste razpro-
stiral srednjeveški trg Gutenwerth, 
ki je danes znan kot Otok pri Dobravi.

Naselje je nastalo na srednjem 
izmed treh okljukov stare struge 
reke Krke med Kostanjevico in No-
vim mestom in je bilo naravno iz-
jemno dobro zavarovano. Po legi je 
bilo podobno današnji Kostanjevici. 
Edina še obstoječa zgradba je cerkev 
sv. Miklavža. Otoško naselje pride 
pod freisinško posest najbrž že v 
drugi polovici 11. stoletja. Freisinški 
škofje so se zanimali za naselje na 
Otoku zaradi razvite železarske in 
usnjarske dejavnosti. Prva listinska 
omemba Gutenwertha je iz leta 1251, 
to je skoraj 200 let po nastanku fre-
isinške posesti na Dolenjskem. Do 
prve omembe foruma Gutenwerde 
se je naselje, ki je prvotno nastaja-
lo na levem bregu nekdanje struge 
reke Krke pri Drami, začelo širiti pro-
ti severu in v tem času pokrilo že ves 
prostor do Miklavževe cerkve. Leta 

1254 je Otok postal sedež sodne ob-
lasti, delovati pa je začela tudi kov-
nica denarja. Otoški novci so bili v 
13. stoletju plačilno sredstvo celo na 
Hrvaškem in Ogrskem. Naselbina je 
imela lastno upravo s sodnikom, ki 
ga je postavljal trški gospod. Sodni-

ki se omenjajo od sredine 13. stole-
tja dalje. V času pred prvo omembo 
Otoka kot trga je bila tu tudi mitnica, 
ki se omenja hkrati z mitnicami v 
Višnji Gori, Mehovem in Krškem in 
je zanesljivo poslovala vse 13. in 14. 
stoletje. Otok je bil eno od upravnih 

Jože Štukl

Freisinški trg Gutenwerth 
je bil srednjeveško naselje 
na Dolenjskem, ki so ga leta 
1473 uničili Turki.



Znamenitosti tisočletnega mesta 9 

središč freisinške dolenjske posesti 
z gradom in vojaško posadko. V 13. 
stoletju dobi župno cerkev sv. Kata-
rine in postane središče fare. V tem 
času so na Otoku stale kar tri cerkve. 
Ob župni cerkvi sv. Katarine v sre-
dišču trga, še pokopališka cerkev sv. 
Miklavža ob trškem pristanišču na 
severu naselbine in cerkev sv. Miha-
ela ob južnem vhodu v trg ob takra-
tni strugi Krke.

Gospodarska dejavnost prebi-
valcev Otoka ni bila toliko veza-
na na kmetijstvo, ampak je kraj 
predstavljal pomembno prometno 
središče, ki je vzdrževalo živahne 
trgovske stike med različnimi re-
gijami, hkrati pa je bil pomemben 
center z močno obrtno proizvodnjo 
železarskih, usnjarskih in lončar-
skih izdelkov. Otok je namreč le-
žal ne samo sredi rodovitne nižine, 
ampak tudi ob pomembni prometni 
kopni in vodni poti po Krki, ki je 
povezovala Panonsko nižino s pri-
morskimi mesti in severno Italijo. 
V smeri izvoza je ta trgovina posre-
dovala zlasti živino, kože, usnje, ko-
žuhovino, pa tudi žito in kovinske, 
predvsem železarske proizvode z 
izredno bogato serijo vsakdanjih 
potrošnih in tudi vojaških izdelkov, 

v smeri uvoza pa mediteranske dob-
rine in orientalsko blago. Delu tr-
škega prebivalstva so dodatni zas-
lužek predstavljali tudi tovorništvo, 
brodarstvo in ribištvo. Naselbina 
je vrhunec svojega razvoja dosegla 
ob koncu 13. in v 14. stoletju. Nato je 
začela počasi zamirati. Poglavitni 

vzrok je bil v politični, vojaški in go-
spodarski utrditvi Habsburžanov na 
tem prostoru in ustanovitvi njihove 
mestne naselbine Novega mesta 
leta 1365, ki so ga vseskozi močno 
podpirali in obdarili s pomembni-
mi trgovsko prometnimi pravicami. 
Zaradi naglo rastoče vloge Novega 
mesta pa ni začel zamirati samo 
freisinški Otok, ampak tudi bližnja 
Kostanjevica. Svoje so k zamiranju 
Otoka prispevali tudi turški vpadi 
in druge vojne. Njegov konec pome-
ni napad Turkov leta 1473. Ob tem se 
je v naselje zateklo prebivalstvo iz 
52 okoliških vasi. Turki so kraj ob-
kolili in ga v tretjem naskoku zav-
zeli, nato pa popolnoma požgali in 
uničili, ljudi pa deloma pobili, delo-
ma odpeljali s seboj. Po tej katastro-
fi trg ni bil več obnovljen. So pa na 
njegovem mestu v letih 1967–1984 
potekale arheološke raziskave pod 
vodstvom Vinka Šribarja in Vide 
Stare, ki so ponovno odkrile lokaci-
jo do tedaj izgubljenega naselja ter 
dale dober vpogled v življenje nje-
govih prebivalcev.

Načrt freisinškega trga Gutenwerth, po Stare 1993, 227

Od trga Gutenwerth je ostala le cerkev sv. Miklavža, ki je nekoč stala v sredini trškega naselja. 
/ Foto: andrej Jakobčič
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Vabijo nove prostovoljke in prostovoljce

Trenutno v programu Starejši za starejše deluje 34 prostovoljk.

Prostovoljke programa Starejši 
za starejše, v tem trenutku jih 
je v Škofji Loki 34, so poleg ob-

čine in številnih drugih institucij tis-
te, ki pripomorejo k temu, da je stara-
nje v občini čim prijetnejše. Program 
se sicer izvaja po vsej državi, v Škofji 
Loki že od leta 2008, vodi pa ga Než-
ka Fojkar. Kot pravi, je glavni namen 
programa ugotoviti, kako živijo ljud-
je, starejši od 69 let, kakšna je njiho-
va kvaliteta življenja ter kakšno po-
moč potrebujejo. Prostovoljke imajo 
dostop do vseh vrat starejših, saj jim 
občina to omogoči z naslovi vseh v 
starostni kategoriji nad 69 let.

Prostovoljke torej pridejo k vsa-
komur, ki izkaže zanimanje za nji-
hovo pomoč. Če ugotovijo, da ima 
oseba zahtevnejše težave, vključijo 
strokovne službe, Center za socialno 
delo, tudi policijo, ko pa so problemi 
manjši, je odvisno od prostovoljke, 

ali sama želi pomagati ali pa dobi 
pomoč pri drugih, ki jo lahko zagoto-
vijo. Pri obiskovanju starejših lahko 
gre tudi zgolj za pogovor, druženje, 
za nakup v trgovini, spremstvo k 
zdravniku, tudi za kak nujen krajši 
prevoz, poskrbijo za pomoč pri hi-
šnih opravilih, pa tudi denimo za 
pomoč pri delu na vrtu. Ob tem sez-
nanjajo z raznimi ugodnostmi: zelo 
dobro se je prijel Prostofer, po Loki 

starejše prevažata tudi električni 
vozili Agata in Jurij, seznanijo jih z 
brezplačnimi karticami za medkra-
jevni potniški promet, saj ljudje za-
nje velikokrat ne vedo. S seboj imajo 
tudi razne zloženke, da obiskovance 

seznanijo z raznimi informacijami: 
denimo o projektu Halo 65, brezplač-
ni e-oskrbi ipd. Nudijo tudi pomoč in 
nasvete glede morebitnega odhoda v 
dom za starejše.

Vse to torej v Škofji Loki opravlja 
skupina 34 prostovoljk. Vse, ki bi jih 
tovrstno delo zanimalo, pa prosijo, 
da se oglasijo v Društvu upokojen-
cev in se prijavijo; veseli jih bodo, 
saj bi radi okrepili svoje vrste. »Biti 

prostovoljec je posebno poslanstvo. 
Moraš imeti afiniteto do ljudi, ki so 
živeli v drugačnih časih – starejši so 
na primer živeli precej prej kot deni-
mo 65-, 70-letna prostovoljka. Moraš 
imeti smisel za pogovor z njimi, da 
jih poslušaš; včasih le povejo svoje 
težave, pa so že pol bolj zdravi,« pove 
Nežka Fojkar. »Včasih tudi obesimo 
zavese, za starejšega človeka je to 
lahko velik problem.«

In kot še dodaja ob koncu: »Pro-
stovoljke je treba negovati, zato 
gremo med drugim enkrat letno na 
krajši izlet za prostovoljce.« To se 
je zgodilo na zadnjo septembrsko 
sredo, moči pa so združile prosto-
voljske sile iz Železnikov, Žirov in 
Škofje Loke. Srečanje se je začelo 
na svetem Volbenku, z ogledom 
cerkve, nadaljevalo na Visokem ob 
seznanjanju z zgodovino visoške 
domačije, v kulturnem delu na ko-
silu v Gorenji vasi pa so jih zabavale 
Loške orglice.

Klara Mrak

Vodja programa Starejši za starejše Nežka Fojkar / Foto: klara Mrak

»Biti prostovoljec je posebno poslanstvo. Moraš imeti 
afiniteto do ljudi, ki so živeli v drugačnih časih – starejši so na 
primer živeli precej prej kot denimo 65-, 70-letna prostovoljka. 
Moraš imeti smisel za pogovor z njimi, da jih poslušaš; včasih 
le povejo svoje težave, pa so že pol bolj zdravi,« pove Nežka 
Fojkar.



Občinske nOvice 11 

Komu je namenjen pločnik
Kar nekaj občanov, predvsem starejših, je opozorilo, da se na pločnikih ne 
počutijo več varne, saj da jih uporabljajo tudi kolesarji, vedno več pa je tudi 
električnih skirojev. Po nasvet in pojasnitev pravil smo se obrnili na Policijsko 
upravo Kranj.

Čeprav bo počasi zaradi vremena na cestah opaziti 
vedno manj kolesarjev in električnih skirojev, pa 
previdnost še zdaleč ni odveč, saj se dan krajša, vi-

dljivost je manjša itd. Vsak mora kar najbolje poskrbeti za 
svojo varnost, a obnoviti pravila ni nikoli odveč. Predvsem 
starejši se pritožujejo, da se na pločnikih ne počutijo več 
varne, saj da je tam vedno več prometa, ne samo pešcev. 
Kakšna je pravilno obnašanje v cestnem prometu, nam je 
obrazložil predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski 
upravi Kranj Bojan Kos.

Pločnik
Pločnik je del cestišča, ki je v osnovi namenjen 

pešcem. Če je na njem označen tudi kolesarski pas, je 
po njem dovoljen tudi promet kolesarjev in mopedov, 
katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 
kilometrov na uro, in uporabnikov električnih skirojev. 
»Pešci morajo uporabljati prometne površine, namenjene 
hoji pešcev. Če na vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, 
pešpoti ali pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, smejo 
hoditi pešci po kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da 
jih ne ovirajo. Pešci smejo hoditi po vozišču, če ni pločni-
ka, pešpoti ali kolesarske steze, in sicer tako, da hodijo ob 
levem robu vozišča v smeri hoje. Izjemoma lahko pešci 
hodijo po desni strani vozišča v smeri hoje, kjer je to za-
nje varneje (nepregledni ovinek, ovira na vozišču ipd.),« 
je pravila za pešce pojasnil Kos.

Kolesarji
Kolesarji morajo voziti po kolesarski stezi in kolesar-

skem pasu ali poti. Uporabljajo lahko le površino, ki je 
namenjena kolesarjem in je torej označena s prometni-
mi znaki in talnimi označbami. Po takšnih površinah 
morajo voziti po desni kolesarski stezi glede na dovolje-
no smer vožnje, na dvosmerni kolesarski stezi pa po des-
ni strani steze. Če ni kolesarske steze ali pasu, morajo 
voziti ob desnem robu vozišča v smeri vožnje, in sicer 
čim bliže robu vozišča.

Električni skiroji
Kot je pojasnil Bojan Kos, je uporabnik električne-

ga skiroja lahko oseba, ki je starejša od 12 let, in sicer 
od dopolnjenega 12. do 14. leta z opravljenim kolesar-
skih izpitom in kolesarsko izkaznico. Vožnja z njim 
je dovoljena po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali 
kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni ali niso 
prevozne, je dovoljena vožnja ob desnem robu smer-
nega vozišča v naselju, a le tam, kjer je hitrost vožnje 
omejena na 50 km/h. Do dopolnjenega 18. leta starosti 
je obvezna uporaba čelade. Med vožnjo je prepovedano 
voditi, vleči ali potiskati druga vozila, pustiti se vleči ali 
potiskati, prevažati druge osebe, prevažati predmete, ki 
ovirajo voznika pri vožnji.

»V prometu je veliko pešcev, precej je tudi še kolesar-
jev, mopedistov in uporabnikov električnih skirojev. Smo 
v obdobju, ko je vreme slabo, ceste precej časa mokre in 
spolzke, slaba pa je tudi vidnost teh udeležencev. Zato jih 
pozivamo, naj v prvi vrsti najprej sami poskrbijo za svojo 
varnost, vidnost in zaščito, druge udeležence pa opozar-
jamo, naj jih ne spregledajo. Kot najbolj nevarna mesta se 
na terenu kažejo križišča in prehodi za pešce,« je zaklju-
čil in pozval k samozaščitnemu vedenju Bojan Kos.

Klavdija Škrbo Karabegović

Kot najbolj nevarna mesta se na terenu kažejo križišča in prehodi za 
pešce. / Foto: Gorazd kavčič
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Investicije na področju turizma
Dela na cestni infrastrukturi potekajo po načrtih. V roku enega meseca bo 
zaključena rekonstrukcija Kidričeve ceste. Veselo pa je tudi na področju 
turistične infrastrukture.

ͰͰ Tokratna seja občinskega sveta je bila namenjena 
predvsem financam. Sprejeli ste zaključni račun prora-
čuna za leto 2021, nato pa so se svetnice in svetniki sez-
nanili še s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna 
za letošnje leto. Kako se občina sooča z visoko inflacijo 
in kako je pripravljena na energetsko krizo? Vemo, da si 
občine želijo višje povprečnine. Vlada je predlagala zvi-
šanje za 20 evrov, a do dogovora ni prišlo.

