Oktober 2019 I

9

Loške novice
REVIJA O OBČINI ŠKOFJA LOKA I LETNIK 5 I ISSN 2386-1002 I LOKALNA NOVICA JE KRALJICA

Prednost kolesarskim
potem na Kidričevi cesti
Član zlate olimpijske
ekipe
Dve sobi za šest okroglih
Sladka in zabavna
dogodivščina

leta staro
12.
sti

SIDERA D.O.O., ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 11, LJUBLJANA

MIHA MALI S.P. OPTIKA MALI, MEDVOŠKA CEST 3, MEDVODE

se otrok
Za v
e

o

.

d

2 | OGLASI

REZERVNA
OČALA
PODARIMO!

Vsakemu otroku do dopolnjenega 12. leta starosti ob nakupu novih korekcijskih očal podarimo rezervna očala.
Rezervna očala se izberejo v ponudbi označeni z nalepko v obliki žoge. V rezervna očala vgradimo korekcijska
stekla ESSILOR JUNIOR TRIO do dioptrije 6Dprt/2Cyl.
Popusti se ne seštevajo. Akcija traja od 7. 10. 2019 do 31.12. 2019 oziroma do razprodaje zalog.
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Prednost kolesarskim potem na Kidričevi cesti
Mogoče še letos, najverjetneje pa spomladi prihodnje leto, se bodo lotili ureditve
kolesarskih poti ob Kidričevi cesti od starega Petrola do železniške postaje.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Župan Tine Radinja

• Pomembna pridobitev pa je tudi
ureditev nogometnega igrišča Gorajte.
Nogometno igrišče v Gorajtah je bil
projekt, ki so ga vsa tri nogometna
društva in vsi otroci, ki brcajo žogo,
že dalj časa potrebovali. Zato smo na
občini skupaj z društvom Polet kot
nosilcem in pobudnikom uspešno pripravili in oddali prijavo na Fundacijo
za šport ter pridobili finančna sredstva. Uredili smo prvo fazo, to je novo
veliko moderno nogometno igrišče z
umetno travo, ki omogoča treninge
in igro skoraj v vseh letnih časih. To
je glede na povpraševanje in popularnost nogometa v Škofji Loki nujna dodatna površina. Zraven bomo uredili
še eno nogometno igrišče, v nadaljevanju pa tudi nov garderobni objekt,
da bomo dobili zaokroženo športno
celoto v Gorajtah. V neposredni bližini
je občina že dobro leto od tega uredila telovadnico na prostem, ki je tudi
del športne ponudbe Gorajt. Krajevna
skupnost na tem območju ureja tudi
otroško igrišče.
• V septembru je bilo veliko storjenega za promocijo športa in zdravega življenjskega sloga. Občina je

tradicionalno sodelovala pri projektu trajnostne mobilnosti, odlično je
uspel dogodek Veter v laseh, že dve
osnovni šoli izvajata t. i. pešbus in še
bi lahko naštevali. Kaj pa občina na
tem področju še načrtuje?
Zdi se mi zelo pomembno, da vsi akterji v občini – ne samo občina, ampak
tudi šole, vrtci, društva – z majhnimi
koraki, ki pa imajo lahko hitro velike
učinke, spodbujamo različne oblike
premikanja po našem mestu. Že nekaj
odstotkov uporabnikov, ki pridejo peš
ali s kolesom, bistveno vpliva na parkirne probleme in zastoje v prometu.
Mogoče je to v Škofji Loki še bolj očitno
kot v drugih mestih, ampak promet v
mestu in zastoje si povzročamo predvsem sami s svojim prometom in v veliki večini z relativno kratkimi potmi.
Zato mi je všeč, ker poleg vseh akcij
– denimo Vetra v laseh in pešbusa, ki
zelo neposredno spodbuja vsako jutro
več peš prihodov v šolo – opažam, da
kadarkoli gremo na sprehod med šolami, je vedno več predvsem otrok, pa
tudi starejših, ki po našem mestu kolesarijo, se vozijo s skiroji ali hodijo peš.
Načrtuje se pa še več v tej smeri, ker

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

• Glede na to, da je gradnja novega
vrtca praktično zaključena, ali lahko
kaj bolj natančno napoveste čas njegovega odprtja?
Dne 26. septembra je potekal tehnični pregled, kjer je vse potekalo dobro,
tako da pričakujemo, da bodo finalna,
najbolj natančna dela, zunanja zasaditev in drugo, končana v roku enega
meseca. Potem pa pridejo še vsi postopki, vezani na administracijo in
samo selitev, ki ni tako nezahtevna,
ker je treba preseliti tako računalniško opremo, igrače, celotno kuhinjsko
opremo, organizirati delo v novem
vrtcu … Vendar če bo vse po sreči in
jaz verjamem, da bo, pričakujem, da
bi najhitreje s prvim decembrom vrtec lahko odprl vrata. Izredno sem zadovoljen s potekom tega projekta; izvajalec je bil kvaliteten, nadzor dober,
finančno v okvirjih, tudi javna naročila brez posebnosti, tehnični pregled ni
pokazal bistvenih pomanjkljivosti …
• Ostaniva pri vrtcu. Nekatere skrbi,
ali bo tam dovolj parkirnih mest in
kakšna bo parkirna ureditev. Nadalje se postavlja resno vprašanje, kdaj
boste na tak način uredili Partizansko cesto, da bo tam potekal bolj
umirjen promet.
Vrtec Kamnitnik ima svoje parkirišče
in približno petdeset parkirnih mest
za uporabnike, za vrtcem so še parkirišča za zaposlene in za potrebe režije.
V neposredni bližini so že zdaj urejena
parkirišča brez omejitev na območju vojašnice, tako da je absolutno dovolj parkirnega prostora na celotnem območju.
Partizansko cesto bomo z nekaterimi
mehkejšimi ukrepi prilagodili že v
začetku delovanja vrtca in potem nadaljevali urejanje, predvsem poskrbeli
za njeno varnost, omejitve ter prilagoditve za pešce in kolesarje.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka
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to je trajnostna usmeritev Škofje Loke.
Modra Loka – Zeleno Mesto veliko go
vori o tem, tudi o strateško pomemb
nih novih kolesarskih poteh. Menim,
da mora biti za kolesarje še bolj varno
in bolj udobno, zato da se bo še kdo od
ločil za tovrsten prevoz.
• Kako rešujete prostorsko stisko
zdravstvenega doma in kdaj bo za to
določena skupina izbrala ter občinskemu svetu predlagala v potrditev lokacijo novega zdravstvenega centra?
Aktivnosti potekajo ves čas. Trenutno
potekajo predvsem take aktivnosti, ki
bodo takoj razbremenile prostorsko
stisko. Letos smo uredili že dve novi
ambulanti, načrtujemo sprostitev pro
stora še vsaj za dve – upajmo, da že le
tos – in v prihodnjem letu še dve, in
sicer s selitvijo nenujnih in nedirektno
povezanih dejavnosti, ki danes pote
kajo na območju zdravstvenega doma,
na druge lokacije. Z Zavodom za zdrav
stveno zavarovanje smo sklenili načel
ni dogovor o njihovi selitvi, za katere
ga verjamem, da ga bodo spoštovali. V
kratkem času se bo iz zdravstvenega
doma preselila patronažna služba, ki
lahko kvalitetno dela tudi na drugi lo
kaciji. Mislim, da smo zanje našli pro
store na odlični lokaciji.
Torej v zdravstvenem domu bomo
omogočili še kar nekaj ambulant – že
lel bi si skupaj šestih, kar bi za nekaj
časa omogočilo zadostitev prostor
skim potrebam na področju pediatrije
in družinske medicine. Če nam uspe
omejiti in urediti parkiranje (tudi tu
kaj iščemo dodatne možnosti), smo za
nekaj časa poskrbeli za najnujnejše in
lahko po mnenju vodstva Zdravstve
nega doma in Osnovnega zdravstva
Gorenjske skrbimo za razvoj. Najbolj
me je skrbelo, da ne bi imeli prostora
za nove zdravnike, ki bi jih potrebo
vali. Torej da bi omejitev predstavljal
prostor, ne dejstvo, da ne bi mogli
dobiti zdravnikov. To bi bilo res nedo
pustno. Zdaj nam bo s temi selitvami
za kar nekaj let uspelo poskrbeti za
najnujnejše, ne bo pa to na dolgi rok
dovolj. Lokacije, ki smo jih predvideli,
imajo vsaka svoje probleme, tako da
odločitev ni lahka.
• Nama se je poslovila od Škofje
Loke. Prišli so novi najemniki. Kdaj

lahko realno na tem mestu pričakujemo novo knjižnico?
Občina je že pred leti kupila stavbo
Name za namen knjižnice, nakup
bo sicer dokončala aprila prihodnje
leto in takrat postala lastnica celotne
stavbe. Moje mnenje je, da bo na ča
sovnico bistveno vplivalo predvsem
to, kdaj nam bo uspelo pridobiti na
menska sredstva s strani države za
investicijo v kulturno infrastrukturo.
Naša naloga je še, da pripravimo pro
jekt. Načrt je, da naslednjega aprila po
stanemo lastniki, potem gremo v izved
bene načrte za knjižnico, pridemo do
gradbenega dovoljenja in nato iščemo
možne vire financiranja. Menim, da
bo ta stavba v središču mesta veliko več
kot samo knjižnica. Do začetka prenove
bodo tam najemniki, ki nadaljujejo isto
dejavnost, kot je bila do sedaj.
• Dejali ste, da je bila letošnja kopalna sezona na Puštalu zelo dobra.
Veliko Ločanov se je ob vročih dneh
hladilo v prijetni Sori. A še vedno
tam pogrešajo celovito ureditev, tudi
protipoplavno, turisti si želijo prostor za avtodome …
Poletna sezona na vseh treh Sorah je
bila odlična, kakovost vode je vedno
boljša. Z investicijami v komunalni
sistem, v čistilne naprave, v male ko
munalne čistilne naprave na pode
želju počasi prihajamo do čiste Sore.
Kvalitetna voda in lepo vreme privab
ljata veliko število kopalcev; kopališče
v Puštalu je pa sploh izjemno lepo in
tradicionalno. Samo zemljišče je v za
sebni lasti in ga ureja zasebnik. Naša
naloga, skupna z državo, pa je še vedno
ureditev protipoplavne zaščite. Tukaj
sem nad hitrostjo postopkov izredno
razočaran. Če občina en svoj cikel dela
naredi v nekaj mesecih, za nekatere
državo čakamo tudi eno leto. Ampak
da bomo pozitivni in optimistični, naj
povem, da nam je uspelo narediti še
en korak v tej smeri, in sicer nam je v
tretjem poskusu uspelo dobiti izvajal
ca geodetskih storitev, ki bo poskrbel
za vse odmere in odkupe potrebnih
zemljišč za protipoplavne ukrepe. Ko
bo še to narejeno, potem pa mislim, da
se mora država res tudi držati svojega
dela dogovora in zagotoviti vsa finanč
na sredstva za izvedbo.

Mislim, da si Škofja Loka zasluži več
postajališč za avtodome. Dva bolj pro
vizorična smo uredili, za prihodnjo
sezono si želim vsaj še dveh, enega
tudi na območju Puštala.
• Že več let občani opozarjajo na
neurejeno krožišče na Starem Dvoru. Gre sicer za začasno ureditev,
zato naj njegova ureditev ne bi bila
smiselna. Kdaj predvidevate, da se
bo to krožišče dejansko lahko celos
tno uredilo? Nemara ob nadaljevanju rekonstrukcije Kidričeve ceste
od Starega Dvora do Mercatorja, ki je
načrtovana za prihodnje leto?
Ko govorimo o rekonstrukciji Kidriče
ve ceste od Starega Dvora do Merca
torja, govorimo o občinski cesti, samo
krožišče pa je na državni cesti. Pri re
konstrukciji Kidričeve ceste imamo še
potek od Loke do Trate, kjer upam, da
ga bomo po možnosti še letos, sicer pa
prihodnjo pomlad obnovili in rekon
struirali na kolesarskih poteh – torej od
starega Petrola do železniške postaje.
Potem nadaljujemo rekonstrukcijo, kot
je bila zdaj Odeja–Lipica, in sicer naj
verjetneje na odseku od Starega Dvo
ra do Mercatorja ali od Mercatorja do
Mlinotesta. Ločeno od tega je krožišče v
Starem Dvoru, tukaj je še vedno zača
sno krožišče. Dejansko tam ni urejeno
nobeno odvodnjavanje ali druga komu
nalna infrastruktura, ki bi omogočala
tudi veliko boljše urejanje. Mislim, da
bi kljub temu lahko bilo lepše!
• Po začetnem zagonu je videti, da
se je ureditev nekdanjega Hotela
Transturist ustavila. Kakšne so vaše
informacije, čemu?
Pri Hotelu Transturist novi lastniki
pričakujejo, da se bo čim prej uredilo
tudi lastništvo funkcionalnega zemlji
šča okoli hotela. Tukaj poteka sodni
spor že skoraj devet let. Občina je zelo
aktivna, da bi prišlo tudi do te reši
tve ali pa da bi se na sodišču čim prej
premaknilo. Kar se tiče same obnove
hotela, ni nobenih zadržkov, dejansko
se obnova lahko začne jutri; za polno
funkcioniranje hotela bo pa treba do
ločiti skrb in uporabnost za zemljišča
pred hotelom in v vsej okolici. Želim si
predvsem, da bi dosegli dogovor, ki bo
dolgoročno reševal vse potrebe strank
in obiskovalcev v vseh treh stolpičih.
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Reorganizirali bodo gospodarske javne službe
O konceptu organizacije izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja v Škofji Loki so se svetniki najprej poučili na neformalnem posvetu,
septembra pa je občinski svet o tem opravil prvo obravnavo. Javne službe varstva
okolja nameravajo dolgoročno zagotovili v obliki javnega podjetja.

Na septembrski seji so občinski svetniki dobili na mizo
koncept organizacije izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Do konca leta imajo
oskrbo z vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda in gospodarjenje z odpadki urejeno s koncesijo, podeljeno zasebnemu podjetju Loška komunala. Koncesijsko razmerje
se izteka in ni ga več mogoče obnoviti, poleg tega zaradi
spremembe ustave, kjer je zapisana pravica državljanov do
pitne vode, ta storitev ne more biti več v zasebnih rokah.
Dokument predlaga, da se za omenjene komunalne storitve dolgoročno ustanovi javno podjetje, kakor imajo to
urejeno v večini drugih občin. Treba pa je najti tudi kratkoročno rešitev.
Koncepte upravljanja je svetnikom pojasnil Boštjan Ferk iz
Inštituta za javno zasebno partnerstvo iz Ljubljane: gospodarske javne službe so lahko organizirane prek režijskega
obrata, javnega gospodarskega zavoda, javnega podjetja ali
s podelitvijo koncesije. Predstavil je prednosti in slabosti
vsakega od konceptov. Dolgoročno je torej v igri koncept
javnega podjetja, ki bi ga organizirali bodisi samostojno
bodisi v sodelovanju z drugimi občinami. Še najprimernejši partnerji bi bile sosednje tri občine na porečju Sore.
V prehodnem obdobju reorganizacije obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja pa se te zagotavljajo z vzpostavitvijo koncesijskega razmerja na podlagi

Objavljen je Javni poziv za
sofinanciranje obnove kozolcev v
občini Škofja Loka za leto 2019
Obveščamo vas, da z namenom izboljšanja podobe kultur
ne krajine v občini Škofja Loka objavljamo javni poziv za
sofinanciranje obnove kozolcev, in sicer za menjavo polom
ljenih, dotrajanih in nadomeščanje manjkajočih lat (rant)
kozolca. Eden od pogojev za sodelovanje na javnem pozivu
je, da kozolec ni v funkciji oglaševanja. Javni poziv je odprt
do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15. 11. 2019.
Razpisno gradivo najdete na spletni povezavi:
https://skofjaloka.si/objava/216100

neposredne notranje koncesijske pogodbe z javnim podjetjem. Primerni se jim zdita dve možnosti, sklenitev takšne pogodbe s Komunalo Kranj ali z javnim podjetjem
Vo-Ka Snaga Ljubljana. Svetniki so pred sejo dobili tudi pismo kranjske Komunale, ki pojasnjuje, da trenutno nima
ustreznih zmogljivosti za takšno ureditev. Dobili pa so tudi
pismo Loške komunale, kjer nekateri svetniki vidijo dober
strokovni kadrovski potencial, ki bi ga kazalo ohraniti tudi
ob novi organizaciji. Kot pojasnjujejo v občinski upravi, pa
tokrat ne gre za odločanje o najboljšem ponudniku, temveč zgolj o konceptu. O različnih možnostih so zato zaprosili za SWOT analizo. Predlog, ki so ga svetniki potrdili s 17
glasovi za in šestimi proti, je bil sicer deležen veliko raz-

V Škofji Loki predlagajo, da se za obvezne
gospodarske javne službe varstva okolja
v občini dolgoročno ustanovi javno podjetje,
kakor imajo to urejeno v večini drugih občin.
Kratkoročno pa naj se te službe zagotavljajo
z vzpostavitvijo notranjega koncesijskega
razmerja na podlagi neposredno sklenjene
koncesijske pogodbe z javnim podjetjem.
prave. Predvsem opozicijske svetnike je zmotilo, da se o
tako pomembnih javnih službah razpravlja šele zdaj, tik
pred iztekom koncesijske pogodbe. Obstajajo razmišljanja,
da bi občina od lastnikov kupila kar Loško komunalo, vendar nekateri razpravljavci ugotavljajo, da je lastnikov veliko, vložek bi bil velik in nakup precejšnje breme. Prednost
pri tem bi predstavljalo poznavanje domačega terena, kar
bi najbolj prav prišlo pri intervencijah. V razpravi je bilo
slišati, da manjka tudi uvid, koliko časa potrebuje občina,
koliko denarja za ustanovitev lastnega podjetja in koliko,
če se pridružijo tovrstni službi v kaki drugi občini. Eden
od predlagateljev, ki podpira polno lastništvo Občine Škofja Loka nad komunalnimi službami, izraža pomislek, da
bi pridružitev pomenila manj samostojnosti in omejitev
glasovalnih pravic, zato se ogreva bodisi za samostojno pot
bodisi za sodelovanje s sosednjimi manjšimi občinami.
Župan Tine Radinja je pred drugim branjem dokumenta
dejal, da bi se svetniki še enkrat zbrali na delavnici, da bi
pridobili še več informacij in razrešili dileme, ki jih prinaša reorganizacija gospodarskih javnih služb.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka
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Loka zaostaja
Občinsko vodstvo in takratni župan so leta 2014 pripravili Strategijo razvoja Občine Škofja Loka 2025+. Najdete
jo na spletni strani občine. Koliko želja, obljub in namer. Že takrat so ugotovili, da Loka na nekaterih področjih žal zaostaja za slovenskim povprečjem. En tak
primer je dostop do zdravstvenih storitev. Seveda vsi
vemo, koliko je bilo na tem področju postorjenega v zadnjih osmih letih. Bore malo. Nekaj zdravnikov se je
upokojilo ali odšlo, dobili pa smo nekaj novih zdravnikov. Posebno kritično je na področju otroških zdravnikov, in to pri tem, da se je število otrok precej povečalo.
Upam, da dobimo še kakega pediatra in da jih nam jih
uspe tudi obdržati. V preteklem letu so nam obljubili,
da bomo kmalu imeli nov zdravstveni dom, ki bo precej
večji od sedanjega. Zdravstveni dom s specialisti, rentgenom, laboratorijem itd. nudi storitve za štiri občine
Loškega. Nujno bi potrebovali nov moderen center, in
to z zadostnim številom parkirnih mest. Vse kaže, da
so se obljube premaknile nekam v prihodnost, saj je to
za vsak občinski proračun velik zalogaj. V primeru, da
bomo vse skupaj zamaknili za neznano število let, pa
bo treba poiskati optimalno vmesno rešitev.
Na lokaciji vojašnice raste lep nov vrtec, precej v megli pa so razmišljanja, kaj bo s prometom na ozki Partizanski. Še posebej, ko bo tristo staršev/avtomobilov
prišlo in odšlo iz vrtca. Baje je parkirnih mest dovolj.
Je pa na Partizanski le en "ležeči policaj", potrebovali
bi še tri. Pa krožišče pri Starem Petrolu. Ker če tega ne
bo dovolj hitro, se lahko nadejamo hudih prometnih
zamaškov.
Na Loškem imamo otroke radi. Gradimo jim vrtec,
pri šolah se zatakne. Otroci s posebnimi potrebami
iz Loke, Žirov, Železnikov, Gorenje vasi, Medvod in
Vodic se šolajo v OŠ Jela Janežiča. Prirast otrok je na
Loškem tradicionalno visok. Število otrok, ki se šolajo
v OŠ Jela Janežiča, pa je vsako leto za deset odstotkov večje. Soočajo se s hudo prostorsko stisko, otroci
se šolajo že na več lokacijah. Treba jim je omogočiti
enakovredne možnosti za optimalen napredek. Potrebujejo tudi obšolske aktivnosti. Naša občina, pa
tudi druge, bi morale stopiti skupaj in se pogovoriti o
reševanju prostorske stiske. Poleg tega pa tudi o tem,
ali je dobro, da namenimo nekaj več denarja na začetku, ali pa ga bomo morali potem za blaženje socialne nevključenosti.

ROLANDO KRAJNIK,
KOMUNALNO EKOLOŠKA LISTA

Zakaj v Loki še dolgo ne bo
nove knjižnice
Vsi se strinjamo, da v Škofji Loki nujno potrebujemo
novo knjižnico. Vendar je še vsaj štiri leta ne bo. Za to je
kriv nekdanji župan Miha Ješe. Marca 2016 je nekdanji
župan Miha Ješe na dnevni red seje Občinskega sveta
uvrstil točko glede umestitve prostorov knjižnice v Škofji
Loki. Gradivo, ki je bilo zelo slabo pripravljeno (to je potrdilo Računsko sodišče, ki je ugotovilo neskladje s predpisi in izdalo mnenje s pridržkom), je vsebovalo tri variante; izgradnja knjižnice v prostorih nekdanje vojašnice,
nakup in obnova stavbe blagovnice Nama ali izgradnja
nove knjižnice na Kapucinskem trgu. Najeto podjetje je
najbolje ocenilo opcijo vselitve knjižnice v Namo, ki je
za las prehitela drugouvrščeno, investicijo v novo zgradbo na Kapucinskem trgu. A pred dokončno odločitvijo bi
bilo treba preveriti primernost konstrukcije obstoječega
objekta Name za rekonstrukcijo in potrebe knjižnice ter
narediti predinvesticijsko zasnovo in primerjalno oceno
tveganja za realizacijo investicije za obe najboljši opciji. Nič od tega ni bilo narejeno, pa je kljub temu večina
takratnih svetnikov sledila predlogu nekdanjega župana in kot najprimernejšo varianto potrdila knjižnico v
Nami. V gradivu tudi ni bilo omenjeno, da bo občina za
nakup stavbe Nama plačala še približno dva milijona
evrov, čeprav je to nekdanji župan takrat že vedel, saj je
podpisal Pismo o nameri za nakup prostorov. Dva milijona evrov našega denarja bo občina namenila samo
za nakup stavbe blagovnice Nama, mi pa bomo še vedno hodili v staro knjižnico. Prav tako župan kasneje ni
obvestil svetnikov, da se je projekt rekonstrukcije in obnove Name za potrebe knjižnice podražil za kar 1,2 milijona evrov, na skupno 4,8 milijona evrov! To pomeni, da
rekonstrukcija in obnova Name stane več, kakor bi stala
gradnja nove, moderne in namensko zasnovane stavbe.
Če znesku obnove prištejemo še nakup stavbe obstoječe blagovnice, bomo iz občinskega proračuna za projekt
Knjižnica v Nami plačali okoli sedem milijonov evrov!
Nekdanji župan je »poskrbel« za vse. Poleg knjižnice še
za novi vrtec Kamnitnik, ki bo kljub subvencijam občinski proračun olajšal za več kot šest milijonov evrov, za
podpis pogodbe za asfalterska dela v letih 2017–2020 s
štirideset odstotkov višjo ceno od prvotno predvidene v
razpisu itd. Koliko vsega bi lahko še zgradili, če bi občina
skrbela za smotrno in varčno porabo našega denarja.
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Več parkirišč
Z oktobrom je na Štemarjih približno
dvajset parkirišč več, parkirni režim je
enak kot na ostalem delu Štemarij.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Proračun ob polletju
Občinski svet Občine Škofja Loka se
je seznanil s polletnim poročilom o
izvajanju proračuna za letošnje leto.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Direktorica občinske uprave Špela Justin je v uvodu povedala, da so bili prihodki občine realizirani v višini 10,4 milijona evrov, kar predstavlja 42 odstotkov letnega plana. Pri
prihodkih največji delež predstavljajo davčni prihodki, in
sicer 8,2 milijona evrov. Realizacija pri nedavčnih prihodkih
je nižja kot lani, in sicer 41-odstotna, ampak skladna s polletnimi pričakovanji.
Realizacija kapitalskih prihodkov je v polletju zelo nizka in
predstavlja 7,4 odstotka plana, lani ob polletju je bila denimo
45-odstotna. V prvem polletju še niso bili zaključeni postopki načrtovanih prodaj kmetijskih in stavbnih zemljišč ter