Povprečnina sploh ne bi smela biti stvar pogajanj. To 
so obvezne naloge, ki jih država nalaga občinam in jih 
moramo izvajati. Država naj bi od pobranih davkov na-
menila občinam toliko, kot stanejo te naloge, med njimi 
plače v vrtcu, vzdrževanje šol, stroški za socialo  ... Ker 
res ni sprejemljivo, da moramo mi del denarja, ki je zdaj 
namenjen za investicije, porabiti za obvezne naloge, ker 
jih država ne pokrije. Ti stroški se povečujejo. Tipičen 
primer so šolski prevozi, ki so se letos zelo podražili. Za-
nje gre več denarja na račun drugih, za občanke in ob-
čane prav tako pomembnih investicij. Imamo namreč 
določeno količino sredstev, ki jih moramo smotrno raz-
porediti. Letos pričakujemo povišanje stroškov funkci-
oniranja javnih zavodov, od vrtcev do šol in telovadnic 

… Na to moramo biti pripravljeni, zato bomo mogoče s 
kakšno investicijo malo počakali, da bomo to zimo spo-
sobni odgovarjati na različne spremembe. Sicer pa sem 
vesel, da smo sprejeli zaključni račun proračuna za leto 
2021, ker se mi zdi prav in tudi higienično. Seznanili smo 
tudi svetnike in svetnice z realizacijo ob polletju. Stanje 
na terenu odraža tudi proračun. Projekti so v izvajanju, 
sredstva na postavkah se ob realizaciji faz sproti pora-
bljajo in do konca leta bomo dosegli načrtovane številke.

ͰͰ Tudi v Škofji Loki smo s številnimi aktivnostmi zaz-
namovali teden mobilnosti. V zadnjih letih je bilo na tem 
področju veliko narejenega, ampak gre za stvar, ki jo je 
treba stalno nadgrajevati in spodbujati. Kakšne aktivno-
sti in konkretni projekti se nam torej še obetajo? Eden od 
njih je prav gotovo sodelovanje s tremi večjimi podjetji 
v industrijski coni na Trati in izgradnja kolesarske poti, 
širite število postajališč v okviru eKOLOke itd.

Res je, imamo novo postajo eKOLOke v Frankovem 
naselju. Ob tem smo zasnovali zelo dober projekt in je 
bil kot tak tudi ocenjen v sklopu norveškega mehaniz-
ma, kjer smo dobili stoodstotno financiranje za ukrepe 
mobilnosti na področju Trate. Projekt smo poimenovali 
Trata za 21. stoletje, kjer bomo skupaj s podjetji spodbu-
jali k različnim načinom prihoda na delo njihovih zapo-
slenih. Vesel sem, da se vse te različne aktivnosti skupaj 
zlagajo v eno novo podobo celote. Imamo vse več in res 
različne možnosti premikanja po naši občini, od javnega 
prometa do vedno več možnosti kolesarjenja in hoje. Na 
voljo so tudi izposojevalnice koles, sistem eKOLOka, mi-
nibusa Agata in Jurij ter brezplačni prevozi na klic oziro-
ma Prostofer. Slednjega bi radi nadgradili, da bi bil še bolj 
dostopen. To je ena od naših ambicij za naprej.

ͰͰ Nedaleč je poletje, ki je po koronskem obdobju v ti-
sočletno lepotico ponovno pripeljalo lepo število turi-
stov. Na začetku poletja je investitor nadaljeval obnovo 
nekdanjega hotela Transturist, Občina bo odkupila ze-
mljišče v Puštalu za namene parkirišča za avtodome …

Res je, letošnje poletje je bilo po letu 2019 spet tisto 
pravo poletje z velikim številom turistk, turistov, obisko-
valk in obiskovalcev Škofje Loke. Tudi naši turistični po-
nudniki so zelo dobro delali in veliko vlagajo v to, da je 
na voljo vedno več postelj, pa tudi vedno več produktov 
in dejavnosti v našem mestu. Če se bo ta trend nadalje-
val, zagotovo potrebujemo dodaten hotel, ki se pravkar 

Klavdija Škrbo Karabegović

Tine Radinja / Foto: Gorazd kavčič
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obnavlja in bo v prihodnjem letu do-
končan. Seveda pa so aktualne tudi 
ostale oblike namestitev. V naši ob-
čini imamo že pet različnih posta-
jališč za avtodome. Že dolgo časa pa 
si želimo urediti še eno občinsko po-
stajališče in s tem odkupom zemljiš-
ča v Puštalu nam bo to tudi uspelo.

ͰͰ Hitro po vročem poletju nam je 
vreme pokazalo, kako mogočno je 
in kako smo pred naravnimi pojavi 
pravzaprav nemočni. Sora je ponovno 
narasla, a na srečo do večjih posledic 
ni prišlo. Kje se trenutno nahajate s 
protipoplavno ureditvijo od Puštala 
preko Sotočja do mostu na Suhi?

Projekt protipoplavne ureditve 
je bil čez poletje zelo živ. Veliko smo 
se ukvarjali z njim, kajti po dogovo-
ru z državo, da ta prevzame stood-
stotno financiranje projekta, so bile 
na občino prenesene druge naloge. 
Dokončati moramo projektiranje in 
pripraviti vlogo za gradbeno dovo-
ljenje. Z vsem tem je veliko dela in 
različnega usklajevanja med projek-
tanti. Seveda pa bo tisti glavni izziv, 
kako priti, tudi s pomočjo države, 
do vseh potrebnih zemljišč, da pro-
tipoplavno ureditev tudi dejansko 
izvedemo in seveda zaščitimo šte-
vilne Ločanke in Ločane, ki so bili – 
kot ste povedali - tudi tokrat v strahu 
pred veliko vodo.

ͰͰ Ostaniva na območju Puštala. 
Nemalo prahu je dvignila namera 
privatnega investitorja za izgradnjo 
male hidroelektrarne v bližini Hu-
dičeve brvi. Stališče občine je jas-
no, projektu nasprotuje, prav tako 
številni občani, ki so se organizirali 
v okviru civilne iniciative. Kakšen 
razplet pričakujete?

Pričakoval bi, da je vsak poseg 
protipoplavno preverjen, da ne ogro-
ža kopalk in kopalcev ter spoštuje 
naravno in kulturno dediščino tega 
območja. Obnovljive vire energije 
potrebujemo. Tisti jezovi, ki so že 
zgrajeni, so nekateri primerni za iz-
koriščanje sile vode, vseeno pa ne 
moremo kar posegati v prostor. Mis-

lim, da si vsi zaslužimo čiste odgo-
vore glede tega projekta.

ͰͰ Večkrat ste poudarili, da dela na 
Kidričevi cesti potekajo po planu. 
Kako pa kaže z začetkom dela na 
krožišču Lipica, ki je sicer v domeni 
države?

Z izvajalci na Kidričevi cesti smo 
se dogovorili, da morajo dela pote-
kati hitro in učinkovito. V enem me-
secu bo zaključena celotna faza z 
dvema krožiščema s kolesarsko po-
vezavo in z zasaditvijo, kar bo Kidri-
čevo cesto resnično spremenilo. Za 
krožišče na Lipici pa je Direkcija 
Republike Slovenije za ceste izvedla 
razpis, kjer pa še čakamo na pravno-
močnost oddaje naročila izvajalcu. 
Ko bo ta postala pravnomočna ozi-
roma dokončna, pa sledi uvajanje v 
delo in začetek izvajanja projekta. 
Vsi pričakujemo, da bo to še letos.

ͰͰ Jeseni ste obljubili vsaj delno od-
prtje Starološkega gradu. Kdaj lahko 
pričakujemo, da bo končno odprl svo-
ja vrata in katere vsebine pripravljate?

Temeljit pregled in popis del na 
Starološkem gradu je pokazal, da 
moramo zaradi varnosti izvesti ne-
kaj del. To bomo opravili čim prej, da 
bomo lahko vsaj delno odprli Staro-
loški grad. Želimo ga odpreti za kak-
šen dogodek in prireditev letošnjo 
jesen, potem pa ob malo večji pre-
novi in precejšnji investiciji občine 
tudi za stalno delovanje.

ͰͰ V zadnji številki Ločanke smo 
pisali o hudem pomanjkanju pedia-
trov v loškem zdravstvenem domu. 
Kaj in ali sploh kaj lahko občina sto-
ri, da bi privabila pediatre v Loko?

Stanovanje je mogoče eden iz-
med vzvodov, ampak bistveno je, da 
javni zavod Osnovno zdravstvo Go-
renjske zagotovi pogoje dela, pred-
vsem da se specializantke in spe-
cializanti pediatrije odločajo ostati 
in delati. Na celotnem Gorenjskem 
oziroma v vsej Sloveniji se soočajo s 
tem izzivom, ki ga bo treba reševati 
sistemsko. Tako kot je zdaj, je nev-
zdržno. Z javnim zavodom smo imeli 
več sestankov na to temo, da so nam 
predstavili, kakšna je situacija ob ne-
nadnem in nenapovedanem odhodu 
kadrov. Vem, da se ogromno ukvar-
jajo s tem, se pogovarjajo, krpajo za-
devo, ampak treba bo pa poiskati tudi 
trajne rešitve na tem področju.

Obnova nekdanjega hotela Transturist bo dokončana prihodnje leto. / Foto: Gorazd kavčič

Letošnje poletje je bilo po 
letu 2019 spet tisto pravo 
poletje z velikim številom 
turistk, turistov, obiskovalk 
in obiskovalcev Škofje Loke. 
Če se bo ta trend nadaljeval, 
zagotovo potrebujemo 
dodaten hotel, ki se pravkar 
obnavlja in bo v prihodnjem 
letu dokončan.
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Odlok z zelo dolgo brado
Občinski svetniki so sprejeli odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Livada Žovšče.

Občina Škofja Loka je k pripra-
vi programa opremljanja ter k 
izgradnji komunalne opreme 

na območju Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Livada Žovšče 
pristopila zaradi razdrobljenega la-
stništva na eni strani in pomanjkanja 
interesa za gradnjo komunalne opre-
me v okviru pogodbe o opremljanju. 
Občina bo del komunalnega prispev-
ka odmerila takoj po sprejetju Odloka 
o programu opremljanja, preostali del 
pa, ko bo gradnja komunalne opreme 
zaključena in predana v upravljanje. 
Na tak način bo lahko povrnila del 
stroškov gradnje komunalne opreme 
še pred dejansko gradnjo objektov na 
omenjenem območju.

S programom opremljanja se za 
Livado Žovšče, kjer se predvidevajo 
nove prostorske ureditve ter grad-
nja nove komunalne opreme, določi 
komunalna oprema in druga gospo-
darska javna infrastruktura, ki jo je 
treba zgraditi ali dograditi, določijo 
stroški gradnje komunalne opreme 
ter določijo podlage za odmero ko-

munalnega prispevka za novo ko-
munalno opremo.

Kot so povedali na občinski seji, 
je bil izvajalec že uveden v delo, za-
ključek izgradnje pa je predviden 
prihodnje leto. Komunalno opre-
mljanje obsega izgradnjo in pove-
zavo celotne mreže komunalne in 
prometne infrastrukture, ki vključu-

je izgradnjo fekalne in meteorne ka-
nalizacije, vodovodnega, plinskega 
in telekomunikacijskega omrežja ter 
električnega omrežja z novo trans-
formatorsko postajo. Opremljanje 
vključuje tudi izgradnjo povezoval-
nih cest in pločnikov, ureditev otro-
škega igrišča, ekološkega otoka in 
avtobusnega postajališča. Gradbeni 
izvajalec bo sosesko komunalno 
opremil predvidoma v osmih me-
secih, pogodbena vrednost izvedbe 
komunalnega opremljanja pa znaša 
približno 2,4 milijona evrov. »Gre za 
odlok z zelo dolgo brado, ki se vleče 
že štiri mandate, zato sem izredno 
vesel, da bomo danes končno o njem 
odločali,« je povedal občinski sve-
tnik Miha Ješe. Tudi ostali svetniki 
so pozdravili dejstvo, da se je zadeva 
premaknila z mrtve točke, in odlok v 
nadaljevanju soglasno sprejeli.

Klavdija Škrbo Karabegović

Občinski svetniki so sprejeli odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Livada 
Žovšče.

Na spletni strani Občine Škofja Loka je objavljena podstran Lokalne volitve 
2022, na kateri obveščajo o pomembnejših volilnih opravilih, aktih, sklepih 
ipd. Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v ne-
deljo, 20. novembra. Na ta dan bodo tudi redne volitve v svete krajevnih 
skupnosti. Za kandidiranje s podporo volivcev na rednih lokalnih volitvah 
je sicer za župana potrebnih najmanj 179 volivcev v Občini Škofja Loka, 
za občinski svet pa od 40 do 51 podpisov, odvisno od posamezne krajev-
ne skupnosti. Kot omenjeno, je na spletni strani občine, konkretneje na 
podstrani Lokalne volitve 2022, moč dobiti več informacij.

O lokalnih volitvah na spletni strani občine

OBČINSKE NOVICE
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Novosti pri prostorski in gradbeni 
zakonodaji

Nova gradbena in prostorska zakonodaja uvaja določene novosti, ki tako 
investitorjem kot tudi občinam nalaga dodatne naloge.

Občine tako z novo zakono-
dajo dobivajo pristojnosti v 
primeru gradnje začasnih 

skladiščnih objektov in za določe-
ne posege v okviru manjših rekon-
strukcij.

Začasni skladiščni objekt je 
objekt, namenjen skladiščenju ne-
nevarnih snovi ob obstoječih pro-
izvodnih ali skladiščnih objektih, 
v katerih se že izvaja dejavnost in-
vestitorja, na območjih proizvodnih 
dejavnosti in prometne infrastruk-

ture, in sanitarni objekt ob obstoje-
čih objektih na navedenih območjih, 
če je postavljen le enkrat in ne več 
kot za tri leta. Investitor mora pred 
začetkom postavitve začasnega 
skladiščnega objekta prijaviti zače-
tek gradnje na pristojni občini, na 
območju katere je objekt predviden 
ali se nahaja. Na podlagi prijave za-
četka gradnje občina izda soglasje k 
priglašenemu posegu v prostor, če ta 
ni v nasprotju s prostorskim izved-
benim aktom in predpisi.

Gradbeni zakon uvaja tudi nov 
pojem manjša rekonstrukcija, ki jo 
opredeljuje kot dela, ki niso vzdrže-

vanje objekta in niso rekonstruk-
cija, so pa izboljšava ali zamenjava 
več posameznih konstrukcijskih 
elementov, s katero se ne ogroža 
stabilnost konstrukcije, zamenjava 
elementov javnega vodovoda, javne 
kanalizacije, večji preboji konstruk-
cije, vgradnja dvigal v notranjosti 
objekta in manjše povečanje pro-
stornine, ki ne poveča bruto tlori-
sne površine objekta, ter prizidava 
zunanjega stopnišča ali dvigala, ki 
ne povezuje več kot treh etaž. Za 
omenjena dela je treba pridobiti so-
glasje občine glede skladnosti s pro-
storskim aktom.

Klavdija Škrbo Karabegović

Bodite pozorni na novosti na področju prostorske in gradbene zakonodaje. / Foto: Gorazd 
kavčič

Skupni prihodki so bili realizirani v 
višini 23,7 milijona evrov, od česar 
so davčni prihodki predstavljali 
18,5 milijona evrov, nedavčni 3,4 
milijona evrov, kapitalski prihodki 
slabih 300 tisoč evrov, donacije 
42 tisoč evrov in transferni prihod-
ki 1,4 milijona evrov. Odhodkov je 
bilo 20,3 milijona evrov, pri čemer 
je bilo tekočih odhodkov 6,4 mili-
jona evrov, tekočih transferjev 7,7 
milijona evrov, investicijskih od-
hodkov 5,1 milijona evrov ter in-
vesticijskih transferjev dober mili-
jon. Proračunski presežek je tako 
znašal 3,3 milijona evrov. Občina 
je odplačala dolg v višini približno 
1,5 milijona evrov, tako da je bila 
na koncu leta 2021 zadolžena za 
9,6 milijona evrov oziroma 408,4 
evra na prebivalca.

Sprejeli zaključni račun 
proračuna za preteklo leto
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Koraki 
do nove 
knjižnice

Projektna skupina sodelavk 
in sodelavcev Občine Škofja 
Loka že vse leto izvaja aktiv-

nosti na področju prenove objekta 
nekdanje Name, kjer bo nova knji-
žnica, ki jo v Loki že dolgo pričaku-
jemo.

»To bo prostor znanja, ki bo 
vključeval vse elemente sodobnih 
knjižnic in se hkrati odprl proti 
zunanjemu prostoru, tako vizual-
no kot vsebinsko. Zaključili smo 
natečaj za najboljšo idejno zasno-
vo, tako da je konec septembra 
potekala predstavitev zmagovalne 
rešitve. Trenutno izbrano rešitev 
skupaj z izdelovalci pretresamo iz 
vseh zornih kotov, vključno z ener-

getiko objekta. Ko bo projekt karse-
da premišljen, predvidoma v mese-
cu novembru, ga bomo predstavili 
Ločankam in Ločanom in drugim 
zainteresiranim. Sledila bo pripra-
va vse potrebne dokumentacije za 
izvedbo gradnje za pridobitev grad-
benega dovoljenja. Čas je, da v Ško-
fji Loki dobimo knjižnico, kot si jo 
zaslužimo,« je povedal škofjeloški 
župan Tine Radinja.

Klavdija Škrbo Karabegović

Čas je, da Škofja Loka dobi knjižnico, kot si jo zasluži.  
/ Foto: Gorazd kavčič

Občina Škofja Loka bo v okviru 
projekta izvedla infrastruk-
turni ukrep, in sicer gradnjo 

kolesarske povezave. Kot so sporo-
čili, bodo zgradili manjkajoči odsek 
kolesarske steze na vzhodnem robu 
Industrijske cone Trata ob južni do-
vozni cesti v dolžini tristo metrov. 
V tem okviru bodo uredili hodnik za 
pešce, dvosmerno kolesarsko stezo, 
izvedena pa bo tudi krajinska uredi-

tev z ustreznimi komunalnimi vodi 
in zasaditvijo. Kolesarska steza bo 
povezala industrijsko cono z bliž-
njim naseljem Godešič, hkrati pa bo 
povezava zgrajena do podjetja LTH 
Casting. V projektu sodelujejo tri več-
ja podjetja, in sicer Knauf Insulation, 
LTH Castings ter SIBO G. Projekt omo-
goča izvedbo usklajenih infrastruk-
turnih, promocijskih, organizacijskih 
ukrepov ter nakup potrebne opreme. 
Tako bodo poleg izgradnje omenjene 
kolesarske steze postavili tudi tri ko-
lesarnice za električna kolesa, kupili 

60 električnih koles in postavili tri 
polnilnice s po štirimi priključki za 
vsako podjetje. Ob tem bodo za vsako 
podjetje ločeno izvajali po dva pilotna 
ukrepa, in sicer promocijskega, nastal 
bo Zbornik dobrih praks in organiza-
cijski ukrep, to je priprava in izvedba 
izobraževalnega modula za mobilno-
stnega managerja v podjetju. Projekt 
bodo izvajali do konca aprila leta 2024 
in je skupaj vreden preko 1,1 milijona 
evrov, financiran pa bo s sredstvi Nor-
veškega finančnega mehanizma in 
pripadajoče slovenske udeležbe.

Prihod na delo na trajnosten način

Zmagovalno idejno 
zasnovo nove knjižnice 
na Nami nameravajo 
predstaviti prihodnji 
mesec.

Občina Škofja Loka kot vodilni partner, Razvojna agencija Sora, IPOP, Cipra 
Slovenija, Cipra International ter podjetja Knauf Insulation, LTH Castings in 
SIBO G. so se povezali v konzorcij in prijavili skupen projekt, v katerem bodo 
spodbujali zaposlene, da bodo na delo prihajali na trajnosten način.

Klavdija Škrbo Karabegović
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Krepitev vezi 
pobratenih mest
Septembra se je delegacija Občine 
Škofja Loka v pobrateni Medicini 
udeležila srednjeveškega festivala 
Il Barbarossa, ki so ga letos, po dveh 
pandemičnih letih, znova pripravili.

Škofja Loka je z italijansko občino Medicina pobra-
tena že od leta 1966. Kot so sporočili s škofjeloške 
občine, je bilo hitro spoznati, da meščani vedo za 

naše pobratenje, poznajo Škofjo Loko – mnogi so jo tudi 
že obiskali – in so na škofjeloško delegacijo ves čas 
gledali s prijazno naklonjenostjo. Njihov srednjeveški 
festival celotno mesto za tri dni ponese v čase Fride-

rika Barbarosse in postane čarobno prizorišče viteških 
iger, turnirjev lokostrelcev, plesov ter sprevodov, mesto 
se ponaša s pravim čarovniškim gozdom, koncerti ter 
bogato tržnico in številnimi restavracijami po vsem 
mestu. V nedeljo se je škofjeloška delegacija skupaj s 
predstavniki nekaterih drugih pobratenih mest udele-
žila sprejema pri županu mesta Medicina Matteu Mon-
tanariju. »Po omejenih stikih zadnjih let zaradi korona-
virusa smo tako ponovno vzpostavili dobre odnose in 
se dogovorili, da nam delegacija Medicine vrne obisk v 
času loškega Historiala junija prihodnje leto,« so še spo-
ročili s škofjeloške občine.

Klavdija Škrbo Karabegović

Srednjeveška povorka na ulicah italijanske Medicine / Foto: arhiv 
občine
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Od runa do volne nekoč in danes

V Rokodelskem centru DUO in v Okroglem stolpu Loškega muzeja je na ogled 
razstava Od runa do volne.

Dvojna razstava Od runa do volne v Rokodelskem 
centru DUO in v Okroglem stolpu Loškega muze-
ja je del projekta Roko-delci v okviru LAS loškega 

pogorja, ki ga zaokrožuje večmesečni proces dokumenti-
ranja in raziskovanja volne, v katerem so združili moči v 
celostni obravnavi ovce, od pogleda v zgodovino ovčar-
stva s poudarkom na loškem območju do uporabe ovčje-
ga runa, predenja in volne ter izdelkov iz nje.

Na razstavi v Rokodelskem centru DUO najprej 
spoznavamo tradicionalne postopke obdelave materia-
la, ki ga dajejo ovce, torej od runa in predenja do izdel-
kov iz volne skozi rokodelsko sedanjost. V centru že več 
let sodelujejo z Bojano Ažman, ki in vodi tečaje prede-
nja, na katerih je spodbudila mnoge nove predice, da so 
se naučile predenja volne na kolovrat. Več let je zbirala 
tudi gradivo za priročnik, ki je izšel prejšnji teden in ga 
je moč dobiti v Rokodelskem centru DUO. Priročnik so v 
Rokodelskem centru DUO nadgradili z dokumentarnim 
filmom, v katerem Bojana Ažman deli svoje znanje od 
pranja, česanja runa do predenja na kolovratu in barva-
nja volne z rastlinami. Priročnik je oblikovala Jana Jocif, 
film pa so posneli pri Karata filmu. Film si je s pomočjo 

QR kod za posamezne faze obdelave runa mogoče ogle-
dati tudi po delih. Na razstavi v centru so predstavljeni 
tudi izdelki rokodelk Bojane Ažman, Anje Musek, Darje 
Rant, Ladke Peneš, Lucije Tičar, Petre Vengar in Tatjane 
Švab.

Zgodovinskemu vidiku ovčereje in uporabe volne na 
Loškem pa sta se z razstavo v Okroglem stolpu posveti-
li Sara Šifrar Krajnik in Nina Misson. Marsikaj izvemo 
o razvoju ovčereje na Slovenskem, nato še na Škofjelo-
škem. Razdelku Predenje in tkanje na Škofjeloškem, ki 
ga v osredju prostora plemenitijo tudi predmeti, name-
njeni tej dejavnosti, sledi še pomenljiv del razstave z 
naslovom Ovce in predenje v ljudskem pripovedništvu 
na Slovenskem. Ovce se kot ene od najpomembnejših 
domačih živali pogosto pojavljajo v pregovorih, pripo-
vedkah in ljudskem pesništvu, še posebno opazno vlogo 
pa imajo v krščanski simboliki in likovni umetnosti, ki 
se nanjo navezuje.

Ovce niso bile koristne le zaradi runa, že v starem 
svetu so jih ljudstva pogosto uporabljala za žrtvene ži-
vali, ker so ponižno sprejemale svojo usodo. Avtorici 
razstave pa sta v branje pripravili tudi nekaj zanimivih 
pregovorov na temo ovac. V muzeju 15. oktobra priprav-
ljajo vodenje po razstavi, 14. decembra pa bo za otroke na 
sporedu delavnica izdelovanja ovčk.

Igor Kavčič

Sodelavke na obeh razstavah Od runa do volne / Foto: Igor Kavčič

V okroglem stolpu Loškega gradu / Foto: Igor Kavčič
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Klasika s festivalom 
Loka da Camera

V soboto bo igral kvartet Tamino.

Četrta izvedba festivala komorne glasbe Loka da Ca-
mera v oktobru na različnih lokacijah po Škofji Loki 
že navdušuje ljubitelje klasične glasbe. Po koncertu 

tria Valvasor prvo oktobrsko soboto v kapeli Puštalskega 
gradu bo to soboto, 15. oktobra, ob 19.30 oživel oder Sokol-
skega doma. V okviru dogodka Zgodba o večnem ljubimcu 
bodo zazveneli zvoki opere Don Giovanni. Z glasbo in pri-
povedjo bo občinstvo v svet Mozartovih spletk in zagonetk 
popeljal kvartet Tamino, v katerem igrajo Luka Mlejnik Že-
leznik (flavta), Ana Julija Mlejnik Železnik (violina), Nejc 
Mikolič (viola) in Tamara Gombač (violončelo).

Teden dni kasneje, v soboto, 22. oktobra, ob 19.30 se 
bo festival zaključil z baročno in ljudsko obarvanim do-

godkom Sveti Tomaž bolan leži. Na koncertu v kapeli na 
Loškem gradu bomo lahko prisluhnili vabljivim zvokom 
starodobnih instrumentov, ki jih bodo predstavili glas-
beniki Janez Jocif (strunska lajna, špinet), Luka Mlejnik 
Železnik (flavta traverso) in Ana Julija Mlejnik Železnik 
(baročna violina). Tokrat se jim bo na violončelu pridru-
žil častni občan Škofje Loke, prejemnik nagrade Prešer-
novega sklada in zaslužni profesor Akademije za glasbo 
Miloš Mlejnik. Vstopnice so naprodaj na prizoriščih kon-
certov.

Igor Kavčič

Kvartet Tamino z Zgodbo o večnem ljubimcu / Foto: loka da Camera
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O preteklosti, sedanjosti in prihodnosti šole
V sklopu devetih dogodkov za devet desetletij Osnovne šole (OŠ) Škofja Loka-
Mesto so minuli teden pripravili okroglo mizo z naslovom #dama90, na kateri so 
gostili nekdanje učence, ki so danes prepoznavni na različnih področjih.

Na okrogli mizi so z gosti go-
vorili o preteklosti, sedanjo-
sti in prihodnosti omenjene 

šole in šolstva pri nas. Svoje spomi-
ne in razmišljanja so z zbranimi de-
lili odgovorni urednik Vala 202 Nejc 
Jemec, ki je na okrogli mizi prevzel 
tudi vlogo moderatorja, znanstveni-
ca Rebeka Jereb, Mihaela Novak Ko-
lenko z ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport, tonski mojster 

Lovro Štanta ter nekdanja ravnatelja 
Doris Kužel in Jože Peternelj, prek 
video posnetkov pa še rokometaš 
Jure Dolenc in igralec Matija Vastl.

Nejc Jemec je zbrane najprej 
spodbudil, da so delili svoje prve 
spomine na OŠ Škofja Loka-Mes-
to in jim ob tem zaupal, da se je ob 
vstopu v šolske prostore sam spom-
nil razstav gob, ki so jih vsako leto 
pripravili v šolski avli, in s tem pove-
zanih vonjav. »Omenjena šola je pri 
meni sicer postavila dobre temelje 
za vse, kar sem kasneje nadgradil 
v srednji šoli in na fakulteti.« Jože 

Peternelj se šole spominja kot »le-
potice« oziroma nadvse imenitne 
stavbe s prekrasnim vrtom pred njo. 
Lovru Štanti je spomin najprej ušel 
k šolski zobozdravstveni ordinaciji 
in njenim vonjavam, Mihaela Novak 
Kolenko pa je priznala, da se je med 
obiskovalci najbolj razveselila svoje 
nekdanje učiteljice. »Bala sem se na-
mreč, da bom danes najstarejša,« je 
dodala v šali. Rebeki Jereb so se naj-
bolj vtisnile v spomin šolske malice, 
in sicer predvsem »tortni« namaz. 
»Ne verjamem, da imajo to danes še 
za malico, ker verjetno ni v skladu s 
smernicami šolske prehrane,« se je 
posmejala. V nadaljevanju so svoje 
najljubše malice razkrili še ostali 
gostje okrogle mize – od štrukljev do 
čokolina in hrenovk. Predstavili pa 
so tudi svoja razmišljanja o šolstvu 
na splošno. Doris Kužel je prepriča-
na, da prav osnovna šola pomembno 
prispeva k ustvarjanju enakih izho-
dišč za vse otroke, kar se je po nje-
nem pokazalo tudi v času šolanja 
na daljavo, ko so se razlike v znanju 
močno povečale. »V šoli mogoče celo 
še več pozornosti posvečamo učen-
cem s šibkejšim znanjem, čeprav se 
veliko ukvarjamo tudi z nadarjeni-
mi.« Lovro Štanta in Mihaela Novak 
Kolenko sta poudarila tudi pomen 
obšolskih dejavnosti, ki jih izvajajo 
v šoli, saj mladi tudi skozi to lahko 
ugotovijo, kaj jih resnično zanima. 
Rebeka Jereb je opozorila še na tek-
movanja iz znanja, ki omogočajo 
poglobljeno pridobivanje znanja na 
različnih področjih.