Na novih parkiriščih bo veljal parkirni režim kot na ostalem delu
na Štemarij.
parkiranjem od trideset minut do dveh ur z možnostjo
plačila parkirnine za daljši čas parkiranja: Pepetov klanec
(na Grabnu), Tehnik, Zdravstveni dom, Novi svet – plato in
Štemarje, medtem ko začetno brezplačno parkiranje ni možno na plačljivem parkirišču pri Šolskem centru. Z izjemo
parkirišč na Pepetovem klancu in pri zdravstvenem domu
si upravičenci (stanovalci in lastniki oz. najemniki lokalov)
na vseh preostalih navedenih parkiriščih lahko zagotovijo
tudi letne parkirne dovolilnice.
Na plačljivih parkiriščih je v sodelovanju s pogodbenim izvajalcem iPlus iz Škofje Loke parkiranje mogoče tudi z uporabo mobilne aplikacije za pametne telefone: http://www.
ipark.si oziroma brez uporabe parkirnega listka.

stanovanj, vendar pričakujejo, da bodo prihodki skupine ob
koncu leta realizirani blizu načrtovane višine. Tudi transferni prihodki imajo zelo nizko realizacijo. Navzdol odstopajo
nekateri državni transferji, katerih realizacija se pričakuje
do konca leta. Denimo za obnovo strehe na stavbi upravne
enote, nadalje za obnovo Loškega gradu, vzdrževanje vojnih
grobišč itd. Prav tako bodo po dokončani gradnji prejeli nepovratna sredstva Eko sklada za gradnjo energetsko varčnega
Vrtca Kamnitnik. Prihodki iz proračuna EU iz kohezijskega
sklada, vezani na dogovor Gorenjske regije z ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo, niso bili realizirani, ker dogovor še ni podpisan; pričakujejo, da bo v drugi polovici leta.
Realizacija odhodkov proračuna občine v prvih šestih mesecih dosega 39 odstotkov, pri čemer največji delež predstavljajo tekoči odhodki in transferji (61 odstotkov). Investicijski
odhodki in investicijski transferji ob polletju predstavljajo
kar 39 odstotkov celotnih realiziranih odhodkov. Razlog za
visoko realizacijo v prvem polletju je predvsem neprekinjeno izvajanje v lanskem letu začetega finančno najzahtevnejšega projekta zadnjih dveh let, to je gradnje vrtca. Občina Škofja Loka je bila ob polletju zadolžena za 10,4 milijona
evrov oziroma 453 evrov na prebivalca.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

V prvi polovici leta je občina na podlagi predkupne pravice odkupila del zemljišča na Štemarjih proti vzhodu, ki je
primerno za parkirišča, za katera se v mestu kaže vedno
večja potreba. Z odkupom omenjenega zemljišča so pridobili dvajset parkirnih mest.
Konec septembra so zemljišče makadamsko uredili, z oktobrom pa je tudi na tem delu začel veljati parkirni režim, ki
določa, da sta prvi dve uri parkiranja brezplačni, za vsako
naslednjo uro pa je treba odšteti petdeset centov. V enoten
parkirni režim so vključili tudi dobrih dvajset parkirnih
mest, za katere je veljalo kratkotrajno parkiranje v okviru
modre cone, razen dveh parkirnih mest za polnjenje električnih vozil, kjer je prav tako maksimalni čas polnjenja
dve uri. Z novimi parkirnimi površinami se povečuje tudi
možno število izdanih letnih dovolilnic za stanovalce in
poslovne subjekte. Za nakup zemljišča je občina odštela
približno sto tisoč evrov, dodatna ureditev površine in prometne signalizacije pa je znašala okoli pet tisoč evrov.
V občini Škofja Loka je skupno na razpolago 429 plačljivih
parkirnih mest na šestih parkiriščih. Pri plačljivem parkiranju imamo določena parkirišča z začetnim brezplačnim
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Tradicionalni obisk festivala Taborska srečanja
Škofjo Loko in češki Tabor povezujejo številne prijateljske vezi, ki so bile leta
2006 okronane s pobratenjem.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
FOTO: PETER POKORN ML.
Prijateljstvo med obema mestoma je še kako živo, o čemer
pričajo številni privatni in uradni obiski. Nekatera prijateljstva trajajo že dve desetletji, ko je arhitekt in fotograf
Tone Mlakar v Taboru odprl svojo fotografsko razstavo,
na kateri je predstavil lepote Slovenije in jo na ta način
približal Čehom. Od takrat dalje so loški fotografi vseskozi
skrbeli za promocijo naše dežele, še posebno Škofje Loke.
Čeh Jan Jelšik, veliki poznavalec in ljubitelj Slovenije, ter
Ločan Peter Pokorn, priznani fotograf, sta največ pripomogla k temu, da sta se že tako prijateljski mesti tudi uradno
pobratili.
V Taboru vsako leto septembra organizirajo tradicionalni
festival Taborska setkani, kar v prevodu pomeni Taborska
srečanja. V okviru festivala se cel teden vrstijo številni dogodki, vrhunec pa se odvije v soboto s srednjeveško povorko in številnimi stojnicami s prikazom umetniške obrti,
rokodelstva, bogato kulinarično ponudbo, prikazom srednjeveškega življenja itd.
Poleg uradne občinske delegacije z županom Tinetom Radinjo na čelu so pobrateno mesto obiskali še člani Foto
kluba Anton Ažbe Škofja Loka, predstavniki Turističnega
društva Škofja Loka, Gimnazije Škofja Loka, skupina Garažnih décet idr. Poleg tega, da je že obisk takšnega festivala
poseben dogodek, so bili navdušeni, ker so tudi sami sodelovali v povorki.
Predstavniki Škofje Loke so se zbrali tudi ob lipi češko-slovenskega prijateljstva v Taboru. »Ob tem je potekala krajša
prireditev ob prisotnosti obeh županov, na kateri smo se
spomnili na svoje dolgoletno sodelovanje. Njihov zbor Do-

mino je skupaj z našimi fanti iz skupine Garažnih décet
zapel obe himni, kar je bil zelo čustven dogodek,« je povedal koordinator za pobratenje s Taborom Peter Pokorn
mlajši. Obisk festivala so izkoristili za saditev še ene lipe,
in sicer že 57. po vrsti, tokrat v mestu Pacov, ki je od Tabora
oddaljen trideset kilometrov in kjer so loški fotografi postavili skupinsko razstavo s podobami Slovenije.
»Tokratno srečanje je bilo tudi prvo srečanje na Češkem
uradnega značaja. V obeh občinah imamo novega župana, ki sta tako spoznala, kaj vse smo naredili v preteklosti
za negovanje naših vezi. Pogovarjali smo se tudi o sodelovanju v prihodnje, ne samo na kulturnem in športnem
področju, ki sta že sedaj zelo bogata, ampak tudi na gospodarskem,« je še povedal Pokorn.

Skupina Garažnih décet na glavnem prireditvenem odru

Sajenje že 57. lipe češko-slovenskega prijateljstva

V srednjeveški povorki na Taborskih srečanjih so sodelovali
tudi Ločani.
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Ogled dobrih praks
Turistični delavci s širšega loškega
območja so se letos na strokovno
ekskurzijo odpravili v osrčje
Bele krajine.

Tovrstne strokovne ekskurzije z ogledom dobrih praks tako
doma kot v tujini že vrsto let organizira Razvojna agencija
Sora – Turizem Škofja Loka ob finančni pomoči vseh štirih
občin škofjeloške upravne enote. »Takšne ekskurzije pa
niso pomembne samo z vidika ogleda uspešnih primerov,
ampak tudi zato, da se med seboj spoznajo turistični delavci, ponudniki in gostinci z Loškega ter se morebiti dogovorijo tudi za kakšno sodelovanje,« je povedala Andreja
Križnar s Turizma Škofja Loka. Tokrat jih je pot vodila v
osrčje Bele krajine, kjer se med Gorjanci in reko Kolpo skriva starodavna Metlika.
Udeleženci ekskurzije, ki so napolnili cel avtobus, so se
najprej ustavili na eni od domačij, kjer so pred njimi spekli belokranjsko pogačo, poskusili pa so še druge domače
dobrote in podrobneje spoznali delovanje uspešne domačije, na kateri organizirajo številne delavnice, gostijo šole
itd. Sledil je kratek ogled Metlike, nato pa daljši postanek v
Vrtec Sončni žarek
Stara Loka 67, 4220 Škofja Loka
+386 4 512 6000
www.soncnizarek.si
vrtec.soncnizarek@siol.net
V Stari Loki že 16 let za vzgojo otrok skrbimo tudi v Vrtcu
Sončni žarek. Imamo šest skupin otrok, otroci pa so stari od
11 mesecev do šest let. Vpis v vrtec je možen skozi vse leto.
Trenutno sta na voljo še dve prosti mesti. Vrtec si prizadeva biti središče, kjer otroci lahko začutijo toplino in sprejetost, starši pa oporo v svoji tako pomembni vlogi v življenju.
Otrokom ponujamo veliko gibanja na svežem zraku, razvijanje motoričnih sposobnosti in gibljivosti s športnim pedagogom v naši telovadnici, vsako zimo otroke popeljemo na
5-dnevni smučarski tečaj, otroci se ob »native speakerju«
naravno učijo angleškega jezika ter skozi igro, umetnost
in glasbo razvijajo talente in postanejo aktivni ustvarjalci
medijskih vsebin ... Seveda pa ne gre brez usposobljenega
kadra, ki otrokom ponuja možnosti za njihov razvoj, topel
objem in s svojim zgledom življenjske vrednote za bivanje v
skupnosti. Več o vrtcu izveste na spletni strani »sončni žarek si« (www.soncnizarek.si). Veseli bomo vašega obiska!
Direktor dr. Alojz Snoj

Prikaz peke belokranjske pogače

Pogovor z lastnico kampa Bela krajina – Podzemelj ter vožnja
z električnimi kolesi
kampu Bela krajina – Podzemelj, kjer so se seznanili z začetki kampa in kako je potekala postopna širitev. Tamkajšnji lastniki si želijo, da njihovi gostje ne bi prihajali samo
za konec tedna, ampak da bi tam preživeli osrednji dopust.
Ravno zato dajejo velik pomen promociji, še posebno v tujini, saj njihovi gostje prihajajo predvsem iz skandinavskih
držav. Obiskovalcem iz Škofje Loke so predstavili še druge
dopolnilne aktivnosti, ki jih kamp ponuja, kot je adrenalinski park, vožnja s kanuji, izposoja električnih koles, ki
so jih preizkusili tudi sami, itd. V nadaljevanju so si ogledali še eno turistično kmetijo ter spoznali vinsko zgodbo
Hiše vin Pečarič.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ, FOTO: JANA KUHAR

Vožnja s kanuji po reki Kolpi
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Ko pade zadnje drevo,
bo izginil tudi ta svet

Likovna šola za otroke

Danes ob 18. uri vabljeni v Sokolski dom na zanimiv
posvet s pomenljivim naslovom Ko pade zadnje drevo,
bo izginil ta svet, ki bo potekal v okviru trajnostnega
gibanja Loško je ekološko.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Kot je naslutiti iz samega naslova, bo
posvet namenjen skrbnosti in odgovornosti do naših gozdov in gozdnih
območij. S svojimi predstavitvami
bodo sodelovali Manca Baznik z Direktorata za gozdarstvo in lovstvo; naravovarstvenik in publicist Janez Bizjak
bo spregovoril o spreminjanju gozdnih ekosistemov in površja v visokogorju; predsednik slovenske skupine
za gozdove Pro-Silva Slovenija Anton
Tone Lesnik pa bo predaval na temo

dreves v našem družbenem in naravnem okolju. Gibanje Loško je ekološko
je pomemben prispevek k vse večji ozaveščenosti o nujnosti varovanja in zaščite okolja, narave, planeta. »Vse to pa
se začne že na domačem pragu, v lastnem gospodinjstvu, na lastnem vrtu,
v nam najbližjem gozdičku,« so zapisali na vabilu. Naj spomnimo, letošnjo
pomlad so pripravili podoben posvet z
naslovom Le kaj bi z grajskimi lipami?,
na katerem so spregovorili o pomenu
ohranjanja in pravilnega vzdrževanja
mestnega zelenja.