Jure Dolenec in Matija Vastl sta 
svoje spomine na šolo delila prek 
video posnetkov, ki so ju posneli 

Mateja Rant

Na OŠ Škofja Loka-Mesto so ob devetdesetletnici šolske stavbe pripravili okroglo mizo z 
nekdanjimi učenci, prepoznavnimi na različnih področjih. / Foto: Tina Dokl



člani novinarskega krožka na šoli. 
Jure Dolenec se zlasti rad spominja 
vseh sošolcev, s katerimi še danes 
ohranja stike, je priznal. Najbolj po-
membna vloga šole se mu zdi izobli-
kovanje inteligentnih mladih ljudi z 
željo po vedno novem znanju. Matija 
Vastl je učencem zaupal, da sta bila 
njegova najljubša šolska predmeta 
zgodovina in slovenščina, zaradi 
stroge učiteljice pa ni maral kemije. 
Z njimi je delil tudi anekdoto iz svo-
jih osnovnošolskih let: »Pri razvija-
nju fotografij v šolski temnici smo 
povsem pozabili na čas in je bila 
šola že zaklenjena, ko smo prišli iz 
temnice. Iz šole smo potem morali 
splezati skozi okno.«

Na vprašanje, kaj ga je vodilo pri 
vodenju šole, je Jože Peternelj odgo-
voril, da si je prizadeval predvsem za 
razumevanje znotraj kolektiva, da je 
učiteljski zbor deloval kot ekipa. Do-
ris Kužel pa je poudarila svoja priza-
devanja za vzpostavitev varnega in 
spodbudnega učnega okolja za vse 
učence, saj se ji zdi pomembno, da 
se v šoli vsi dobro počutijo, velik po-
men je namenjala tudi nenehnemu 
izobraževanju učiteljev in uvajanju 
novosti pri poučevanju. Tudi Lovro 
Štanta je poudaril pomen sodelo-
vanja, saj se spomni, da so s sošolci 
delovali kot povezana ekipa, zato je 
bilo marsikaj lažje. »Mi smo temu 
rekli tovarištvo in tovariška pomoč,« 
je pristavila Mihaela Novak Kolenko. 
»Mi smo pomagali drug drugemu, 
tega je bilo veliko več kot zdaj, tudi 
učitelje smo spoštovali.«

Okroglo mizo so zaključili z dob-
rimi željami za vse, ki danes sou-
stvarjajo šolski vsakdan v devetde-
setletni šolski »palači«, kot so ji rekli 
včasih, je spomnil Peternelj. Nejc Je-
mec pa je končal z besedami, ki jih 
je namenil učiteljem, saj je okrogla 
miza potekala prav na svetovni dan 
učiteljev: »Ne obupajte, vaše delo je 
zelo pomembno, zato vas cenimo, 
čeprav je mogoče včasih občutek 
drugačen.«

Na Mali Groharjevi koloniji je 
tudi letos ustvarjalo več kot 
sto mladih likovnih ustvar-

jalcev s 35 osnovnih šol. Omenjena 
prireditev ima že več kot tridesetle-
tno tradicijo, namenjena pa je učen-
cem višjih razredov osnovne šole, ki 
dopoldan preživijo v tisočletni Škofji 
Loki in ustvarjajo na njenih trgih in 
ulicah. Zanimanje za ustvarjanje 
tudi letos kljub malce bolj kislemu 
vremenu ni bilo nič manjše kot v 
preteklih letih, je ugotavljal Janez 
Jocif iz škofjeloške izpostave Jav-
nega sklada za kulturne dejavnosti. 
»Tudi letos mladih nismo želeli ome-

jevati s temo in slikarskimi tehni-
kami, saj opažamo, da tako veliko 
raje ustvarjajo,« je pojasnil Jocif in 
dodal, da jih je večina izbrala mo-
tive z Mestnega trga in gradu, med 
likovnimi tehnikami pa so se najpo-
gosteje odločali za akvarel in tempe-
ro ter pastel in mešano tehniko. Ob 
zaključku kolonije vsaka šola odda 
tri likovna dela, ki jih razstavijo v 
Sokolskem domu, med njimi pa ži-
rija potem izbere deset najboljših 
in jih predstavi v katalogu v obliki 
razglednic, avtorje pa nagradi tudi 
s slikarskimi stojali. Poleg del, ki so 
nastala letos, si je tako v Sokolskem 
domu do konca oktobra mogoče 
ogledati tudi razstavo del najboljših 
desetih mladih likovnih ustvarjalcev 
iz preteklega leta.

Znova upodabljali tisočletno 
lepotico
Starodavna Škofja Loka je s svojimi vedutami 
in zanimivimi detajli tudi letos v okviru Male 
Groharjeve kolonije navdihnila otroško likovno 
ustvarjalnost.

Mateja Rant

Pri risanju so si letos pomagali tudi z dežniki. / Foto: arhiv Janeza Jocifa
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ZA ZDRAVJE
MOJEGA DOMA

Specialisti za prezračevanje

VARČEVANJE Z
ENERGIJO

ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

PREPROSTO IN  
POCENI VZDRŽEVANJE

OSNOVNI DRUŽINSKI PAKET:
2x rekuperatorska 

prezračevalna enota I-VENT

1x ventilatorska enota
 SILVENTO V-EC

2x daljinski upravljalnik

+ mobilna aplikacija

+ GRATIS montaža

RAZŠIRJENI DRUŽINSKI PAKET:
4x  rekuperatorska prezračevalna  

enota I-VENT
1x ventilatorska enota SILVENTO V-EC
4x daljinski upravljalnik
+ mobilna aplikacija
+ GRATIS  montaža

do 2.000 €
PRIHRANKA

DRUŽINSKI PAKET

www.lunos.si PE Ljubljana 
080 73 13

PE Maribor
080 71 86 
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LIVAR OPERATER 1 (m/ž)

Opis dela in nalog:
• Osnovno poznavanje tlačno livarskega stroja
•  Poznavanje in rokovanje z enostavnejšo TLO in dodatno 

opremo (npr: temperirnik, vakuum, hlajenje)
•  Poznavanje enostavnejših odlitkov ter vse spremne doku-

mentacije (kontrolna dokumentacija, predpisi, navodila,...)
•  Izvajanje avto-kontrole na procesu litja ter vpisi v av-

to-kontrolne karte
•  Priprava ustrezne delovne dokumentacije in obrazcev in 

pravilno izpolnjevanje le-te
•  Pravilno prepoznavanje in beleženje zastojev

Pogoji za opravljanje dela:
•   Šolska izobrazba: IV. stopnja tehnične smeri (obdelovalec 

kovin, orodjar, strojni mehanik)
•  Alternativna izobrazba: III. stopnja ali manj, druga smer
• Izkušnje: niso potrebne
• Poskusna doba: 3 mesece

Kaj nudimo:
•  Triizmensko delo, možnost prehoda na  

štiriizmensko delo
• Polni delovni čas
•  Pogodba za določen čas z možnostjo podaljšanja za 

nedoločen čas

STRUGAR 1 (m/ž)

Opis dela in nalog:
• Poznavanje procesa izdelave proizvodov
• Obdelava ulitkov na strojih za obdelavo
•  Izvajanje avto-kontrole z vnosi meritev v kontrolne tabele
• Izpolnjevanje dokumentacije

Pogoji za opravljanje dela:
•   Šolska izobrazba: IV. stopnja tehnične smeri  

(obdelovalec kovin, orodjar, strojni mehanik)
•  Alternativna izobrazba: III. stopnja ali manj, druga smer
• Izkušnje: niso potrebne
• Poskusna doba: 3 mesece

Kaj nudimo:
•  Triizmensko delo
• Polni delovni čas
•  Pogodba za določen čas z možnostjo podaljšanja  

za nedoločen čas

PRANJE, RAZIGLANJE  
IN PESKANJE (m/ž)

Opis dela in nalog:
•  Peskanje kosov na peskalnem stroju, pranje in  

raziglevanje izdelkov
•  Pravilno in pravočasno izpolnjevanje zahtevane  

dokumentacije
•  Izvajanje avto-kontrole na procesu ter vpisi  

v avto-kontrolne karte
• Poznavanje in upoštevanje FIFO metode

Pogoji za opravljanje dela:
• Šolska izobrazba: končana OŠ
• Izkušnje: niso potrebne
• Poskusna doba: 3 mesece

Kaj nudimo:
•  Triizmensko delo
• Polni delovni čas
•  Pogodba za določen čas z možnostjo podaljšanja za 

nedoločen čas

ZAPOSLUJEMO

Difa d.o.o. je hitro razvijajoče se družinsko proizvod-
no podjetje ustanovljeno leta 1990 kot naslednik 
obrtne dejavnosti iz leta 1967. Na trgu smo prisotni 
že več kot 50 let. Ukvarjamo se s tlačnim litjem iz-
delkov iz aluminijevih in cinkovih zlitin, brizganjem  
plastike, preoblikovanjem in sestavljanjem. 
Smo izvozno naravnano podjetje, več kot 90% 
na ših proizvodov je izdelanih za najzahtevnejšo  
avto mobilsko industrijo na trgih EU, ZDA in Kitajske. 

V kolikor vas delo zanima vas vabimo, da prijavo in 
življenjepis pošljete do 25. 10. 2022 na elektronski naslov: 
zaposlitev@difa.si.

Nudimo tudi OBČASNO delo (POČITNICE, VIKENDI, DELO 
OB ŠTUDIJU) za dijake in študente, ki opravljajo lažja 
fizična dela v proizvodnji. Vabljeni k prijavi. Več informacij 
na telefonski številki 04 502 01 14. Prosta delovna mesta si 
lahko ogledate na naši spletni strani www.difa.si
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Za varnost starejših na cestah
Torkov dogodek na območju nekdanje vojašnice v Škofji Loki je 
občina pripravila v sodelovanju s škofjeloškim društvom upokojencev 
in Agencijo za varnost prometa.

V Sloveniji je več kot 350.000 
imetnikov vozniških dovoljenj, sta-
rejših od 61 let, kar predstavlja več kot 
četrtino vseh voznikov. V prihodnjih 
letih se bo populacija še starala in na 
cestah bo čedalje večji delež starejših 
voznikov. Zato so škofjeloška občina, 
društvo upokojencev in Agencija za 
varnost prometa v torkovem dopol-
dnevu pripravili dogodek, namenjen 
starejšim voznikom in voznicam, ki 
bi radi ostali čim dlje mobilni, obe-
nem pa na cesti tudi varni.

Sabina Gabrijel, višja svetovalka 
za družbene dejavnosti na Občini 
Škofji Loka, je pojasnila, da so ude-
leženci osvežili znanje cestnopro-
metnih predpisov, med drugim kako 
voziti po avtocestah in po krožnih 
križiščih. Dotaknili so se zdravstve-
nih kriterijev, katere so najpomemb-
nejše stvari, ki jih človek lahko še 
razvija, npr. razni hitri gibi, pogled 
vzvratno, vid ponoči, pa tudi urjenje 
spomina. Tisti, ki so se pripeljali s 
svojim avtom, so svoje znanje lahko 
preizkusili z inštruktorjem vožnje, 
se z njim zapeljali po ulicah in izve-
deli, kaj še lahko izboljšajo pri svoji 
vožnji. »Vesela sem, da sem danes 
prišla, na križišču nisem čisto takoj 
reagirala, pa vendar me je inštruktor 
pohvalil, da kljub mojim letom (71, 
op. a.) dobro vozim,« nam je povedala 
ena od udeleženk.

S seniorji se je po loških ulicah 
vozil Sebastijan Turk iz Agencije za 
varnost prometa, v kateri so razvili 
projekt Sožitje. Opaža, da največ te-
žav starejšim voznikom povzročajo 

pravilna nastavitev sedežnega polo-
žaja, dosledna uporaba smernikov in 
razvrščanje na krožišču.

»Starejši so ranljiva skupina ude-
ležencev v cestnem prometu, zato na 
policiji tem voznikom svetujemo, da 
se dobro pripravijo na vožnjo, gredo 
za volan trezni, so psihofizično prip-
ravljeni in upoštevajo cestnoprome-
tne predpise. Vsi drugi udeleženci pa 

bodimo pozorni na starejše udele-
žence v prometu,« je povedala Jana 
Cankar, vodja policijskega okoliša na 
Policijski postaji Škofja Loka, in do-
dala, da so nekateri vozniki stari 80 
let in več, zato »bodimo samokritični 
in se sami odločimo, kdaj preneha-
mo voziti, saj obstajajo tudi druge 
oblike prevoza, npr. vozila projekta 
Prostofer, avtobus ...«

Klara Mrak

Predavanje o varni vožnji / Foto: klara Mrak

Sabina Gabrijel in Jana Cankar / Foto: klara Mrak
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Poglej, povohaj, poskusi

To je bil slogan letošnjega mednarodnega dneva ozaveščenosti o izgubah hrane 
in odpadni hrani, ki je v Škofji Loki potekal tudi z izmenjavo ozimnice.

Ekologi brez meja so zanimivo akcijo pripravili v 
sodelovanju z Občino Škofja Loka in Komunalo 
Škofja Loka, Razvojno agencijo Sora in Lidlom 

Slovenija, obiskovalce pa so povabili, da so na stojnico 
Hrana svoje mesto najde prinesli marmelade, kompo-
te, vloženo sadje in zelenjavo, omake in druge vložene 
dobrote.

»Mednarodni dan o zavrženi hrani poteka že tretje 
leto in Ekologi brez meja, ki se že deset let ukvarjamo 
s to problematiko, smo se odločili, da na ta dan skuša-
mo narediti nekaj konkretnega. Zavedamo se, da prihaja 
zima in da so tukaj časi, ko je treba poskrbeti, da hra-
ne ne bomo metali proč,« je v imenu Ekologov brez meja 
povedala Katja Sreš, ki je bila navdušena nad odzivom 
obiskovalcev, ki so prišli na loško tržnico.

Prireditev je potekala pod sloganom Poglej, povohaj, 
poskusi, kar še posebej velja pri ozimnici. »Mnogi so pri-
nesli svojo ozimnico in si jo med seboj tudi izmenjavali. 
Dejstvo je, da se včasih zgodi, da nam kdo kaj prinese, 
nam podari, nam pa ni ravno preveč všeč. Nekomu dru-
gemu pa je to všeč, želi si pokusiti kaj novega ali spozna-
ti nov način konzerviranja hrane,« je povedala Katja 
Sreš in pojasnila, da so še vedno gospodinjstva tista, ki 
zavržejo največ hrane: »Dejstvo je, da moramo po ciljih 
trajnostnega razvoja do leta 2030 prepoloviti količino za-
vržene hrane. Smo pa še daleč od tega. Po najnovejših 
podatkih statističnega urada smo se v primerjavi z lani 
izboljšali zgolj za 0,2 odstotka.«

Na prireditvi je bilo veliko zanimanja tudi za novost, 
ki je v Škofji Loki vse bolj prisotna. To je zbiranje odpa-
dnega jedilnega olja.

Vilma Stanovnik

Katja Sreš je bila navdušena nad odzivom obiskovalcev. / Foto: Vilma 
Stanovnik

Slovenci smo lani zavrgli 143.254 ton hrane, 
kar je le 0,2 odstotka manj kot leto prej. Vsak 
prebivalec Slovenije je v povprečju zavrgel 
68 kilogramov hrane. Gorazd Porenta,  

Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka
T: 04 51 32 045 

GSM: 041 829 877
drevesnica.porenta@gmail.com

http://www.drevesnica-porenta.si
odprto od 9. do. 17. ure

∙ PRODAJA VSEH VRST  
SADNEGA DREVJA:

jablane in hruške (tudi na sejancu),  
slive, marelice, breskve, češnje, ribez, josta,  

maline, ameriške borovnice ...

∙ SADIKE V LONCIH
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Nasmehi, ki odpirajo srca

To je naslov fotografske razstave, ki si jo je moč še do konca oktobra ogledati 
v mali galeriji Občine Škofja Loka, njen namen pa je širši javnosti približati 
osebe z motnjo v duševnem razvoju.

Zadnjo septembrsko sredo so 
pri Zavodu za razvijanje in iz-
vajanje podpornih storitev za 

samostojno življenje (ZRIPS), kjer 
imajo sicer kot osnovno nalogo iz-
vajanje osebne asistence in delujejo 
po vsej državi, pripravili prav poseb-
no prireditev. Ob odprtju zanimive 
razstave se je predstavila domača 
Folklorna skupina društva Sožitje, 
poleg njih pa še Folklorna skupina 
iz Osnovne šole Cvetka Golarja. Ob 
pesmi in plesu v Sokolski dvorani so 
v sosednjem prostoru, mali galeriji 
Občine Škofja Loka, odprli razstavo, 
ki so ji dali naslov Nasmehi, ki odpi-
rajo srca.

Kot so povedali organizatorji raz-
stave, je njen namen na nevsiljiv na-
čin prikazati drugačnost in lepoto, 
ki sije v vsakem izmed nas ne glede 

na zunanjost ali mentalne sposob-
nosti. Na fotografijah je namreč Blaž 
Stanič Kobal lovil nasmehe oseb z 
motnjo v duševnem razvoju.

»Današnji dogodek dokazuje, da 
je Slovenija resnično lahko vključu-

joča, medgeneracijsko solidarna in 
skupnostno usmerjena. Zato iskrena 
hvala vsem, katerih znanja in obču-
tenja so vtkana v nasmejane obraze, 
ki jih je mojstrsko ustvaril mladi 
fotograf Blaž Stanič Kobal. Da bodo 
obrazi še naprej nasmejani, pa bomo 
poskrbeli vsi, ki smo vključeni v delo 
ZRIPS-a,« je ob odprtju razstave po-
udarila predsednica sveta ZRIPS 
Katja Vandal, prav tako pa je zbrane 
pozdravil vodja oddelka za družbene 
dejavnosti Občine Škofja Loka Rok 
Primožič.

»Najlepša hvala vsem, ki ste pos-
krbeli, da lahko na našem hodniku 
gledamo nasmejane obraze, ki nam 
že zjutraj zaželijo lep dan,« je dejal 
Primožič in na obisk male galeri-
je Občine Škofja Loka v naslednjih 
dneh in tednih povabil obiskovalce 
od blizu in daleč. Razstava bo na-
mreč odprta do 30. oktobra, v času 
uradnih ur občine.

Vilma Stanovnik

Ob odprtju so zaplesali člani Folklorne skupine Sožitje Škofja Loka. / Foto: Vilma Stanovnik

Razstava že od odprtja navdušuje obiskovalce. / Foto: Vilma Stanovnik
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Deset let podeljevanja štipendij

Konec prejšnjega meseca je Rotary club Škofja Loka ob desetletnici podeljevanja 
štipendij pripravil priložnostno slovesnost, na njej pa so mladim podelili pet 
novih štipendij.

Pred kratkim je bila kapela Puštalskega gradu pri-
zorišče prijetnega druženja članov Rotary cluba 
Škofja Loka, ki so slovesno počastili jubilej pode-

ljevanja štipendij. Te namreč podeljujejo že deset let, saj 
se zavedajo, da je izobrazba pomembna tako za družbo, ki 
želi napredek, kot za posameznika, ki želi rasti.

S štipendijami podpirajo dijake in študente iz lo-
škega območja. Do letošnjega leta so skupno podelili 
24 celoletnih štipendij, poleg tega pa še 25 enkratnih 
pomoči. Posredovali so tudi pri pridobitvi dveh štipen-
dij v tujini.

»Rotary vedno skuša najti odgovor. Zato ostajamo 
dobrodelna organizacija, ki združuje ljudi dobre volje, 
širokosrčne in vzorne tako v svojem poklicu kot tudi v 
javnem življenju,« je v nagovoru zbranim poudaril pred-
sednik Rotary kluba Škofja Loka David Jezeršek in se 
zahvalil vsem, ki so v teh letih pomagali in izkazali pod-

poro njihovim prizadevanjem, ter novim štipendistom 
zaželel veliko drznosti in poguma v nadaljnji karieri. 
Nove pogodbe za letošnje leto so podpisali Lian Prašni-
kar, Neža Igličar, Tjaša Rupar, Polona Tavčar in Nina Tri-
lar, ki so odlični vsak na svojem področju.

Zbrani so slišali zgodbe nekdanjih in sedanjih šti-
pendistov, za odličen kulturni program pa je poskrbel 
nekdanji štipendist Rotary cluba Škofja Loka Leon Rav-
nikar, ki je zaigral na klasično kitaro.

Posebna priznana so ob jubileju prejeli podjetje 
Polycom, Osnovna šola Škofja Loka-Mesto in poverjenik 
podeljevanja štipendij Franc Rebec.

Vilma Stanovnik

Novih pet štipendistk s predsednikom Rotary cluba Škofja Loka 
Davidom Jezerškom / Foto: Primož Pičulin

Rotary club Škofja Loka štipendije podeljuje 
že od ustanovitve, kot pravijo, pa so ponosni 
na vse dosežke njihovih štipendistov, ki so 
jih na slovesnosti tudi predstavili.
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Šport nas dela 
bogatejše in nas 
povezuje

Za delo in uspehe so ob Evropskem 
tednu športa ter dnevu slovenskega 
športa prejeli čestitke in nagrade tudi 
športniki in športni delavci v občini 
Škofja Loka.

Tudi letos sta Zavod za šport in Športna zveza Ško-
fja Loka pripravila tradicionalno prireditev s pode-
litvijo priznanj športnikom in športnim delavcem 

v občini Škofja Loka.

»Šport nas združuje, saj skozi njegovo lepoto najdemo 
medsebojno povezanost, tisto, kar nam življenje dela bo-
gatejše, zdravo in nas predvsem povezuje. V Škofji Loki 
je zagotovo tako,« je poudaril loški župan Tine Radinja, 
nato pa segel v roke dobitnikom bronastih priznanj. Za 
delo v Športnem društvu Kondor Godešič ga je prejela Ida 
Bizjak, za aktivno delo na področju smučarskega športa 
Miha Bokal, za delo pri ekipi Loka Timing Alja Kolenc, za 
delo v Smučarskem klubu Alpetour pa Peter Pokorn ter 
Irena in Brane Žontar.

Srebrne plakete je direktor Zavoda za šport Igor Dra-
ksler izročil nekdanjemu tekmovalcu, sedaj pa zagna-
nem organizatorju pri Smučarskem klubu Alpetour Jaki 
Matku, nekdanjem nogometašu, trenerju in klubskem 
delavcu pri ŠD Polet Bogdanu Stanoniku, dolgoletni or-
ganizatorki planinskih pohodov ter tudi smučarki in 
kegljačici Nežki Trampuž ter zavzetemu in aktivnemu 
članu Jadralnega kluba Loka Timing Francu Ziherlu.

»Ko primerjamo gibalno vzgojo v vrtcih, šolah, aktiv-
nosti v društvih in klubih, smo lahko zadovoljni. Smo pre-
cej nad slovenskih povprečjem, tako po športnih rezulta-
tih kot po udeležbi,« je med drugim povedala predsednica 
športne zveze Škofja Loka Saška Benedičič Tomat, ki je 
tudi letos poskrbela, da so se udeleženci prireditve vmes 
tudi malce razgibali, nato pa je podelila najvišja priznanja. 
Zlati plaketi sta prejela dolgoletni športni delavec Dušan 
Kafol, ki je aktiven zlasti v Smučarskem klubu Alpetour, 
ter Društvo časomerilcev Loka Timing, saj njihova ekipe 
že 43 let skrbi za kakovostno elektronsko merjenje in ob-
delavo podatkov na smučarskih in drugih tekmovanjih.

Simbolično darilo sta si zaslužila tudi Sašo Bertoncelj 
ob zaključku uspešne gimnastične kariere ter dolgoletni 
športni delavec Ivan Križnar ob življenjskem jubileju.

Vilma Stanovnik

Nagrajenci z direktorjem Zavoda za šport Igorjem 
Drakslerjem in predsednico Športne zveze Škofja Loka Saško 
Benedičič Tomat / Foto: Vilma Stanovnik

NOVO - salon keramike 

+386 41 866 690
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Jubilej Pokala Loka in novi izzivi kluba
Srečanje organizatorjev FIS mednarodnih smučarskih tekmovanj za mlade 
je gostil Smučarski klub Alpetour.

Zadnji septembrski konec tedna so se v Škofji Loki 
zbrali predstavniki organizatorjev FIS mednaro-
dnih smučarskih tekmovanj za mlade. Na srečanje 

so prišli predstavniki tekmovanj iz različnih koncev sve-
ta. »Namen srečanja je bil pogled v zaključeno sezono ter 
priprava načrtov za novo. Med letošnjimi načrti naj pou-
darim pobudo, ki jo bomo predlagali FIS, da bi tudi mladi 
začeli na tekmah nastopati v hitrih disciplinah, ne zgolj 
v slalomu in veleslalomu. Prav tako pa smo udeležen-

cem srečanja predstavili lepote Škofje Loke,« je povedal 
predsednik Smučarskega kluba Alpetour Janez Dekleva, 
ki je bil lani izbran tudi za predsednika Združenja organi-
zatorjev mladinskih mednarodnih tekmovanj v alpskem 
smučanju.

Zanimivo je, da bo Pokal Loka v tej zimi praznoval 
petdeset let od prvega tekmovanja, v klubu pa imajo še 
kar nekaj izzivov. »Naš največji izziv je, da se realizira 
projekt, ki je bil letos podpisan s strani Smučarske zveze 
Slovenije, Občine Škofja Loka in Občine Gorenja vas - Po-
ljane, o skupnem upravljanju smučišča Stari vrh. Projekt 

Vilma Stanovnik

Organizatorji tekmovanj za mlade smučarke in smučarje so se letos zbrali v Škofji Loki. / Foto: Vilma Stanovnik

V novi zimi bo Pokal Loka na sporedu med 
10. in 12. februarjem.

ima za cilj narediti moderno smučišče, ki bo pokrivalo 
interese lokalnega turističnega gospodarstva in interese 
športa,« je pojasnil Dekleva.
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Cilj obstanek med elito

Začela se je sezona Lige Nova KBM, v kateri igrajo tudi škofjeloški košarkarji. 

Med desetimi ekipami, ki 
igrajo v prvem delu tek-
movanja Lige Nova KBM, 

je znova tudi LTH Castings. Škofje-
ločani so sezono začeli s porazom. 
Doma so jih po preobratu premagali 
košarkarji Ilirije (80 : 84). Včeraj so v 
2. krogu igrali v Šenčurju z Gorenjsko 
gradbeno družbo Šenčur.

Cilj novincev v ligi je jasen. 
»Prejšnjo sezono smo z uvrstitvijo 
v prvo ligo tudi sami sebe nekoliko 
presenetili. Tako hitrega napredova-
nja nismo pričakovali. Naša pričako-

Košarkarski klub Škofja Loka je tretjič gostil Superpokal, uradni začetek nove  košarkarske 
sezone. Pomerila sta se Cedevita Olimpija in Helios Suns. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj
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vanja so obstanek v ligi. Imamo nekaj domačih fantov, ki 
so z uvrstitvijo na 3. mesto v kategoriji U20 lani pokazali, 
da se lahko kosajo z najboljšimi v Sloveniji, dodali smo 
nekaj starejših, sicer pa v glavnem zadržali jedro ekipe iz 
prejšnje sezone. Ligo začenjamo kot deseti, naredili bomo 
vse, da jo končamo vsaj kot deveti. Ne bo nam lahko. Pri 
tem pričakujemo tudi pomoč občinstva. Resnično si že-
lim, da bi dostojno zastopali tudi naše dolgoletne sponzor-
je,« je pred začetkom sezone povedal Igor Dolenc, trener 
LTH Castings, kapetan Luka Grum pa je dodal: »Smo me-
šanica izkušenih in mladih igralcev. Vsako tekmo bomo 
morali dati vse od sebe, da si bomo zagotovili obstanek, 
morda bomo sploh na domačem terenu kakšnega od fa-
voritov presenetili. Navijače pozivamo, da nas pridejo 
podpret v čim večjem številu, so nas šesti igralec.«

Še pred začetkom ligaške sezone pa je v športni dvo-
rani Poden potekal Superpokal, ki se igra v dvorani nove-
ga prvoligaša. Tretjič je bil tako organizator Košarkarski 
klub Škofja Loka. Pomerila sta se Cedevita Olimpija in 
Helios Suns. Boljši so bili Ljubljančani. Med polčasom 
so priložnost dobili tudi mladi škofjeloški košarkarji. 
Predstavila se je domača ekipa LTH Castings U10.