Javni sklad za kulturne dejavnosti vabi
v Likovno šolo za osnovnošolce v Martinovi hiši. Udeleženci se bodo posvečali
ustvarjanju različnih izbranih tematik,
spoznavanju likovnih zakonitosti in teoriji. V okviru likovne šole so možne tudi
priprave na sprejemne izpite za srednješolske programe likovne smeri. Šolo bosta vodili akademski slikarki Agata Pavlovec in Anja Fabiani, ki sta se spoznali na
Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer sta obe diplomirali iz slikarstva.
Agata je na Pedagoški fakulteti zaključila
še Pedagoško andragoško izobraževanje. Od akademije naprej sta prijateljici,
sodelujeta pa tudi na likovnem področju.
Obe sodelujeta na različnih skupinskih
razstavah, ekstemporih, likovnih kolonijah in sta imeli več samostojnih razstav.
Poleg slikarstva se ukvarjata še s pedagoško dejavnostjo, kot so likovni tečaji,
delavnice in predavanja, z organizacijo in
postavitvijo razstav, pa tudi s scenografijami za različne prireditve.

SOKOLSKI DOM ŠKOFJA LOKA OKTOBER 2019
Boštjan Gombač in Janez Dovč

Torek, 8. 10., ob 18.00
Loško je ekološko | »Ko pade zadnje drevo, bo izginil ta svet«
Sreda, 9. 10., ob 19.30
Kristalni abonma | Sounds of Slovenia
(Boštjan Gombač in Janez Dovč)
Petek, 11. 10., ob 9.00 in 11.00
Zaključna prireditev DEKD »Včasih je luštno blo«
Torek, 15. 10. Dnevi kitajske kulture (vstop prost)
ob 16.00 Delavnica kaligrafije in kitajski čajni obred
ob 18.30 Odprtje dnevov kitajske kulture
ob 19.00 Projekcija filma Volčji totem (Kino Sora)
Sreda, 16. 10., ob 19.00
Dnevi kitajske kulture | Projekcija filma Vrnitev domov
(Kino Sora, vstop prost)

RAZSTAVE
Razstava Male Groharjeve kolonije, izbrana likovna
dela iz leta 2018 in letošnja sveža dela ter razstava
»Dediščina mesta«
(razstavi bosta na ogled do 20. 10.)
Razstava »Prvih trinajst let glasila Mi o sebi«
(Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje)
(razstava bo na ogled od 21. 10. do 30. 10.)
Torek, 5. 11., ob 18.00
Odprtje razstave »Plakat miru«

Četrtek, 17. 10., ob 19.00 Dnevi kitajske kulture |
Projekcija filma Slepa masaža (Kino Sora, vstop prost)
La Fontainove basni

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Projekcija filma Volčji totem

Petek, 18. 10., ob 12.30
Tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija
(Gimnazija Škofja Loka)

Sokolski dom je v času razstav odprt:

Sobota, 19. 10., ob 10.00
Otroški abonma | La Fontainove basni (baletna predstava)

od torka do petka od 10. do 12. ure in
od 17. do 19. ure

Torek, 22. 10., ob 18.00
Podelitev priznanj Skupine za lepšo Loko

ob sobotah od 9.30 do 12.30 ure

Nedelja, 10. 11.
Sozvočenja – Regijsko srečanje izbranih pevskih zborov
Ponedeljek, 11. 11., ob 19.30
Koncert festivala Loka da Camera

ob nedeljah od 9.30 do 12.30 ure in
od 17. do 19. ure

Mestni trg 17 Ι 4220 Škofja Loka Ι (04) 511 23 35 Ι www.sokolskidom.si
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Član zlate olimpijske ekipe
Slovensko državo je na 17. mednarodni lingvistični olimpijadi, ki je konec julija
in v začetku avgusta potekala v Južni Koreji, zastopal tudi dijak četrtega letnika
Gimnazije Škofja Loka Sebastjan Kordiš.
MATEJA RANT, FOTO: OSEBNI ARHIV
Na mednarodni lingvistični olimpijadi se je letos pomerilo 53 ekip iz 36
držav. Tekmovanje je obsegalo tako
individualno kot skupinsko reševanje nalog in zlasti pri slednjem je pod
mentorstvom Simone Klemenčič zablestela slovenska ekipa, ki so jo poleg
Sebastjana Kordiša sestavljali še Rok
Tadej Brunšek z Gimnazije Šolskega
centra Velenje, Ana Meta Dolinar z Gimnazija Bežigrad in Ana Luetić z Gimnazije Vič. Z ogromno prednostjo pred
drugimi ekipami so si prislužili zlato
medaljo, kar so dopolnili še z individualnimi uspehi. Med drugim je tudi
Sebastjanu Kordišu pripadla častna
omemba za dosego rezultata.
Na lingvistični olimpijadi je Sebastajan Kordiš sodeloval drugič, saj se
mu je v slovensko ekipo uspelo uvrstiti že lani, in sicer prek državnega
tekmovanja iz logike. "Ena od nalog
je namreč vedno s področja lingvistike. Tekmovalce, ki to nalogo najboljše rešijo, potem povabijo na posebne
priprave za lingvistično olimpijado,"
je razložil Kordiš. Po skupinskih pripravah na ljubljanski filozofski fakulteti je sledil izbirni test, na katerem
so potem izbrali štiri člane slovenske ekipe za lingvistično olimpijado.
Ta je po besedah Sebastjana Kordiša
sestavljena iz individualnega in ekipnega dela. "Pri individualnem delu
je v šestih urah treba rešiti pet nalog.
Sestavljene so iz jezikov, ki jih govori še zelo malo ljudi, tekmovalci pa
moramo nato na podlagi primerjanja, sklepanja in ugotavljanja vzorcev
priti do pravilnih prevodov." Letos so
tako recimo iskali prevode za besede
in besedne zveze v jongomščini, ki
jo govori le še šest tisoč ljudi v Papui
Novi Gvineji, ali juroščini, ki jo za sporazumevanje uporablja od dvajset do

Sebastjan Kordiš (drugi z desne) z ostalimi člani slovenske ekipe na lingvistični
olimpijadi
sto ljudi v severozahodni Kaliforniji,
je pojasnil Kordiš. Pri ekipnem tekmovanju pa so letos reševali nalogo
iz precej neznanega sistema sporazumevanja, in sicer iz posebnega načina
zapisovanja, ki se uporablja pri ritmični gimnastiki za opis elementov,
ki jih izvajajo tekmovalci. Ogledali so
si vrsto posnetkov gimnastičnih nastopov in nekaj zapisov zanje, na podlagi tega pa so morali ugotoviti sistem
zapisovanja. To nalogo je uspešno rešilo toliko ekip, da se je strokovna žirija odločila, da bodo letos podelili več
bronastih in srebrnih medalj kot običajno, je razložil Kordiš in s ponosom
dodal, da je zlato kljub temu pripadlo
samo eni ekipi, torej njihovi, saj so za
pet točk pustili zadaj naslednjo ekipo.
"Občutek smo imeli dober, a ko smo
se pogovarjali z drugimi tekmovalci,
so nam zatrdili enako." Zato so bili že
prepričani, da so ostali brez medalje,
ker jih nikakor niso poklicali na oder,
saj na zlato vseeno niso računali. Zato
so bili še toliko bolj veseli, ko so ugo-

tovili, da so pustili za sabo tudi ekipe
iz precej večjih in močnejših držav.
Uspeh njegove ekipe Kordiš pripisuje
temu, da so se zelo dobro ujeli in so
si znali porazdeliti delo, pa tudi dobri
medsebojni komunikaciji in dobro izkoriščenemu času, ki so ga imeli na
voljo.
Ob tekmovanju so imeli v petih dneh,
kolikor je trajala olimpijada, tudi obilo
možnosti za druženje in spoznavanje
vrstnikov, s katerimi si delijo enake
interese, je poudaril Kordiš. "Z nekaterimi sem ohranil stike in upam, da jih
bom imel priložnost znova srečati na
olimpijadi prihodnje leto." Organizatorji so jim letos po koncu olimpijade
ponudili še možnost tridnevnega izleta po Južni Koreji, v okviru katerega so
si po Kordiševih besedah med drugim
ogledali znamenitosti Seula. Posebno
pa ga je navdušil obisk demilitariziranega območja na meji s Severno Korejo, od koder so z velikim daljnogledom lahko "pokukali" tudi v Severno
Korejo.
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Učenci in učitelji mednarodno aktivni
Osnovna šola Cvetka Golarja ta čas sodeluje v dveh mednarodnih projektih
Erasmus+. Pretekli teden je v šoli potekalo srečanje v okviru projekta,
ki je vezan na tematiko varovanja okolja, ta teden pa gostijo učitelje z Islandije,
iz Turčije, Litve in Španije.
MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ŠOLE
V Osnovni šoli Cvetka Golarja so se že v preteklem šolskem
letu vključili v dva Erasmus+ projekta. Pri ekološko naravnanem projektu z naslovom The spirit of responsibility
for environment (Odgovornost do okolja) učenci raziskujejo in pridobivajo izkušnje o varovanju okolja ter se učijo
odgovorno uporabljati naravne vire, v projektu Developing
pupils' skills (Razvijanje spretnosti in veščin učencev) pa
je poudarek na izmenjavi izkušenj med učitelji iz partnerskih držav.
V sklopu projekta, pri katerem se učenci učijo odgovornega
odnosa do okolja, so pretekli teden v šoli pripravili projektno srečanje. Obiskalo jih je 31 učencev in deset učiteljev iz
Italije, Grčije, Turčije in Romunije, je razložila koordinatorica projekta v šoli Jerneja Bokal. Pri projektu obravnavajo
tri glavne teme, povezane z onesnaževanjem vode, zemlje
in zraka. Na tokratnem srečanju so se po besedah Jerneje
Bokal osredotočili na onesnaževanje zraka, učinke tople
grede, segrevanje ozračja in njihove posledice za našo prihodnost. V šoli so tako pripravili številne delavnice in druge dejavnosti, v okviru katerih so učenci raziskovali, kaj
povzroča onesnaženje zraka, kako se temu izognemo in
kaj lahko tudi sami storimo za čistejši zrak. "Učenci so poleg tega že doma risali stripe in risbe na temo onesnaženja
zraka, ki smo jih razstavili ob koncu srečanja, prav tako
so oddali svoje prispevke za posebno publikacijo s povzetki
srečanja, v katerih so razmišljali, kaj se jim zdi najbolj pereče pri onesnaževanju zraka, recimo izpušni plini, ognje-

Učitelji na izmenjavi na Islandiji v okviru projekta Razvijanje
spretnosti in veščin učencev

meti ..." V spomin na srečanje so v petek na šolskem vrtu
posadili drevo.
V tem tednu pa v sklopu projekta Razvijanje spretnosti in
veščin učencev v okviru KA229: partnerstva za izmenjavo
med šolami gostijo 22 učiteljev iz partnerskih držav, to je
z Islandije, iz Turčije, Litve in Španije. "Pri tem projektu je
poudarek na mobilnosti učiteljev, seveda pa v vse naše dejavnosti vključujemo tudi učence," je razložila koordinatorica projekta v šoli Svjetlana Urbančič. Tema tega projekta je pripovedništvo – učenci spoznavajo lastno kulturno

V Osnovni šoli Cvetka Golarja so se v preteklem
šolskem letu vključili v dva Erasmus+ projekta.
Eden je namenjen izmenjavi učiteljev, pri
drugem pa učenci raziskujejo in pridobivajo
izkušnje o varovanju okolja.
dediščino skozi pripovedke, pravljice in mite, obenem pa
imajo možnost spoznati tuje. "V naši šoli smo izbrali pripovedko o Povodnem možu in učenci od 1. do 9. razreda so
ustvarjali na to temo." Skozi različne projektne aktivnosti
imajo učitelji možnost za izmenjavo izkušenj in idej ter
dobrih praks in metod dela. Doslej so imeli možnost spoznati šolo in šolski sistem na Islandiji in v Turčiji, učiteljem iz tujine pa so ta teden predstavili delo v njihovi šoli.
"Predstavili jim bomo pouk angleščine v 3. in 7. razredu,
obiskali bodo tudi podružnično šolo Reteče," je razložila
Svjetlana Urbančič.

Učenci so pretekli teden na delavnicah izdelali tudi raketo na
alternativni pogon.
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Na platno ujete mestne posebnosti
Več kot sto mladih umetnikov iz 35 slovenskih šol je konec septembra v okviru
Male Groharjeve kolonije zavzelo ulice Škofje Loke ter odkrivalo in zapisovalo
zanimive likovne detajle mesta.
MATEJA RANT
Malo Groharjevo kolonijo z vmesnimi prekinitvami v Škofji Loki pripravljajo od leta 1968. Letos so k sodelovanju pritegnili mlade ustvarjalce iz 35 osnovnih šol z vse Gorenjske
in tudi iz s Škofjo Loko pobratenih ali kako drugače povezanih mest. Tako kot vsako leto so ob tej priložnosti podelili tudi nagrade najboljšim desetim mladim likovnim
ustvarjalcem iz preteklega leta. Njihove slike razstavijo v
Sokolskem domu, upodobijo pa jih tudi na razglednicah,
ki jih v dar prejme vsak udeleženec kolonije.
Mladim likovnikom, ki so se zbrali v Škofji Loki, so zjutraj
razdelili ožigosane slikarske podlage, nato pa so se razkropili po vsem mestu v iskanju posebnosti, ki bi pritegnile njihov pogled in so jih potem poskušali prenesti na slikarsko
podlago. Na mostu čez Soro sta se ustavili Sanja Atanasova in Anja Bečan iz Osnovne šole (OŠ) Helene Puhar Kranj.
"Najraje rišem naravo in pokrajine; tukaj me je pritegnila
reka," je razložila Sanja Atanasova, medtem ko je Anja Bečan na svoji sliki upodabljala most. Razgled z mosta na reko
je očaral tudi Nežo Kovše iz OŠ Jakoba Aljaža Kranj. "Podlaga
bo pastelna, potem pa bom za risanje in senčenje uporabila svinčnik in oglje," nam je razložila, kakšno sliko si je že
ustvarila v glavi in je samo še čakala, da jo prenese na papir.
Polona Tavčar iz OŠ jela Janežiča pa se je ustavila pred cerkvijo sv. Jakoba. "Spomnim se je iz Škofjeloškega pasijona,"
nam je zaupala in razložila tudi svojo slikarsko tehniko.
"Najprej sem z belo voščenko prebarvala celotno podlago,
potem sem vse prekrila s črno tempero, zdaj pa bom izpraskala podobe," je, ne da bi umaknila pogled s slike, pojasnjevala ob natančnih potegih z dletom. Pri izbiri motiva in
tehnike slikanja učencem prepustijo povsem proste roke, je
poudaril Janez Jocif iz škofjeloške izpostave Javnega sklada
za kulturne dejavnosti. "Opažamo pa, da najpogosteje upodabljajo razne arhitekturne posebnosti v središču mesta.
Večina se jih namreč zbere na Mestnem trgu, saj gre pri tem
tudi za druženje, zato radi ustvarjajo skupaj."
Z Malo Groharjevo kolonijo tako skrbijo za slikarsko dediščino, ki je v Škofji Loki zelo bogata, pri čemer je bilo še
posebno pomembno obdobje v začetku prejšnjega stoletja,
ko so se tu srečevali in ustvarjali slovenski impresionisti.
"Likovno ustvarjanje mladih pomeni tudi poseben stik z
mestom, ki je neprimerljivo intenzivnejši od običajnega
šolskega ali družinskega sprehoda po ulicah tisočletne lepotice," so poudarili organizatorji in dodali, da mestne vedute, arhitekturni detajli in sam utrip življenja ustvarjalce
nagovorijo na posebno dragocen način, ki živi v spominu

Ustvarjali so v različnih, včasih tudi zelo inovativnih tehnikah.

Mladi ustvarjalci so napolnili mestne ulice in trge.
udeležencev še dolga leta. "Za mlade ustvarjalce je obenem
izrednega pomena, da imajo možnost svoja dela predstaviti tudi širši javnosti, saj se to navadno konča na šolskih
hodnikih, dlje pa že skoraj ne seže," je še poudaril Jocif.
Občutek, da je njihovo ustvarjanje zanimivo za širšo publiko, je pomemben za izoblikovanje pozitivne samopodobe
in spodbuda za nadaljnje ukvarjanje z likovno ustvarjalnostjo. "Mogoče koga s tem usmerimo tudi v razmišljanje, da
bi se s slikanjem kasneje profesionalno ukvarjal," je dejal
Jocif in dodal, da je danes že kar nekaj uveljavljenih slikarjev, ki so svoja dela prvič javno predstavili prav na Mali
Groharjevi koloniji. "Vse slike shranimo in zdaj je nastala
že kar lepa zbirka, za katero razmišljamo, da bi jo mogoče
lahko v prihodnje uporabili tudi v pedagoške namene," je
še dodal Jocif.
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Promocija zdravega in aktivnega življenja
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti je sredi septembra
v športnem parku za Osnovno šolo Ivana Groharja v Podlubniku osmo leto
zapored pripravila prireditev Veter v laseh – s športom proti odvisnosti.
MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
Prireditev je bila tudi letos zasnovana kot predstavitev aktivnih lokalnih organizacij s področja športa in mladine
z namenom promocije zdravega in aktivnega načina življenja, predstavitve dejavnosti društev in klubov ter povezovanja lokalnih akterjev s poudarkom na medgeneracijskem sožitju, so pojasnili organizatorji. Potekala je pod
okriljem Športne unije Slovenije, skozi celodnevni program pa so predstavili okrog 15 športnih panog, v katerih
so se obiskovalci prireditve lahko tudi sami preizkusili.
Otroci in njihovi starši so imeli tako tudi letos možnost
na enem mestu spoznati številne športne panoge, od floorballa, odbojke, ravnotežnostnih vaj in prstometa do karateja, aikida, košarke, rokometa, družinske rekreacije in
gimnastike. Medtem ko so se otroci razgibali na otroških
gibalnicah, so starši lahko spoznavali osnove motorike
za najmlajše. V bogatem spremljevalnem programu so se
predstavile tudi aktivne mladinske in druge družbenopomembne organizacije iz lokalnega okolja, za zabavo pa sta
poskrbeli maskoti prireditve Vihra in Športko, ki sta zbrane med drugim povabila k plesu na himno Vetra v laseh.
Dogajanje so popestrili z ustvarjalnimi in lutkovnimi delavnicami, predstavile so še Orgličarke iz Škofje Loke, glasbena skupina Sharks, mladi karateisti, karikaturist Boris
Oblak in mažoretno društvo Fokus.
Živahno je bilo že dopoldne, ko so igrišče pri OŠ Ivana Groharja preplavili četrtošolci vseh štirih škofjeloških osnovnih šol. Na športnem dnevu so učitelji zanje pripravili
dodatne izzive za rekreacijo in kreativnost. Posebne aktiv-

Športna društva so tudi letos predstavila svoje dejavnosti.

Posebna atrakcija je bila Mini Planica, na kateri so se otroci lahko
preizkusili v smučarskih skokih.

Namen prireditve je otrokom predstaviti čim
več športnih panog in jih navdušiti za aktivno
in razgibano življenje s športom. Organizatorji
so namreč prepričani, da športne dejavnosti
mladim ponujajo priložnosti za aktivno
preživljanje prostega časa ter zagotavljajo
druženje, zdravo zabavo in sprostitev.
nosti so pripravili tudi za otroke Vrtca Škofja Loka. "Naš
namen je otrokom predstaviti čim več športnih panog in
jih navdušiti za aktivno in razgibano življenje s športom,"
poudarjajo organizatorji. Prepričani so namreč, da športne dejavnosti mladim ponujajo priložnosti za aktivno
preživljanje prostega časa ter zagotavljajo druženje, zdravo zabavo in sprostitev. "Menimo, da je vsakršno športno
udejstvovanje tesno povezano z vrednotami, kot so vključevanje, solidarnost, tolerantnost, ekipni duh in t. i. fair
play. Gibalne izkušnje, ki jih mladostniki pridobijo in razvijajo v okviru športne vadbe v mladosti, imajo vpliv na
njihov celostni razvoj, saj se v športu srečujejo s pravili in
vrednotami, za uživanje v igri pa se morajo naučiti tudi
določenih socialnih spretnosti, kot so sodelovanje, tekmovalnost, pripadnost ekipi in komunikacija." Koordinatorico projekta Alenko Okorn zato veseli, da se za sodelovanje
poleg društev, ki so že stalnica na prireditvi, iz leta v leto
odločajo še nove organizacije.
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Dve sobi za šest okroglih
Z nami praznujejo je naslov dokumentarne razstave Loškega muzeja v Galeriji
Ivana Groharja, ki v ospredje postavlja šest društev, šol in klubov, ki letos
praznujejo okrogle obletnice delovanja.
IGOR KAVČIČ
Šolski center Škofja Loka letos praznuje 130-letnico poklicnega šolanja, v Škofji Loki že devetdeset let smučajo
in igrajo nogomet, pred sedemdesetimi leti so bili ustanovljeni Glasbena šola, Filatelistično društvo Lovro Košir in
Društvo upokojencev. Biljana Ristić? "Prav nič okroglih 38,"
na vprašanje v duhovitem tonu odgovori avtorica tokratne
dokumentarne razstave, s katero se v letu Loškega muzeja,
ta skozi celo leto z različnimi dogodki praznuje osemdeset
let, spominjajo še šestih okroglih, v prvem stavku omenjenih obletnic. Že pomladi so z dokumentarno razstavo
obeležili tudi 40-letnico obstoja in delovanja Združenja
umetnikov Škofja Loka.
"Mesto so hiše in ljudje na omejenem geografskem območju,
živega pa ga njegovi prebivalci naredijo skozi izobraževalne
institucije, društva, klube, organizacije. Tradicija le-teh je v
Škofji Loki močna, o čemer govori tudi tokratna razstava," je
ob odprtju povedal škofjeloški župan Tine Radinja.
Da povedano še kako drži, spoznamo, ko se sprehodimo po
razstavi. "Ne le okrogle obletnice, številne so točke, ki povezujejo in družijo vsa ta društva, klube in šole. V njih se prebivalci Škofje Loke učijo, tekmujejo, prirejajo dogodke, sodelujejo
z lokalno skupnostjo in so nekakšen spiritus movens mesta.
Poleg tega, da povezujejo Ločane in okoličane, tudi krepijo
identiteto mesta," je povedala Biljana Ristić, ki je vse jubilante
združila v dve galerijski sobi in o vsakem na kratko povzela
njegov zgodovinski razvoj, ob tem pa tudi prikazala, s čim vse
že leta in leta vsak izmed njih plemeniti mesto.
Obrtnonadaljevalna šola je bila ustanovljena daljnega leta
1889, v katero so se sprva vpisovali vajenci, ki so se pri moj-

Filatelistični del sta si z zanimanjem ogledala Srečko Beričič in
dr. Janez Cerkvenik iz Filatelističnega društva Lovro Košir.