ZOBNA ORDINACIJA KLINIKE DR. FABJAN 
Ordinacija za odrasle in otroke

Za več informacij in naročanje na pregled pokličite na tel 051 489 055 ali nam pišite na zobna@fabjan.si

Klinika dr. Fabjan, Poslovna cona A 32, Šenčur

Nudimo vam vse 
zobozdravstvene 
in oralno kirurške 
posege v sodobno 
opremljeni ordinaciji.
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V Lignanu Sabbiadoru v Italiji je potekalo amatersko 
evropsko prvenstvo v mešanih borilnih veščinah. Na-
stopilo je 267 tekmovalcev iz 32 držav. Udeležil se ga 
je tudi Miha Frlic. Član kluba Chiko Gym Škofja Loka, 
ki trenira pod vodstvom Mihe Čičića, je osvojil drugo 
mesto, kar pomeni, da je še izboljšal uvrstitev iz lan-
skega leta, ko je bil v Pragi tretji. M. B, foto: arhiv kluba

Frlic evropski podprvak
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Filc je svetovno prepoznaven proizvajalec naprednih 
materialov, ki se uporabljajo predvsem v gradbeni in 
avtomobilski industriji. Njihov paradni konj je lastna bla-
govna znamka DR!PSTOP, ki predstavlja inovativen način 
reševanja težav s kondenzacijo na neizoliranih kovinskih 
strehah. Del portfelja izdelkov pa so tudi dekorni in akus-
tični izdelki, ki jih najdete skoraj v vseh večjih avtomobil-
skih blagovnih znamkah, kot so BMW, Citroën, Renault, 
Dacia, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan 
in Toyota. 
Danes sodobno in tehnološko napredno podjetje ima že 
dolgo tradicijo, ki sega v leto 1937, ko so   začeli delati v 
Mengšu, kjer imajo še danes proizvodni obrat. Pred dve-
ma letoma so postali del nemške skupine Freudenberg, s 
katero se ujemajo tudi v vrednotah, ki jih gojijo. Članstvo 
v skupini s pridom izkoriščajo za prenos znanja in večjo 
vključenost v globalne trge. 
Zavezanost rasti in razvoju uresničujejo v praksi. O tem 
priča tudi večmilijonska investicija v novo proizvodno 
linijo, ki so jo odprli pred kratkim. Pridobitev v podjetju, 
ki je stalno v iskanju novih sodelavcev, prinaša tudi doda-
tna delovna mesta.
»Veliko vlagamo v tehnološko napredne linije, ki zahte-
vajo vsaj osnovno računalniško znanje. Zato smo 
veseli sodelavcev s tehnično žilico, ki imajo 
željo do učenja.  Zaposleni v proizvodnji 
imajo namreč veliko priložnosti za nap-
redovanje, kar se ne nazadnje odraža 
tudi v višini plače,«  pravi vodja proi-
zvodnje Darko Radonić.
Sodelavce privabljajo na različne nači -
ne. Veliko pozornosti namenjajo dobrim  

medsebojnim odnosom, kar prinaša tudi dobre rezultate. 
»Ekipa, ki dela skupaj, mora dobro sodelovati. Zato je po-
membno, da se zaposleni vklopi v kolektiv, pokaže voljo 
in delovno vnemo,« meni Nina Kraševec, vodja kadrovske 
službe v Filcu. 
Za delo v proizvodnji iščejo predvsem posameznike, ki 
imajo vsaj poklicno izobrazbo strojne, elektro, mehatro-
nične ali druge tehnične smeri. 
Marsikoga prepriča mlad kolektiv (povprečna starost 
pod 40 let) in štiriizmenski delovnik, ki poleg rednega 
dopusta omogoča, da je delavec prost tako vsak četrti 
teden kot tudi vsak drugi konec tedna. Radonić pa pou-
darja tudi dobre pogoje za delo v proizvodnji: »Osnovni 
material, ki ga uporabljamo v proizvodnji, je poliester, 
iz katerega so denimo izdelane tudi plastenke ali ob-
lačila. Gre torej za material, s katerim se vsakodnevno 
srečujemo v našem vsakdanjem življenju in ni nevaren 
za zdravje. Tudi delovni pogoji so optimalni, saj so pro-
stori klimatizirani, uravnavamo pa tudi vlažnost zraka, 
kar je potrebno tudi zaradi zagotavljanja kvalitete naših 
izdelkov.«
Poleg stimulativnega plačila vsako leto izplačajo maksi-
malni regres in letno nagrado za poslovno uspešnost. 

Zaposleni se lahko vključujejo tudi v izobraževa-
nja in imajo možnost napredovanja. »Dela-

vec v proizvodnji lahko napreduje vsaj do 
obratovodje, kar pomeni, da je zadol-

žen za obratovanje celotne linije ter 
vodenje ekipe sodelavcev.  Kandidate 
za takšna delovna mesta namreč ved-
no iščemo znotraj kolektiva,« zaklju-
čuje vodja kadrovske službe v Filcu. 

Nove  
priložnosti  
v Filcu
Škofjeloško podjetje Filc  
je pred nedavnim odprlo novo  
proizvodno linijo, s tem pa  
se odpirajo tudi nova delovna 
mesta.

Darko Radonić, 
vodja proizvodnje
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Vse bo v redu.
triglav.si

Avtomobilska
zavarovanja.

Bodite komplet
varni na poti. 

• Povežite vsa zavarovanja, 
varčevalne načrte, zvestobo  
in digitalno poslovanje  
v lojalnostni program  
Triglav komplet.

• Prihranite do 40 % pri 
premoženjskih zavarovanjih 
Zavarovalnice Triglav.
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Tudi z majhnimi dejanji lahko veliko 
prihranimo
V sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so partnerji v projektu, med katerimi 
so Institut Jožef Stefan, ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za okolje in 
prostor ter Zveza potrošnikov Slovenije, pripravili nasvete za gospodinjstva, 
kako varčevati tudi v luči vse večje energetske draginje.

Na Institutu Jožef Stefan (IJS) 
so tako pripravili priporočila 
za učinkovito rabo energije 

na primeru slovenskega gospodinj-
stva, ki ga predstavlja štiričlanska 
družina v srednje varčnem stanova-
nju velikosti sto kvadratnih metrov. 
Za ogrevanje uporabljajo zemeljski 
plin, pri čemer pozimi vzdržujejo 
temperaturo 22 stopinj Celzija, poleti 
pa klimatsko napravo uporabljajo po 
potrebi le kak mesec. Člani družine 
v tem vzorčnem gospodinjstvu po-
rabijo v povprečju 70 litrov vode na 
osebo na dan, od tega 18 litrov vro-

če vode, ogrete na 55 stopinj Celzija. 
Na voljo imajo družinski avto, ki v 
povprečju porabi 5,6 litra dizelskega 
goriva na 100 kilometrov, z njim pa 
na leto opravijo 20 tisoč kilometrov. 
V družini imajo vse velike gospo-
dinjske aparate, vsak dan kuhajo na 
steklokeramični plošči, imajo pa tudi 
računalnik in klimatsko napravo.

Za eno do dve stopinji znižajmo 
temperaturo v prostoru

Pri oblikovanju priporočil za 
vzorčno gospodinjstvo so se osre-
dotočili na tri ključne porabnike: 
ogrevanje prostorov, mobilnost in 
pripravo tople sanitarne vode, ob tem 
pa poudarili, da bi bilo zelo narobe 

kar posplošiti, da so drugi porabniki 
zanemarljivo majhni. Za prihranek 
pri ogrevanju prostorov kot enega 
najpreprostejših in najpomembnej-
ših ukrepov strokovnjaki z IJS sve-
tujejo znižanje temperature ogreva-
nih prostorov za eno ali dve stopinji. 
»Takšen ukrep v osrednji Sloveniji 
lahko zniža rabo energije za približ-
no osem odstotkov za vsako stopi-
njo.« Obenem svetujejo, da ogrevamo 
le tiste prostore, ki jih uporabljamo, 
ogrevalni sistem pa nastavimo na 
najnižjo temperaturo ogrevalnega 
medija, ki še ogreje prostore na nas-
tavljeno temperaturo. »Da bi to lahko 
dosegli, moramo uporabiti vse radi-
atorje ogrevalnega sistema, na kate-

Mateja Rant
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re namestimo termostatske ventile 
in glave z nastavljeno temperaturo 
prostora. S tem, ko imamo večjo po-
vršino za oddajo toplote v prostor (več 
radiatorjev), se namreč lahko zniža 
temperatura ogrevalnega medija/
sistema, kar poveča izkoristek ogre-
valne naprave, še posebno če imamo 
kondenzacijsko plinsko peč ali toplo-
tno črpalko. Intuitivni ukrep 'varče-
vanja', da v prostoru, ki ga ogrevamo, 
zapremo čim več radiatorjev, je napa-

čen.« Svetujejo tudi, da v prehodnem 
obdobju – pomladanskem oziroma 
jesenskem – za ogrevanje uporabimo 
klimatsko napravo, če omogoča tudi 
ogrevanje. »Naprava je namreč prav 
tako toplotna črpalka, ki je zelo učin-
kovita, kadar je temperaturna razlika 
med ogrevanim prostorom in okolico 
majhna.« Obenem priporočajo, da ne-
kajkrat na dan temeljito prezračimo 
prostore, in to tako, da ustvarimo pre-
pih.

Zmanjšati število nepotrebno 
prevoženih kilometrov

»Podobno kot ogrevanje prostorov 
je tudi uporaba osebnega avtomobi-
la povezana z eno najintenzivnejših 
rab energije v tipičnem slovenskem 
gospodinjstvu, zato je prvi ukrep – 
zmanjšati število nepotrebno pre-
voženih kilometrov,« opozarjajo na 
IJS. To nam omogoča recimo delo 
od doma. Kadar je le mogoče in smi-
selno, namesto osebnega avtomobi-

Da varčujemo z energijo, kuhajmo v pokriti posodi. / Foto: Tina Dokl



www.petroplus.si 
info@petroplus.si

080 23 88
Prodaja in dostava!

Privarčuj  
z izbiro  

najboljšega 
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la uporabimo javni prevoz ali druge 
načine mobilnosti, kot sta kolesar-
jenje in pešačenje, kar so podkrepili 
s podatkom, da kar polovico poti v 
mestih opravimo z avtom na razda-

ljah, manjših od petih kilometrov. Za 
dvajset odstotkov pa lahko znižamo 
porabo goriva, če na avtocesti zniža-
mo hitrost vožnje na 110 kilometrov 
na uro oziroma jo prilagodimo tako, 

da je varno, v skladu s predpisi in ne 
oviramo prometa. Klimatsko napra-
vo v avtomobilu uporabljamo samo, 
ko je res nujno potrebno, še svetujejo 
na IJS. »Če ugasnemo klimatsko na-

Za prihranek pri ogrevanju prostorov kot enega najpreprostejših in najpomembnejših ukrepov strokovnjaki svetujejo znižanje temperature 
ogrevanih prostorov za eno ali dve stopinji Celzija. / Foto: Tina Dokl
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Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

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

www.prevc.si

Opremljamo s srcem.
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pravo lahko prihranimo do pol litra goriva na 100 kilome-
trov.« Priporočajo še, da strešne nosilce odstranimo takoj, 
ko jih nehamo uporabljati za prevoz tovora.

Prhanje namesto kopanja
Kot tretji tipično največji porabnik energije doma so 

opredelili pripravo tople sanitarne vode. »Da bi razumeli, 
kako zelo energetsko intenzivno je ogrevanje vode, naj 
povemo, da za pripravo litra čaja porabimo približno toliko 
električne energije, kot bi jo potrebovali, če bi avto ome-
njene družine dvignili na vrh 30 metrov visoke stolpnice.« 
Zato svetujejo, da se redkeje kopajmo, namesto tega se 
prhajmo z navadno prho. Za spiranje in splošno uporabo 
namesto tople vode uporabljamo hladno vodo. Paziti je 
treba, da odpravimo puščanje – pol ure puščanja na stra-
ni tople vode, ki se s kapljico na sekundo zdi zanemarljivo 
majhno, je primerljivo s porabo električne energije za en-
kratno polnjenje telefona, navajajo na IJS. Svetujejo, da na 
pipe namestimo perlatorje – mrežice na izstopu iz pipe, 
kjer se rad nabira vodni kamen. »Nič posebnega ne poč-
no, razen tega da vodi primešajo zrak v homogeno zmes, 
zaradi česar si lahko umijemo roke in učinkovito splaku-
jemo posodo z občutno manjšim pretokom.« Porabo pa 
zmanjšamo tudi, kadar pipo zapremo, če vode ne potre-
bujemo, na primer med ščetkanjem zob ali kuhanjem. Kot 

zadnji ukrep priporočajo še znižanje temperature akumu-
lirane tople vode v zalogovniku. »Z nižjo temperaturo je 
učinkovitost grelne naprave za pripravo tople sanitarne 
vode višja, obenem pa se zmanjšajo tudi toplotne izgube 
zalogovnika in celotnega sistema.«

Prihranimo lahko tudi pri kuhanju
Na ministrstvu za infrastrukturo so pripravili tudi ne-

kaj nasvetov, kako prihranimo energijo pri kuhanju: ko-
ličina vode za kuho naj ne bo po nepotrebnem prevelika, 
saj je hrana, kuhana v manjši količini vode, okusnejša; 
kuhamo v pokritih posodah; kadar je le mogoče, upora-
bimo lonec na pritisk; ko voda zavre, zmanjšajmo moč 
kuhalne plošče oziroma plinskega gorilnika do točke, ko 
voda še vedno vre; hrana je okusnejša, če je ne razkuha-
mo; s skrajšanjem časa kuhanja varčujemo z energijo in 
svojim časom. Pomemben delež v skupni porabi energije 
v kuhinji predstavlja tudi energija, ki jo pri vsakodnevnem 
delovanju porabijo gospodinjski aparati, še opozarjajo na 
ministrstvu in zato svetujejo, da pri nakupu novega go-
spodinjskega aparata razmislimo o nakupu varčnega. 
»Pri tem nam lahko pomaga energijska nalepka, ki je eno-
staven grafični prikaz najpomembnejših podatkov o rabi 
energije in drugih standardiziranih podatkov za posame-
zne gospodinjske aparate.«