Zanimivo razstavo šestih okroglih jubilantov je pripravila Biljana
Ristić iz Loškega muzeja. / Foto: Igor Kavčič
strih učili obrti, po 130 letih ima Škofja Loka danes sodoben Šolski center. Fizikalni sef, ki je na ogled, je le eden
uspehov dijakov Šolskega centra. Nogomet in smučanje
v Škofji Loki štejeta devetdeset let. Uspehi loških športnikov so poznani tudi v svetu, naj bodo to vrhunski alpski
smučarji v nedavni preteklosti ali pa ta čas eden najboljših
vratarjev na svetu Jan Oblak, katerega majica na razstavi
ima seveda srečno številko. Glasbena šola bo 70-letni jubilej proslavila s koncertom sredi novembra, nekaj utrinkov
o delovanju pa si lahko ogledamo tudi na razstavi. Prav
toliko let šteje Filatelistično društvo Lovro Košir, ki velja za
enega najbolj dejavnih v državi in se povezuje tudi z zbiralci po svetu. Najmlajše pri sedemdesetih je tudi Društvo
upokojencev. Ne bi verjeli, s čim vse se Ločanke in Ločani
ukvarjajo v tretjem življenjskem obdobju in kako dobri so
pri tem. Razstavljeni pokali so vsekakor zgovorni.
"Moram poudariti, da sem z vsemi, ki so predstavljeni, pri
pripravi razstave lepo sodelovala, tako pri vsebinski zasnovi njihovih predstavitev kot pri izboru fotografij in predmetov, ki so tu na ogled," dodaja Ristićeva. Predstavitvam
sledimo kronološko z leve strani od najstarejšega jubilanta, organiziranega šolstva, skozi obe sobi nazaj do najmlajšega Društva upokojencev. Vsak izmed njih je predstavljen
s kratko zgodovino, fotografijami in nekaj predmeti, ki
predstavljajo njihovo delovanje. Da si boste obiskovalci lažje predstavljali časovna razdobja, je avtorica razstave pripravila tudi časovne trakove z različnimi prelomnicami, ki
so zaznamovale posamezno leto s številko devet na koncu.
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Gledališke strasti niso maček v žaklju
V sredo so na Loškem odru premierno uprizorili komedijo Strasti, laži in maček
v žaklju. Aplavzi med in po predstavi.
IGOR KAVČIČ
Gre za avtorski projekt režiserja Milana Goloba in igralske
ekipe Loškega odra, ki je nastal po predlogi komedije Maček v žaklju Georgesa Feydeauja, ki so jo na taistem odru
sicer že igrali pred petimi leti. Takrat so predstavo z uspehom igrali, tokrat je igralski ansambel v njej neizmerno
užival in pokazal vso ustvarjalno moč zagotovo ene najboljših ljubiteljskih gledaliških skupin v državi.
Pod vodstvom režiserja Milana Goloba so se akterji na izviren in duhovit način spopadli s temo izvirnika. Zgodba
pripoveduje o novodobnem bogatašu Pacarelu, ki si je bogastvo ustvaril s prodajo sladkorja za diabetike in za povečanje ugleda v družbi hoče uprizoriti svojo opero, ki jo je
sicer zložila njegova hčerka. V družino vskoči šarmantni
sin dotičnega Dufausseta, ki ga po pomoti zamenjajo za
slavnega tenorista. Tega v Pacarelovo družino seveda žene
vse kaj drugega kot želja po petju.
A petja v predstavi ne manjka. Režiserju in dramaturgu Milanu Golobu je glasbeno komedijo uspelo približati klasične-

Na Loškem odru se odslej tudi prepeva in zato
prejema bučne aplavze.
mu kabaretu – poleg petja in žive glasbe (za pianinom sedi
Tilen Draksler), predstava se sicer drži osnovne teme, a na
trenutke deluje kot kolaž skečev, kratkih nagovorov, igralci
na neki način vseskozi komunicirajo s publiko, ko recimo v

dvorano komentirajo dogajanje na odru. Vse to od njih zahteva visoko sposobnost improvizacije, ki je publika niti ne
opazi. In prav celotna odrska ekipa poje, eni bolj, drugi manj
ubrano (saj ne gre za to), a v svojem nastopu prepričljivo.
Janu Bertonc je na kožo mu pisan Dufausset, v vsaki situaciji iznajdljiv in skočen, Matej Čujovič je kot Pacarel

Ponovitve sledijo v petek, 11. oktobra, in v
soboto, 12. oktobra, vsakič ob 19.30. V torek,
15. oktobra, bodo nastopili v Novem Sadu.
začel pevsko sezono in za izvedbo arije O sole mio požel
prvi aplavz publike, na ravni najboljših pevk je gostja Nives Mikulin (Pacarelova žena), nepogrešljiv in vselej zanesljiv je na tramvaju stoječi Bojan Trampuš (dr. Landernau),
Irena Kožuh (Landernaujeva žena Amandine) nas navduši
na tramvaju in v odrskih duetih, z igrivostjo in mladostjo
nas radosti Petra Kalan (Julie, Pacarelova hčerka), celotno
igralsko sliko na najboljši način zaključujeta Blaž Vehar
(Lanoix), ki je bil tudi režiserjev pomočnik in "večni služabnik" Matjaž Eržen. Njegova Ne daj se, Amandine (po Ne daj
se, Ines Radeta Šerbeđije) bo šla v legendo.
Postavitev je sodobna, scena minimalistična, a v povezavi
s kostumi prepričljiva (Tina Dobrajc), koreografija (Mateja
Jerebic) je pomembna dodana vrednost. Loški oder poje,
pleše, se šali in spravlja v dobro voljo. Milan Golob je iz
klasičnega besedila na oder postavil sodobno komedijo – z
odličnim igralskim ansamblom.
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ČADEŽ D.O.O., VISOKO 7 G, VISOKO

Samo iz najokusnejšega domačega mesa,
brez mesnih nadomestkov (brez soje, škroba in vlaknin),
brez umetnih barvil in brez alergenov.

H

MESNICE ČADEŽ: Škofja Loka, SPAR partner Čadež (v pritličju NAME) | Kranj, Koroška cesta 26 | Bohinjska Bistrica, SPAR partner Čadež Jesenice,
www.mesarstvo-cadez.si
Cesta Cirila Tavčarja 6. Naše mesnine lahko kupite v trgovinah SPAR, Mercator, E.Leclerc in v vseh bolje založenih trgovinah po Sloveniji.
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Les ni le za kurjenje ...
V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine so v Rokodelskem centru DUO Škofja
Loka odprli razstavo lesenih izdelkov rokodelca Janeza Jankovca Poezija lesa.
MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL
Novo sezono razstav v Rokodelskem
centru DUO, ki je minuli teden praznoval osemletnico delovanja, je odprl rokodelec Janez Jankovec s svojimi unikatnimi izdelki iz lesa. Les ga
je k ustvarjanju pritegnil zaradi svoje
raznolikosti in čarobnosti. "To je zelo
topel material, ki se mi ga je vedno
zdelo škoda kuriti, čeprav mnogi v
lesu vidijo predvsem to," je ob odprtju
razstave minuli torek poudaril Jankovec. S svojimi izdelki tako prikazuje
lepoto naravnega lesa – raznolikost
njegovih struktur, barv in posebnosti.
"Zame je les čista poezija in čar narave," na kratko pojasni, zakaj mu les
predstavlja navdih za ustvarjanje.
Janez Jankovec se z rokodelstvom
ukvarja ljubiteljsko, to mu predstavlja
predvsem sprostitev in kakovostno
preživljanje prostega časa, je avtorja, za katerega je to prva samostojna
razstava, predstavila vodja Rokodelskega centra DUO Katarina Sekirnik.
Pri ustvarjanju uporablja različne vrste lesa, pri čemer sam pravi, da išče

Novo sezono razstav v Rokodelskem
centru DUO je odprl Janez Jankovec
z razstavo Poezija lesa.

Iz drugačnih, nenavadnih kosov lesa nastajajo zanimivi unikatni izdelki.
predvsem les, ki je "drugačen". "Išče nenavadne kose in nepravilnosti uporablja za izdelavo zanimivih, unikatnih
končnih izdelkov," je razložila Katarina Sekirnik. Idej za ustvarjanje mu
nikoli ne zmanjka, je zatrdil Jankovec,
čeprav se dela ne loti po začrtani poti,
ampak navdih pride kar sproti. "Vzamem kos lesa in potem vidim, kaj bi
lahko naredil," je razložil in dodal, da
se včasih tudi kaj ponesreči. "V tem
primeru iz sklede nastane lonček," se
posmeje. Verjame, da je ta, drugačen
odnos lesa nanj prenesel oče, ki je bil
gozdar. Ustvarjati je začel predvsem
zase. Najprej je tako s svojimi izdelki
zapolnil police doma, pri sorodnikih in
prijateljih, pred letom dni pa je začel
aktivno sodelovati z rokodelskim centrom DUO, ki deluje v okviru Razvojne
agencije Sora (RAS). "Tu sem se znašel v
dobri družbi," je vesel tega sodelovanja,
za svojo prvo samostojno razstavo pa
pravi, da mu predstavlja tudi potrditev, ali gre njegovo ustvarjanje v pravo
smer. Zbrane je ob odprtju razstave na-

govoril tudi direktor RAS Jurij Bernik,
ki je prepričan, da so naravni materiali vedno lepi in primerni za obdelavo.
"Les je nekaj organskega, zato čutimo
njegovo toploto, ki ji avtor razstave
reče poezija."
Razstava, ki si jo bo mogoče ogledati
vse do 2. novembra, po besedah Katarine Sekirnik išče vzporednice tudi s
krovno temo letošnjih Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD), ki se
posveča povezavi kulturne dediščine,
umetnosti in razvedrila. "Namen je
prikazati mnogo vidikov tako snovne
kot tudi nesnovne kulturne dediščine, posvečene umetnosti in prostemu
času, s pomočjo katerih lahko uživamo v kulturi in pobegnemo iz vsakdana, pa naj gre za to, da se pokažemo
v luči ustvarjalca, poznavalca, varuha
dediščine ali obiskovalca." V okviru
DEKD se bo v Škofji Loki do 19. oktobra
zvrstilo 13 dogodkov, ki jih pripravlja
14 kulturnih in izobraževalnih zavodov ter društev. Glavni koordinator
programa je Občina Škofja Loka.
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Jubilej zaznamovali z razstavo
Ob 70-letnici Filatelističnega društva Lovro Košir Škofja Loka so konec septembra v
Sokolskem domu pripravili mednarodno filatelistično razstavo Europhila 2019.
MATEJA RANT, FOTO: SREČKO BERIČIČ
Z razstavo, ki so jo pripravili ob jubileju domačega društva,
so škofjeloški filatelisti zaznamovali tudi 215. obletnico
rojstva in 140. obletnico smrti pobudnika poštne znamke
Lovrenca Koširja (1804–1879), stoletnico prvih slovenskih
znamk – verigarjev in 70-letnico Filatelistične zveze Slovenije. Na tokratni razstavi so po besedah predsednika organizacijskega odbora Srečka Beričiča sodelovali še belgijski
Postzegel klub Orval iz pobratenega mesta Maasmechelen,
finski klub Vaasan Filatelistit in švedski klub SFU Stockholm. V 122 razstavnih vitrinah so se predstavili s 23 članskimi zbirkami v odprtem razredu, tradicionalni filateliji,
poštni zgodovini in tematski filateliji ter kar 22 zbirkami v
mladinski filateliji.
Na pobudo Filatelistične zveze Slovenije, ki so jo ustanovili
leta 1949, so loški filatelisti še istega leta ustanovili svoje društvo. "Naše društvo nosi ime po pobudniku poštne znamke
Lovrencu Koširju, našem rojaku, rojenemu v Spodnji Luši,
ki je leta 1836 svojim nadrejenim na takratni avstrijski pošti
predstavil svoj predlog plačevanja poštnine s pisemsko poštno znamko," je razložil predsednik škofjeloškega društva
Srečko Beričič. Leta 2001 so se začeli povezovati s filatelističnimi klubi v tujini. Na pobudo filatelistov iz belgijskega
kluba Orval so se še isto leto včlanili tudi v evropsko zvezo
filatelističnih klubov Europhila, v okviru katere redno sodelujejo na filatelističnih razstavah doma in v tujini. Ob vseh
pomembnejših domačih obletnicah in dogodkih v sodelovanju z Občino Škofja Loka, Filatelistično zvezo Slovenije,
Pošto Slovenije ter z občinskimi organizacijami in društvi
že vsa leta delovanja pripravljajo priložnostne filatelistične
razstave z izdajo priložnostnih dopisnic, pisemskih ovitkov

Krožkarji Osnovne šole Škofja Loka-Mesto pred svojimi
zmagovalnimi zbirkami

Z odprtja mednarodne filatelistične razstave Europhila 2019
(v ospredju od desne proti levi): Frans Wouters, Tine Radinja in
Igor Pirc
in priložnostnih poštnih žigov. Na Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto že drugo desetletje vodijo filatelistični krožek ter
tako mladino vpeljujejo v svet filatelije in pripravo tekmovalnih zbirk, je ponosen Beričič. Ob mednarodni filatelistični razstavi in jubileju društva so izdali priložnostno dopisnico z orisom Škofje Loke in prve slovenske poštne znamke
verigarja po osnutku slikarja Edija Severja. Skupaj s Pošto
Slovenije so izdali tudi dva priložnostna poštna žiga, enega z likom Lovrenca Koširja, drugega pa so posvetili jubileju
škofjeloških filatelistov in mednarodnemu srečanju. Ob tej
priložnosti so izdali še zbornik, v katerem so poleg razstavljavcev na letošnji Europhili predstavili tudi pestro dokumentacijo o svojem 70-letnem ustvarjalnem delu.
Za dobro opravljeno delo pri organizaciji mednarodne razstave se je predsedniku loškega društva in njegovi ekipi zahvalil tudi predsednik Europhile Frans Wouters, podpredsednik Filatelistične zveze Slovenije Igor Pirc pa je poudaril, da
je loško društvo med najaktivnejšimi v Sloveniji. Pred tremi
leti je prejelo tudi priznanje Zveze evropskih filatelističnih
zvez FEPA za najboljše filatelistično društvo v Evropi. Za neprecenljivo vlogo v kulturnem utripu Škofje Loke je domačim filatelistom ob jubileju čestital tudi župan Tine Radinja.
Predsednik sodniške komisije Igor Pirc je ob razglasitvi rezultatov tekmovanja pohvalil vse razstavljavce za izredno
kakovost vseh predstavljenih filatelističnih zbirk. Zlato
odličje med seniorji so si prislužili Harry Swanljung iz Finske, Bertil Eriksson in Cajsa Ojakangas iz Švedske, Roger
Gaspercic in Jose Garcia Vilar iz Belgije ter Primož Čebulj in
Aleksander Elsner iz Slovenije. Med mladimi filatelisti so
se najbolje odrezali člani krožka Osnovne šole Škofja Loka-Mesto, ki so prejeli zlato odličje, je še razložil Beričič.
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Zlato priznanje za inovacijo tudi v Škofjo Loko
Med letošnjimi prejemniki najvišjih, zlatih priznanj Gospodarske zbornice
Slovenije za inovacije je tudi škofjeloški Mediainteractive Franc Dolenc, s. p.
SIMON ŠUBIC
Najvišje priznanje GZS za inovacije je Mediainteractive
Franc Dolenc, s. p., prejel za Mobilno sodelovalno izobraževalno okolje za nujno medicinsko pomoč – MiTeam Medicoll. V njem lahko medicinske ekipe izmenjujejo podatke
o pacientih z uporabo mobilnih naprav, opravljajo videokonferenčne povezave, zgradijo operativni mobilni center,
se povezujejo z zalednimi sistemi, imajo integrirano izobraževalno okolje ..., je razložil Franc Dolenc.
Projekt je nastal po ideji kranjskega zdravnika Mitje Mohorja, prototip digitalnega sodelovalnega okolja pa so prvič
preizkusili na simulaciji terorističnega napada v Stožicah.
»Seveda smo spoznali, da digitalna transformacija brez
vsakodnevne uporabe digitalnih orodij ni možna, zato smo
zelo hitro sestavili modul za dnevne intervencije, ki ga je
Osnovno zdravstvo Gorenjske preko javnega razpisa uvedlo na Gorenjskem pred dvema letoma in ves čas uspešno
deluje. Na podlagi teh odličnih izkušenj smo naredili kar
nekaj izboljšav,« se začetkov projekta spominja Dolenc.

Franc Dolenc je zlato priznanje prejel konec septembra na Dnevu
inovativnosti na Brdu pri Kranju. / Foto: Gorazd Kavčič
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TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI V ŠKOFJI LOKI, SPODNJI TRG 36

OD PON. DO PET. od 8. do 19. ure, SOB. od 8. do 12. ure / Tel.: 04 51 20 838 / e-naslov: info@aro.si, SPLETNA TRGOVINA: www.aro.si

VELIKA IZBIRA HRANE, OPREME, SREDSTEV ZA NEGO IN ZAŠČITO – Oglejte si na: www.aro.si

–10 % CIBAU 12 kg
39,90€ = 35,91 €

NE DOBITE? MI IMAMO NA ZALOGI

–10 % NA VSE

PRIPOMOČKE
ZA NEGO
PSA IN MAČKE

ODLIČNA HRANA Z RIBAMI
ZA PSE Z ALERGIJAMI IN
PREBAVIMI TEŽAVAMI

VSAK MESEC V AKCIJI 3 RAZLIČNE HRANE ZA PSE IN MAČKE
DRUGI IZDELKI PO
UGODNIH CENAH, KI JIH
PRIPOROČAMO.
POSLASTICE FLAMINGO ZA MAČKE
P
 OSLASTICE FLAMINGO
ZA GLODAVCE
-10 % DEŽNI PLAŠČKI VSEH
VELIKOSTI
-10 % VSE ODSEVNE, SVETLEČE
OVRATNICE, POVODCI, OBESKI


PRI NAS
DOBITE TUDI:
Male živali
Akvarijske in ribniške ribe
Izdelujemo akvarije, aqua-terarije, terarije
16 vrst kvalitetne
hrane za pse in mačke

- 10 % WC PESEK
FLAMINGO
ZA MAČKE 15 kg
300 % VEČJA VPOJNOST,
MANJŠA PORABA, HITRO
GRUDENJE, IZNIČUJE VONJ PO
URINU, SE NE PRIJEMA TAČK.

–10 %

ZA VSA
UDOBNA,
PRAKTIČNA
IN PRALNA
LEŽIŠČA ZA PSA

PRIHAJATA JESEN IN ZIMA!
KAKO ZAŠČITITI SVOJEGA PSA? POSKRBITE, DA BO
NA VEČERNIH SPREHODIH VAŠ PES:
VIDEN: V TA NAMEN GA OPREMITE S SVETLEČIMI
ALI ODSEVNIMI OVRATNICAMI, POVODCI ALI Z LED
LUČKAMI OZ. SVETLEČIMI OBESKI,
ZAŠČITEN: S PALERINAMI PROTI DEŽJU IN
ZIMSKIMI PLAŠČKI PROTI MRAZU.

KUPON -10 %
VELJA ZA CELOTNI
ENKRATNI NAKUP
IZDELKOV.

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO.
ODREŽI IN PRINESI!

ARO PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., SPODNJI TRG 36, ŠKOFJA LOKA

IZDELKI V AKCIJI IN PO UGODNIH CENAH
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Sto dvajset let Loške
zadruge
Letos je minilo sto dvajset let od
ustanovitve Mlekarske zadruge Škofja
Loka, prve predhodnice sedanje
Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja
Loka.
CVETO ZAPLOTNIK

Na praznovanju obletnice zadruge: direktor Mitja Vodnjov (levo)
in predsednik Dušan Pintar / Foto: Gorazd Kavčič

V zadrugi so jubilej, 120-letnico delovanja, proslavili zad
njo septembrsko soboto s slovesnostjo v športni dvorani
na Trati, kjer so se zbrali kmetje – člani zadruge, zaposleni, nekdanji zaposleni, poslovni partnerji in gostje. Predsednik zadruge Dušan Pintar je opisal razvoj zadruge od
začetkov do danes, direktor zadruge Mitja Vodnjov pa sedanje delovanje zadruge. Ob jubileju so izdali tudi publikacijo, v kateri so predstavili glavne mejnike v razvoju zadruge, zadružne dejavnosti in kmetijstvo na Škofjeloškem.
Loška zadruga šteje 460 članov – kmetov iz občin Škofja
Loka, Gorenja vas - Poljane in Železniki. Na leto odkupi 15

milijonov litrov mleka (dva milijona litrov ga predela v lastni mlekarni), 80 tisoč kubičnih metrov lesa in šest tisoč
goved. Njen letni promet znaša 34 milijonov evrov, od tega
ga polovico ustvari z odkupom, preostalo pa s prodajo in
proizvodnjo. Prihodnje leto ali leto kasneje načrtuje obnovo zadružnega doma na Češnjici.
Zadruga je tudi večinska lastnica Loških mesnin, ki so
pred tremi leti prevzele Arvajevo mesarijo, solastnica podjetja Mlekop za odkup mleka in pobudnica poslovnega (komercialnega) povezovanja zadrug na Gorenjskem.



Gorazd Porenta,
Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka
T: 04 51 32 045
GSM: 041 829 877
drevesnica.porenta@gmail.com
http://www.drevesnica-porenta.eu.pn/
odprto od 9. do. 17. ure


    
medijski pokrovitelj:

 



∙ PRODAJA VSEH VRST
SADNEGA DREVJA:
jablane in hruške (tudi na sejancu),
slive, marelice, breskve, češnje, ribez, josta,
maline, ameriške borovnice ...

∙ SADIKE V LONCIH

Gorazd Porenta n.d.d.k.

    

KRAJEVNA SKUPNOST BESNICA, NA HRIBU 7, ZGORNJA BESNICA
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Popotne sanje uresničila na ladji
Škofjeločanka Tamara Sadar je aprila 2016 začela delati na turistični križarki.
Zadnja tri leta in pol je tako prekrižarila skoraj vsa morja sveta in obiskala
veliko število turističnih znamenitosti. Zadnja štirimesečna pogodba se ji je
iztekla avgusta.
PETER KOŠENINA

• Zadnja leta ste delali na turističnih križarkah. Kako
ste prišli na idejo, da bi poskusili s takim delom, kaj so
delodajalci pričakovali od vas in kaj ste pričakovali vi?
Vedno sem imela dušo popotnika. Želja po potovanjih je z
leti postajala vse močnejša in želela sem ugotoviti, kako bi
sanje uresničila, ne da bi popolnoma izpraznila denarnico.
Med brskanjem po spletu sem naletela na blog neke Slovenke, ki je delala na ladji. Vsak mesec, ki ga je preživela
na krovu kot prodajalka v trgovini, je opisala, to pa me je
tako prevzelo, da sem se odločila oditi na ladjo. Prijavila
sem se na agencijo v Kopru, ki je posrednik med potencialnimi ladijskimi delavci in križarkami po vsem svetu.
Opraviti sem morala veliko razgovorov in zdravniških pregledov, po tem pa sem na vkrcanje čakala več kot leto dni.
Najpomembnejše je tekoče znanje angleškega jezika, pomembne so delovne izkušnje, a s tem nisem imela težav.
Posebnih pričakovanj pred odhodom nisem imela, želela
sem le videti svet. Prijatelji so mi govorili, da sem nora, da
ne vem, v kaj se podajam, da ne morem iti tako daleč in
čisto sama ... Prav nič me ni skrbelo, saj sem si to močno
želela in za strah v glavi ni bilo prostora. Včasih moraš tvegati, da dosežeš, kar si resnično želiš. Vedela sem, da lahko
kadarkoli prekinem pogodbo in pridem domov, če mi delo
ne bi bilo všeč. To se ni zgodilo, saj svoje odločitve nisem
nikdar obžalovala, ker je bila izkušnja res neverjetna.
• Kakšno delo ste opravljali?
Svojo dogodivščino sem začela kot »shoppie«, prodajalka
na krovu ladje Explorer of the Seas družbe Royal Caribbean
International, ki je na dan mojega prihoda na krov izplula
iz Sydneyja v Avstraliji. Kasneje sem napredovala v lepotno
svetovalko, ker pa potem na drugi ladji zame ni bilo prostora, sem se odločila zamenjati delovno mesto. Pridružila sem se umetnostni galeriji Park West Gallery, ki se že
petdeset let ukvarja s prodajo in živimi dražbami umetnin
na križarkah. Tam sem po letu dni napredovala do položaja direktorice galerije na manjši ladji Royal Caribbean
International, Rhapsody of the Seas, nato pa odšla na eno
največjih ladij na svetu, Oasis of the Seas.
• Delali ste na več ladjah, ki so se razlikovale po velikosti in po tem, kar so potnikom ponujale. Za kakšne
ladje gre?
Ladje se med seboj močno razlikujejo. Naj za občutek povem, da je najmanjša ladja v floti linije Royal Carribean
International, Empress of the Seas, dolga 211 metrov in