Na enem zadnjih »sladkih« dogodkov, ki jih je gostila Škofja Loka, 
smo v fotografski objektiv ujeli tudi nasmejanega in razpoloženega 
Igorja Drakulića, ki ne le zna organizirati dogodke in voditi  
prireditve, temveč tudi konkretno poprime za delo, če je to potrebno. 
A. B. / Foto: Tina Dokl

Ob jubilejnem Tednu podeželja na Loškem je prejšnjo soboto na 
Mestnem trgu potekala tudi tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov. 
Deževen utrip so z ubranim petjem popestrila Polanska dekleta. 
V. S. / Foto: Vilma Stanovnik

Na zadnjem Festivalu sladoleda Sladka Loka so se obiskovalci  
lahko povzpeli do priljubljene kavarne na gradu, kjer so si ravno tako 
lahko privoščili sladoled. Za obisk Grajske kavarne se je odločila  
tudi novinarka in televizijka Brigita Potočnik v družbi svojih hčerk.  
A. B. / Foto: Tina Dokl

Letošnjo podelitev športnih priznanj so tradicionalno pripravili 
v Sokolskem domu, za prav poseben kulturni program pa so – 
v športnih oblačilih – poskrbela dekleta iz vokalne skupine Šternce. 
V. S. / Foto: Vilma Stanovnik

Slavnostni dogodek ob desetletnici podeljevanja štipendij Rotary 
cluba Škofja Loka sta naredila še bolj slovesen simpatična voditelja 
večera Žiga Biček in Špela Koprivnikar, ki sta predstavila tudi 
nekdanje in sedanje štipendiste. V. S. / Foto: Primož Pičulin

Med letošnjimi 41 slovenskimi restavracijami, prejemnicami včasih 
Michelinovega krožnika, sedaj pa t. i. priporočila mednarodno 
priznanega vodnika Michelin guide Slovenia 2022, je tudi Gostilna 
Danilo. A. B. / Foto: Alenka Brun

Čivkarije.
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Petro Čičić, ki je tudi predsednica Kulturnega društva Grable, smo 
ujeli v fotografski objektiv, tik preden je stopila v čevlje mentorice na 
uvodnem srečanju v Pripovedovalsko šolo Pri rdeči ostrigi, ki poteka 
v sklopu operacije Mutunk II. Gre za cikel delavnic pripovedovanja 
in pripovedovalskih srečanj, kjer morda lahko govorimo o 
gledališki zvrsti, umetniškem žanru, v katerem ima glavno vlogo 
pripovedovanje, in ne obnova zgodb. Pripovedovalci namreč radi 
izhajajo iz ljudskega izročila, ki ga poustvarijo tako, da ga prilagodijo 
sodobnemu času. A. B. / Foto: alenka Brun

Kongresni center Brdo v bližini Kranja je gostil 3. Festival slovenskih 
sirov. Organiziralo ga je Združenje kmečkih sirarjev Slovenije. Rdeča 
nit letošnjega festivala so bili planinski siri, med številnimi sirarji,  
ki so se predstavili na stojnicah, pa smo srečali tudi Matevža in  
Evo Jenko s Kmetije pr' Matevž iz Reteč. Tokrat so prišli v »razširjeni 
zasedbi«, saj jima je družbo delala tudi štirimesečna Mojca.  
A. B. / Foto: alenka Brun

Lahko bi jim rekli najboljša ekipa za popotovanje po skrivnostih 
crngrobške cerkve. Od leve: poznavalka tega edinstvenega 
kulturnozgodovinskega spomenika in kustosinja Loškega muzeja Nina 
Misson, njen oče Janez Misson, izvrstni skladatelj in zborovski dirigent 
Mihael Habicht, predsednik Kulturno-zgodovinskega društva Lonka 
Stara Loka, katerega člani so poleti v cerkvi sprejemali obiskovalce, ter 
odličen poznavalec starih inštrumentov in izvajalec glasbe nanje Janez 
Jocif iz loške izpostave JSKD. I. K. / Foto: Tina Dokl H
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Novi 
Citroën C5X
Naslednik C5 ali začetek 
nove dobe?

Po petih letih je na ceste za-
peljal dolgo pričakovani Ci-
troënov zastavonoša C5 v novi 

podobi, v še večji eleganci in udob-
nosti. Gre za mešanico elegance li-
muzine, dinamičnosti karavana in 
športno-terenskega vozila, zato so 
oznaki dodali črko X.

Citroën C5X je z dolžino 4,8 me-
tra nesporno limuzina, prava cestna 
križarka za dolga potovanja, po kate-
ri bodo posegali predvsem poslovni 
uporabniki. Primeren je tudi za večje 
družine, saj C5X resnično nudi do-
volj prostora za potnike in prtljago.

Čeprav je Citroën vmešal tudi nekaj 
SUV karakterja z ogromnimi (19- ali 
20-palčnimi) kolesi, ki zmerno dvig-
nejo višino, in črnimi plastičnimi ob-
robami okoli dna avtomobila, je treba 
priznati, da je avto bolj C5 kot X (cross).

Citroënova filozofija, da se potniki 
počutijo kot doma v fotelju, je tu res 
prišla spet do izraza. C5X je pravo 
poosebljenje Citroënove udobnosti, 
ki daje občutek, da vozilo dobesedno 
lebdi na cesti. Glavna zasluga gre 
aktivnemu vzmetenju in izrednemu 
udobju sedežev. Upamo trditi, da so 
sedeži vozila s t. i. Advanced Comfort 
z vidika udobja drugim lahko za vzor.

Oblika karoserije vozila C5X z 
razkošnim videzom takoj pritegne 
poglede na cesti. Za dinamičnost 
avtomobila poskrbi dolg pokrov mo-
tornega prostora, aerodinamične li-

nije, visoke bočne linije in nepreki-
njena linija nad zadnjimi kolesi.

Prtljažnik je odličen, širok in z 
nizkim pragom je na videz dovolj 
velik za pralni stroj za zadnjimi se-
deži. Prostornina prtljažnika znaša 
485 litrov pri hibridu in 545 pri av-
tomobilu z notranjim zgorevanjem. 
Zaradi baterije, ki je v prtljažniku, je 
ta pri hibridni različici manjši.

C5X ponuja vrhunsko tehnologijo 
tudi na področju sistemov pomoči pri 
vožnji. Omenimo samo najzanimivej-
še: sistem »Highway Driver Assist«, ki 
združuje prilagodljivi tempomat in 
pomoč pri zadržanju na voznem pasu, 
sistem za nadzor mrtvega kota z dol-
gim dometom, opozorilnik na prečni 
promet za vozilom (Rear Cross Traf-
fic Alert), ki zazna nevarnost v nepo-
sredni bližini med vožnjo v vzvratni 
prestavi, Top 360 Vision, ki poenostavi 
izvajanje manevrov s prikazom okoli-
ce na zaslonu na dotik ali prostoročni 
dostop, in zagon Proximity, ki vrata 
samodejno odklene in zaklene, ko se 
voznik vozilu približuje ali od njega 
oddaljuje.

Med motorno paleto ni več di-
zelskih motorjev, pač pa samo varčni 
bencinski in seveda priključnohi-
bridni motorji. Najšibkejši motor je 
1,2-litrski trivaljnik s 120 konjskimi 
močmi, sledi 1,6-litrski bencinski 
motor, ki razvije 180 konjskih moči, 
in najmočnejši hibridni motor, ki 

Priključni hibrid predstavlja vrhunec motorne ponudbe, ki nudi izjemno vozniško izkušnjo. 
/ Foto: avtohiša kranj

Notranjost je prostorna, digitalna in udobno oblazinjena. Po njej bi se lahko zgledovali tudi 
drugi proizvajalci. / Foto: avtohiša kranj
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predstavlja vrh ponudbe in skupaj nudi kar 225 konjskih 
moči. Ocenjujejo, da bo največ povpraševanja po različici 
z 1,6-litrskim motorjem, ki deluje veliko bolj uglajeno kot 
1,2-litrska različica. Ni presenetljivo, da je priključni hibrid 
najboljši, saj združuje skoraj tiho električno vožnjo z ne-
koliko večjo prilagodljivostjo.

Mi smo imeli priložnost preizkusiti slednjega, ki nam 
ga je v preizkus odstopila Avtohiša Kranj. Priključni hibrid 
resnično nudi užitke v neslišnem zagonu in vožnji brez 
emisij CO2, poleg tega pa tudi možnost vožnje s hitrostjo 
do 50 km/h v brezemisijskem načinu (ZEV). Neslišno delo-
vanje, tekoče speljevanje vozila, vozno udobje in mehkoba 
vzmetenja zagotavljajo brezskrbno in pomirjujočo vožnjo.

Baterija z močjo  12,4 kWh   je nameščena v prtljažni-
ku, ta se na 7,4 kW wallboxu napolni v nekaj več kot 90 
minutah, na navadni domači vtičnici pa ga boste polnili 
približno pet ur.

Citroën navaja doseg z enim polnjenjem dobrih 60 ki-
lometrov, v praksi pa to pomeni nekaj manj, odvisno od 
vrste in načina vožnje. V hribovitem svetu boste z elek-
tričnim polnjenjem naredili le nekaj deset kilometrov, po 
ravnini in ob zmerni vožnji pa se boste tovarniški številki 

močno približali. Uporabnik lahko izbira med različni-
mi načini vožnje, od športnega, hibridnega, udobnega do 
povsem električnega. V samo električnem načinu lahko 
doseže hitrost 135 km/h. Proizvajalec navaja, da je pospe-
šek hibridnega modela 7,9 sekunde do 100 km, vendar v 
tako velikem in udobnem vozilu ni občutka hitrega po-
speševanja. Priključni hibrid je 304 kg težji od osnovnega 
bencinskega motorja, zato se karoserija seveda bolj nagi-
ba v ovinkih, vendar je v športnem načinu vožnje dobro 
nadzorovan brez lebdenja ali pretiranega nagibanja.

Hvalimo prestavno ročico avtomatskega menjalnika, 
ki je bolj stikalo kot ročica in onemogoča, da bi se voznik, 
ki se prvič srečuje z avtomatskim menjalnikom, nehote 
zmotil in skušal sam prestavljati (kot pri klasičnem me-
njalniku). Grajamo pa ozko odprtino v zadnjih sedežih za 
prevoz daljših predmetov (smuči …).

In še cena: od 32.650 EUR navzgor; za srednjo opre-
mljeno izvedbo z 1,6-litrskim motorjem boste odšteli oko-
li 38.000 EUR, za hibridno pa približno 10.000 EUR več. 
Če primerjamo cel paket, ki ga ponuja C5X, z luksuznimi 
avtomobili (npr. mercedesom razreda C), kjer je cena hit-
ro več kot 70.000 EUR, postane Citroën C5X zelo mamljiv.
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OKTOBER
Do 23. 11.   Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, po urniku 
knjižnice
Ako ne pridete, vas privedejo orožniki, razstava črne 
kronike nekega časa
info@knjiznica-skofjaloka.si

Do 1. 1. 2023  Loški muzej Škofja Loka, okrogli stolp 
10.00–18.00
32. Dnevi evropske kulturne dediščine 2022 in 10. Teden 
kulturne dediščine, Od runa do volne, razstava
nina.misson@loski-muzej.si

Do 15. 10.  Rokodelski center DUO, Mestni trg 34, po urniku 
DUO centra
32. Dnevi evropske kulturne dediščine 2022 in 10. Teden 
kulturne dediščine, Od runa do volne, razstava
040 769 521, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

Do 27. 11.  Galerija Ivana Groharja, po urniku galerije
Tomislav Brajnović, Nebo vzpostavlja red, razstava
04 517 0400, info@loski-muzej.si

Do 31. 8. 2023  kapela in dnevna soba Loškega muzeja, po 
urniku muzeja
Tomislav Brajnović, Umetnik živi muzej, razstava zbirke
04 517 0400, info@loski-muzej.si

12., 17. in 19. 10  splet (Zoom), 19.00–20.00
Učenje varnosti v prometu za mladostnike s težavami, 
delavnica cestnoprometnih predpisov
051 627 059, vjozica@gmail.com

Do 9. 11.  Knjižnica Ivana Tavčarja, Kapucinski trg 4,  
po urniku knjižnice
32. Dnevi evropske kulturne dediščine in 10. Teden 
kulturne dediščine, Škofjeloške pravljice in pripovedke
04 511 2506, 041 943 533, sasa.ambrozic@knjiznica-skofjaloka.si

12., 19. in 26. 10  Krajevna knjižnica Trata, 17.00–19.00
Šah v knjižnici, družabne igre
04 515 1390, trata@knjiznica-skofjaloka.si

20. 10  Krajevna knjižnica Trata, splet (Zoom), 18.00
BRANKA – skupina za glasno branje, druženje ob knjigi
drustvograble@gmail.com

Do 7. 11.  Mestni trg Škofja Loka, okno Loške hiše, neomejeno
32. Dnevi evropske kulturne dediščine in 10. Teden 
kulturne dediščine, Svetovna dediščina v Sloveniji ob 
50-letnici Konvencije o svetovni dediščini, razstava
04 511 2335, ema.nunar@zavod973.si

22. 10  Krajevna knjižnica Trata, 10.00
Otroške ustvarjalnice, delavnica za otroke od 4. leta 
starosti dalje, zaželene prijave
trata@knjiznica-skofjaloka.si

11. 10  splet (Zoom), 18.00–19.30
Od kamna do novca, finančna delavnica za otroke in 
mladostnike
051 627 059, vjozica@gmail.com

11. 10  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja,  
YouTube kanal Knjižnice, 19.00
Obrazi slovenskih pokrajin – Domen Slana, pogovori z 
izbranimi osebnostmi iz spletnega leksikona
04 511 2506, tanja.erlah@knjiznica-skofjaloka.si

13. 10.  Krajevna knjižnica Trata, 17.00
BRAT! Mladinska bralna skupina, druženje ob knjigi za 
mlade do 15. leta starosti
drustvograble@gmail.com

13. 10.  Krajevna knjižnica Trata, 17.00
Otroške ustvarjalnice, delavnica za otroke od 4. leta 
starosti dalje, zaželene prijave
trata@knjiznica-skofjaloka.si

13., 20. in 27. 10  Prostori PUM-O, Mestni trg 38, 17.30
Podpora družini pri zapletih vzgoje in odraščanja, 
delavnice in individualno svetovanje
040 379 983, nina@familija.eu

13. 10.  Loški oder Škofja Loka, 18.00
Bi se gnetli na isti metli, gostuje Vrtec Škofja Loka
041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

18. 10.  Kapela Puštalskega gradu, 18.30
1. Glasbeni vrtiljak – javni nastop učencev Glasbene 
šole Škofja Loka, koncert
041 579 260, pomocnik@gsskofjaloka.si

18. 10  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, 19.00
Borut Podgoršek in Marko Malec: Zaljubljeni v letenje, 
Stražar z neba, Na krilih poguma, predstavitev knjig o 
slovenskih letalcih
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

Do 7. 5. 2023  Galerija na gradu, Loški muzej Škofja Loka, 
po urniku muzeja
Ive Šubic – ilustrator in kulturni delavec
04 517 0400, info@loski-muzej.si

19. 10.  Zoom, 17.00–20.00
E-mail marketing (Kjer se dogaja prava prodaja),  
online delavnica, predava Mojca Babuder, prijave do  
13. oktobra
info@ra-sora.si, https://www.ra-sora.si/novice-in-dogodki/

21. 10.  Loški oder Škofja Loka, 19.30
Janusz Glowacki: Antigona v New Yorku,  gledališka 
predstava
041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si
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22. 10.  Kapela na Loškem gradu, 19.30
Festival Loka da Camera, Sveti Tomaž bolan leži, 
koncert
031 405 499, mlejnikanajulija@gmail.com

25. 10  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja,  
17.00
Jesenski piknik s Kačalinko Čalapinko v okviru 
nacionalnega meseca skupnega branja
04 511 2506, info@knjiznica-skofjaloka.si

27. 10.  Kapela Puštalskega gradu, 18.30
2. Glasbeni vrtiljak – javni nastop učencev Glasbene 
šole Škofja Loka, koncert
041 579 260, pomocnik@gsskofjaloka.si

27. 10.  splet (Zoom), 19.00
Bralni klub Divja Loka, Andraž Rožman: Trije spomini: 
Med Hajfo, Alepom in Ljubljano, pogovor o prebranem 
in temah, ki jih odpira
drustvograble@gmail.com

30. 10  Dom ZB, Škofja Loka, 16.00
Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve
zbnobskofjaloka@gmail.com

Gorenjski glas v vsak dom na Gorenjskem

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek in pokriva vsak košček naše  
prelepe Gorenjske. Ne iščite informacij iz vašega kraja na internetu -  
v Gorenjskem glasu so zbrane vse na enem mestu! V vsaki številki  
najdete novice z Gorenjske, križanko, recepte, nasvete, zgodbe, ob 
petkih pa še televizijski spored Vikend. 

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Go renjske-
ga glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Naročnina  
poleg dostave na dom prinaša še popuste in darilo. Podatke za dostavo 
pošlji te na narocnine@g-glas.si ali pokličite 051/682 217. Po preteku 
14-dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo  
pa pokli cali, povprašali za mnenje in predstavili pogoje za naročnino. 

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

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.  
Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje brezplačne naročnine v zadnjem letu že izkoristili.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

Bi radi sami izdelali 
milo? Nič lažjega s 
pomočjo knjige, v 
kateri boste dobili 
napotke o izdelavi 
mil po hladnem 
postopku, z lugom 
ali brez. Ta mila so še 
posebej primerna za 
otroke, ki se bodo 
zabavali ob izdelavi. 
60 receptov za mila 
s slikami in nasveti, 
kaj narediti, če gre 
kaj narobe. Knjiga 
vsebuje tudi video 
posnetek poteka  
izdelave mila  
po hladnem 
postopku.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si.

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti, se poštnina 
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije. 

168 strani, trda vezava        

                        + poštnina

24
EUR

NOVO

www.gorenjskiglas.si
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V športnem parku za Osnovno šolo Ivana Groharja v Podlubniku je Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti, ki deluje pod 
okriljem Občine Škofja Loka, po dveletnem premoru zaradi epidemije znova pripravila prireditev Veter v laseh – s športom proti odvisnosti. 
Mladim in malo manj mladim so se predstavili različni klubi, društva in organizacije, na voljo pa so bila tudi številna prizorišča s predstavitvami 
športnih panog, med katerimi je bilo veliko zanimanja tudi za priljubljeno rolkanje. V. S. / Foto: vilma Stanovnik

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.        

 Rešitve
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Barvanje oken
Šef gradbenega podjetja pošlje Franceljna, 
naj prebarva nekaj oken v stari hiši, ki jo ob-
navljajo.
Francelj hitro in natančno opravi delo ter se 
oglasi pri šefu: »A moram prebarvati tudi 
okenske okvirje?«

Zadnja vrsta
Zaradi velikega števila študentov v preda-
valnici si je profesor omislil miniaturni mi-
krofon in pred predavanjem vprašal: »Ali me 
študentje v zadnji vrsti slišite?«
»Ja!« se je oglasil nekdo: »Vendar nas ne 
moti preveč!«

Misel za današnje čase
Ko ti potonejo vse ladje, jih proglasi za pod-
mornice in pojdi naprej.
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VODNAR 
21. januar–19. februar

Želja po spremembah bo močna. 
Razmišljali boste o potovanjih, če pa 
se niti eno ne bo tudi uresničilo, boste 
potovali v mislih in načrtovali za 
prihodnje obdobje. Vleklo vas bo tudi 
na nova področja, mogoče tudi v nova 
znanja. Tudi finance se bodo razčistile, 
saj se boste znebili tesnobe glede 
denarja. Srečno.

RIBI 
20. februar–20. marec

Tokrat vas bo obiskala sreča v obliki 
finančne injekcije. Lahko v obliki 
dodatka pri plači, nepričakovanega 
dodatnega priliva ali pa tudi dedovanje. 
Mogoče ste pa samo v kakšnih hlačah 
pozabili na bankovec, ki ga niste porabili. 
Kakorkoli, razveselilo vas bo in tudi to 
nekaj pomeni v teh časih.

BIK 
22. april–20. maj

Medtem ko listje spreminja barvo, ste 
vi hipersenzibilni – občutljivi. Vaši 
»senzorji« zaznavajo vsa dogajanja okoli 
vas z izredno občutljivostjo in ste kot 
lakmusov papir. Ob vsakem dogodku 
okoli vas veste, kako in kaj. Če se želite 
znebiti kakšne slabe navade, vas planeti 
trenutno podpirajo pri tem.

DVOJČKA 
21. maj–21. junij

Ta mesec izkoristite za svoje veselje, 
užitke, praznovanja, druženje z 
najbližjimi in najdražjimi. Pobrskajte po 
svojih še neizpolnjenih željah in sanjah 
in se jih lotite, saj vas bodo zvezde 
pri tem podpirale. Če ne drugega, si 
privoščite masaže, konec tedna stran od 
domačega ognjišča ali pa vsaj kosilo, ki 
ga bo za vas skuhal nekdo drug.

RAK 
22. junij–22. julij

Prijazno bo. Vezanim bo gorel ogenj 
razumevanja in topline, samski pa lahko 
zaznate nekoga, ki se vam želi približati. 
Zastali projekti, ki ste jih vso dolgo vroče 
poletje porivali po mizi in odrivali iz 
svojega vidnega dosega, se bodo na vaše 
olajšanje končali kar sami od sebe. Tudi 
tisti družinski zastoji bodo odplavali.

DEVICA 
24. avgust–23. september

Nekaj denarja vam zna pasti, device, in 
to bo povzročilo, da bo nekaj negotovosti 
glede vaše finančne situacije izginilo. 
Zato je čas, da se pred res hladnimi 
meseci pocrkljate in si privoščite nekaj 
za svojo dušo. Če imate še kakšne dvome 
glede tega razvajanja, naredite pretekli 
pregled, kjer boste videli, da si zaslužite.

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

Mesec vam bo prinesel spontano toplino 
v partnerski odnos. Vezani boste začutili, 
da mogoče je čas, da poglobite odnos, 
samski pa, da je čas, da nekoga poiščete. 
Če ste bolj usmerjeni na poslovno 
področje, kar pogumno posezite po 
zvezdah, saj so vam te naklonjene in se 
bodo dovolile ujeti v vašo mrežo.

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

Udobno se počutite, saj se s koncem 
poletja bliža vaša sezona. Čutili boste, 
da se je nekaj v vas dopolnilo in da ste v 
življenju pravzaprav zadovoljni. Postavili 
si boste nove cilje, da boste življenje 
živeli bolj polno in kvalitetno. Morebitne 
napetosti s prijatelji se bodo poravnale, 
tako da boste zadovoljni tudi na tem 
področju.

STRELEC 
23. november–21. december

Le pozorno ta mesec, strelci, kajti ljudje, 
ki jih boste spoznavali in srečevali v 
mesecu oktobru, bodo v vašem življenju 
igrali pomembno vlogo. Še več, nekateri 
od njih vam bodo v veliko oporo do 
konca življenja in bodo v vaše življenje 
vnašali veliko zadovoljstva in sreče. 
Veselili se boste raznih presenečenj.

KOZOROG 
22. december–20. januar

Novice, ki vas bodo dosegle, vam bodo 
spremenile življenje, ne glede na to, ali 
gre za privatno življenje ali poslovno. 
Dobili boste kar »injekcijo« pozitive, 
ki vam bo dala krila, da boste lažje 
prestopili trenutno zastalo energijo. 
Temu bodo sledili novi načrti za vašo 
pot v prihodnost. Razmišljali boste o 
potovanju.

OVEN 
21. marec–21. april

Dobrodošli v mesec pozitivnih vibracij. 
Najsi bo šlo pri vas za partnerske, 
prijateljske ali poslovne odnose, ta 
mesec vam dobro kaže. Tudi če ste 
v zadnjem času na katerem od teh 
področij začutili zastoje, oktober jih bo 
razblinil in ponovno bo šlo vse kot po 
maslu. Več kot zadovoljni boste in dobre 
volje.

LEV 
23. julij–23. avgust

Oktober vas bo ponovno združil s 
širšo družino. Kjer je bila prej razpoka 
v odnosih, jo bodo planeti sedaj lepo 
zacelili in uživali boste v na novo 
vzpostavljeni dinamiki. Prav tako se 
bodo pojavile informacije, ki bodo pri 
vas še kako dobrodošle, saj vam bodo 
pomagale zaključiti projekt in s tem 
pripomogle na poti do cilja.
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Zdravje in jaz - prijatelja

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 28. oktobra 2022 na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Škofjeločanka  
Lea Filipovič, bolj 
znana kot vlogerka 
Lepa afna, je izdala 
knjigo s svojimi  
najljubšimi 
jedmi, ki jih zanjo 
pripravlja mami 
Bernarda. Recepti 
so preprosti in vas 
bodo pogosto 
rešili iz zagate, ko 
ne boste vedeli, 
kaj skuhati.  
Preizkusite jih, 
jedi vam bodo 
zagotovo 
teknile!

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si.

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti, se poštnina 
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije. 

                        + poštnina

2289 strani, trda vezava        

EUR

NOVO

www.gorenjskiglas.si



 
HRAST PETRONA 37195 AV

1383x193x8 mm, R32
Akcijska cena: 12,90 €/m2
Redna cena: 19,45 €/m2

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 tiskarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni. 
Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijska ponudba na tej strani velja za določene in označene materiale do 2. 11. 2022 
oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. Popusti se ne seštevajo.

novičkeLes 3 plus

 
HRAST EVOKE KNOT 5574RI

1383x193x8 mm, R32
Akcijska cena: 13,90 €/m2
Redna cena: 22,18 €/m2

GOTOVI PARKETI

 
GOTOVI PARKET HRAST, RUSTIK

krtačen, oljen/lakiran
1900x150x14 mm

Akcijska cena: 51,90 €/m2
Redna cena: 65,90 €/m2

Na zalogi vinil plošče za lepljenje ali klik
po „starih cenah“

LAMINATI KAINDL

 
HRAST ZERMATT VISPA K2414 EG

1383x193x8,5 mm, R33
Akcijska cena: 35,99 €/m2
Redna cena: 29,90 €/m2

zmanjšanje pohodnega zvoka
Laminat FLOORGANIC - VSE V ENEM

VGRAJENA EKO PODLOGA
+

PODLOGA PROTI UDARNEMU ZVOKU
+ 

ODPOREN NA VLAGO
+

LESENA VLAKNA, ki jih lahko RECIKLIRATE
+

ENOSTAVNA MONTAŽA
+ 

RAZRED 33

 
GOTOVI PARKET HRAST, RUSTIK

krtačen, oljen/lakiran
1900x190x14 mm

Akcijska cena: 58,90 €/m2
Redna cena: 85,90 €/m2
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Z uporabo kotličkov z dvokoličinskim 
izplakovanjem, omejenim pretokom 
vode in senzorskimi armaturami. 
Obiščite nas na kopalniškem oddelku.

Nadometni splakovalnik Laguna „LIV“ 
Bele barve, dvokoličinsko splakovanje (3 in 6 l),  
nizka montaža, mere: 39 x 42 x 13,5 cm. 
Št. art.: 1519032

39,99

OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28; email: trgovinasi774@obi.si
Akcija velja do 30. 10. 2022 oz. do razprodaje zalog. Cene so v EUR z vštetim DDV.

Široko ponudbo energetsko 
varčnih izdelkov lahko 
preverite v naših OBI  
trgovinah! 

TAKO
ENOSTAVNO

279,99
Kaminska peč „NOVA S“ 
Moč peči: 7.5 kw;  Grelna površina: 30—50 m²;  
Energijska učinkovitost A
Št. art.: 2394484 

LED svetilka 
Svetilka LED 18 W, topla bela svetloba 3.000 K. 
Dimenzije: 7 cm × 33,5 cm × 33,5 cm 
Št. art.: 257241 

19,99

PRIHRANI
z OBI-jem na ...

Stare žarnice zamenjajte z 
varčnimi ali z LED svetili. Velika 
izbira žarnic vas čaka na našem 
oddelku svetil.

elektriki

ogrevanju

vodi

Vas zanimajo alternativne 
oblike gretja? IR paneli, 
peči na drva, električni,  
oljni, konvekcijski radiatorji 
in ostalo. Za več informacij 
se obrnite na naše  
svetovalce.

www.obi.si