Tamara Sadar je svoje sanje o potovanju uresničila z delom na
turistični križarki.
sprejme 1840 gostov ter 668 članov posadke. Največja je
Symphony of the Seas, ki je dolga 361 metrov in sprejme
kar 5518 potnikov ter 2200 članov posadke! Večja kot je ladja, več zabave ponuja, tako da v tem primeru drži, da je večje boljše. Na velikih križarkah ponujajo vse mogoče oblike
zabave, od velikega gledališča, kjer uprizarjajo predstave
na nivoju Hollywooda, do drsališča in karting steze. Na
ladjah so tobogani vseh velikosti in oblik, bionični bar, kjer
ti pijačo postrežejo čisto pravi roboti, prava nakupovalna
središča, restavracije vseh vrst ter bazeni, kjer se lahko naučiš deskati. Z enega konca ladje na drugega se lahko spustiš po jeklenici ali plezaš v plezalni steni. Res neverjetno.
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• Turisti se med seboj razlikujejo po željah in debelini
denarnice. Kako se odločajo in kakšna križarjenja podjetja ponujajo? Katere narodnosti so najbolj zastopane?
Povsem odvisno od tega, koliko časa imajo, kam želijo na
križarjenje in kaj si želijo početi. Nekateri ljudje tako gredo na križarjenje zaradi zabave, drugi si želijo videti nove
kraje in izkusiti kaj novega. Linija Carnival Cruise Line
je znana kot zabavna linija, ki ponuja relativno ugodne
cene križarjenj, ki so primerna za zabave željne mlade
in družine z mladostniki. Njihova križarjenja trajajo od
dveh do desetih dni, potnike odpeljejo predvsem na otoke
v Karibskem morju in Mehiko, kjer je vroče in se zabava
nikdar ne konča. Druge ladijske linije se osredotočajo na
srednje in starejše starostne skupine, ki si dražja križarjenja lahko privoščijo. Ta lahko trajajo tudi več mesecev,
ponujajo pa križarjenja po vsem svetu. Pozimi so ladje v
Avstraliji, Aziji, Srednji Ameriki in na Karibih, pozno spomladi pa jih veliko pripluje v Sredozemlje, Skandinavijo
in baltske države. V Severni Ameriki so poleti zelo priljubljene Kanada, Aljaska in vzhodna obala ZDA. Med turisti
na križarkah je največ Američanov, sledijo jim Angleži in
Avstralci. Opazila sem, da se za to obliko turizma odloča tudi vedno več Slovencev, saj tedensko križarjenje po
Sredozemlju ni veliko dražje od tedna dni v hotelu na hrvaški obali.
• Na ladjah ste doživeli veliko. Vam je kakšen dogodek
ostal še posebej v spominu?
Takih dogodkov je bilo precej. Smešnih, razburljivih, neverjetnih! Avgusta leta 2017 sem imela srečo, da sem bila
priča sončnemu mrku na ladji Oasis of the Seas. Takrat
je bilo na krovu veliko zvezdnikov, med njimi tudi pevka
Bonnie Tyler, ki je v živo zapela svoj največji hit Total eclipse of the heart. Spomnim se, da smo med sprehodom do
ledenika na Aljaski pot prekrižali medvedki in njenima
mladičkoma, videli smo polarni sij ter kite in delfine, ki
so nas pogosto spremljali iz pristanišč. Zanimivo je bilo
letošnje čartersko križarjenje, ki je bilo namenjeno samo
gejem. Na ladji jih je bilo 3500, bili so super ljudje in zelo
prijazni, vendar brez vsakršnih zadržkov. To križarjenje je
bilo zelo zanimivo, vsi pa smo se zelo zabavali. Spoznala
sem tudi precej Slovenk in Slovencev, ki že dolgo živijo v
tujini, njihova slovenščina pa je še vedno odlična in so z
mano z veseljem poklepetali.
• Ko je bila ladja v pristanišču, ste tudi delavci na ladji
imeli možnost postati turisti. Koliko prostega časa ste
imeli, kaj vse ste videli?
Res je. Delala sem v takšnih oddelkih, da sem imela vedno ogromno prostega časa. To pa ne pomeni, da nisem
trdo delala, saj smo na morju včasih delali tudi po 18 ur
na dan. V pristaniščih so bile trgovine zaprte, umetnostna
galerija pa se je prav tako odprla šele po izplutju iz pristanišča. Vsako priložnost za pobeg na kopno sem izkoristila.
S prijatelji smo odšli na raziskovalni izlet, okusno kosilo, najeli smo avto, motor ali čoln in raziskovali. Včasih je
bilo najbolje s koktajlom v roki poležavati na plaži, kot je
na primer Waikiki beach na Havajih. Bila sem v Avstraliji

in na Novi Zelandiji, Baliju, Bori Bori (Tahiti) in Havajih, v
Severni, Srednji in Južni Ameriki, Kanadi, na Aljaski, Bahamih, Karibih ter v Aziji od Tokia, Južne Koreje do Vietnama, Tajvana in Filipinov. Bila sem tudi v Angliji, Rusiji in
na Švedskem ter v ostalih baltskih državah, zlezla pa sem
tudi na Veliki kitajski zid. Zadnje štiri mesece sem se potepala po Sredozemlju od Španije in Francije do Italije ter
grških otokov ter juga Hrvaške in Črne gore.
• Je bila odločitev za vrnitev domov težka? Kaj boste
najbolj pogrešali? Vas življenjska pot spet lahko zanese
na ladjo?
Odločitev za vrnitev domov ni bila težka, saj vem, da se
lahko kadarkoli vrnem. Ponudb za delo na ladji je ogromno, pridobila pa sem veliko novih veščin in izkušenj, ki
jih lahko uporabim tako na ladji kot tudi doma. Po mojem
mnenju je najtežje pustiti košček sebe v vsakem kraju, ki
sem ga imela priložnost obiskati, vedoč, da nikoli več ne
bom nikjer povsem doma, saj bo delček mene vedno drugje: v prijateljih, ki sem jih na tej poti spoznala, in v krajih,
ki sem jih obiskala. To je ena od stvari, ki jih družina in
prijatelji ne razumejo povsem, saj sami tega nikoli niso
izkusili in ne vedo, kako težko je pustiti za seboj tovrstno
življenje. Seveda sem velikokrat pogrešala dom, predvsem
družino ter domačo hrano in pa štirinožne prijatelje. Ne
izključujem možnosti, da se nekoč morda vrnem. Za to
priložnost, ki mi jo je dalo življenje, sem neskončno hvaležna in je ne bi zamenjala za nič na svetu.

Rovi pod starim
Kranjem

za otroke

25. - 30. 10.
ob 16., 17. in 18. uri
www.visitkranj.com
Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.
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Sladka in zabavna
dogodivščina
Pri Tavčarjevem dvorcu na Visokem
je Turizem Škofja Loka v sodelovanju
z Zavodom enostavno prijatelji
predzadnjo nedeljo v septembru
pripravil brezplačni otroški festival
Medeni dan prijateljstva.

Na odru sta otroke med drugim zabavali čebelici Tinka in Tonka.

MATEJA RANT
Letošnji Medeni dan prijateljstva na Visokem je poskrbel
za medeno sladko in zabavno dogodivščino za vse generacije. Otroke ter njihove starše in stare starše so razveseljevali številni priljubljeni pravljični liki, pestro dogajanje
pa se je odvijalo tako na odru kot pod odrom. Ustvarjali so
lahko na raznolikih delavnicah ter uživali ob glasbenih in
plesnih nastopih. Dan je bil namenjen druženju, prijateljevanju, ustvarjanju in spoznavanju medenih dobrot.
Osrednje mesto je imela letos Medena dežela, v kateri so iz
pisanih balonov nastajale rožice, otroci pa so si lahko omiPod vodstvom Agate Pavlovec so nastale čudovite panjske
končnice.

NOVEMBER

Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo

slili tudi čebeljo poslikavo obraza. Pod vodstvom slikarke
Agate Pavlovec so poslikali panjske končnice, zraven pa se
sladkali z medenim pecivom. V Indijanski vasi je najmlajše
tudi letos pričakal indijanski poglavar, a srečanje z njim so
si otroci morali prislužiti z lovom na bizona, izdelavo perjanic in lovilcev sanj ali igranjem na indijanske bobne. V Varnem mestu so lahko preskusili svoj pogum, svojo varnost,
čast, moč in brezskrbnost. V Škratkovi dolini pa so lahko
občudovali eksotične živali ali si malo oddahnili v knjižnici na prostem pod drevesnimi krošnjami. Obenem so jim
predstavili zanimive poklice policista, gasilca in reševalca.

ČETRTEK

15. 16. 21.
SOBOTA

PETEK

Več kot 40 degustacijskih točk

NEDELJA

SOBOTA

PETEK

22. 23. 24.
www.visitkranj.com

Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.

S svojim nastopom so navdušile gorenjevaške mažoretke.
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Nasmejani proti Lubniku: Škofjeločanki Anja Kalan, nekdanja
uspešna slovenska smučarka (desno), in Aja Radelj

Na Vzponu na Lubnik je nastopilo 83 kolesarjev (drugi z leve na
koncu najhitrejši Aleš Hren).

Kolesarski vzpon do Naceta
Najhitrejša v osmi izvedbi Vzpona na Lubnik sta bila Aleš Hren in Špela Škrajnar.
seštevku petih tekem (Stari vrh, Pasja ravan, Javorč, Lubnik in Blegoš) sta
bila najboljša Andrej Draksler in Katja
Ferlan.

POPUST 15
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NAKUP

HAIBIKE XDURO AllMtn 3.0
BOSCH 500Wh 4.399 €
ču

na gotovinski
nakup kolesa

A 2U Lju b

Vzpon do Naceta v Breznici pod Lubnikom je med kolesarji zelo priljubljen.
Drugo septembrsko nedeljo je potekal
v tekmovalni obliki. Društvo Tek 4
mostov in Športna zveza Škofja Loka
sta ga organizirala osmič.
Na startu na Mestnem trgu v Škofji Loki se je zbralo 83 udeležencev,
od tega 72 kolesarjev in 11 kolesark.
Zaprta vožnja je potekala do začetka vzpona. Po 7,2 kilometra merjenja
časa z okrog 400 metrov višinske razlike je pri okrepčevalnici Nace prvi v
cilj pripeljal Aleš Hren (KDD LPP, Indu
team). Njegov čas je bil 17 minut in 24
sekund. Le dve sekundi je na drugem
mestu za njim zaostal Andrej Draksler
iz škofjeloške Koloke, tretji pa je bil Iztok Dogša (Ganesha team, 17:39).
Če je bil v moški konkurenci tesen boj
za zmago, pa je bila med ženskami
prepričljivo najhitrejša Špela Škrajnar
(Ganesha team), njen čas pa 21 minut
in 2 sekundi. Za skoraj sedem minut
in pol je prehitela Katjo Ferlan (KD Belaunce, 28:26), tretja je bila Tia Radelj
(SK Alpetour, 30:13), daleč najmlajša v
družbi najhitrejših.
Najštevilnejša ekipa so bili tudi letos
Kolokovci, za katere je Lubnik domači vzpon, ki ga vozijo tudi na internih

tekmah. Zadnjo so imeli minuli petek,
po njej pa še uradni zaključek sezone.
Vzpon na Lubnik je štel tudi za Pokal
polanskih puklov, ki se je že končal. V
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HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.0

YAMAHA 500Wh 2.699 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 3.0

YAMAHA 500Wh 2.399 €

HAIBIKE SDURO TREKKING 4.0

YAMAHA 500Wh 2.799 €

WINORA Tria 8

BOSCH 400Wh 2.299 €

A2U Šenčur 04 29 27 200 Vse cene so v € z vključenim 22% DDV-jem. Slike so simbolične. Ponudba velja do odprodaje
Ljubljana Vič 01 29 26 330 zalog. A2U d.o.o., Poslovna cona A53, 4208 Šenčur, info@a2u.si, 04 29 27 200, www.a2u.si
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Škofjeločan s košarkarskim bronom
Alen Malovčič je bil član slovenske košarkarske reprezentance do osemnajst let,
ki je osvojila bronasto medaljo na letošnjem evropskem prvenstvu divizije A.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: OSEBNI ARHIV
Škofjeločan Alen Malovčič je že kmalu vedel, da želi postati
odličen košarkar. S sedemnajstletnikom, dvesto centimetrov visokim igralcem Olimpije, sicer dijakom Gimnazije
Šentvid, smo se pogovarjali po koncu njegovih dveh zaporednih treningov, po šestih urah in pol v dvorani.
• Poznamo vas kot košarkarja. Je bila košarka vaša prva
športna izbira?
Pred tem sem se preskusil tudi že v drugih športih. Začel
sem s karatejem, nadaljeval z atletiko in nogometom, šele
nato sem začel trenirati košarko. Košarkar je bil že moj
oče, s športom pa se je ukvarjala tudi mami, ki je streljala z
zračno puško. Z očetom sva bila veliko na igrišču in igrala
košarko in tako sem se odločil, da se vpišem v klub, da bo
vse skupaj bolj resno. Star sem bil devet let.
• Začetki so bili v škofjeloškem košarkarskem klubu.
Kaj vas je tako potegnilo v ta šport?
Košarka mi je bila že na začetku zelo všeč – kot sama igra.
Ko sem videl, da lahko igram tudi na višjem nivoju, pa
sem bolj resno začel razmišljati o tem.
• Še pred koncem osnovne šole ste se odločili za prestop
v Olimpijo in posledično za selitev v Ljubljano.
Deveti razred sem začel obiskovati že na novi osnovni šoli
v Ljubljani. Tako sem se odločil zaradi boljših pogojev, boljših možnosti za svoj razvoj v tem športu. Odločitev ni bila
tako težka, saj sem vedel, zakaj grem. Najtežje je bilo pustiti prijatelje in sošolce na OŠ Cvetka Golarja in se prepisati na novo šolo, a sem se tudi na to hitro navadil. Med
tednom sem živel v najetem stanovanju, z mano pa je bila
babica. Ob koncih tednov sem se vračal domov. Že takoj
naslednjo sezono sem dobil klubsko stanovanje in v njem
že dve leti in pol živim sam. Vračam se tudi še domov.
• Največja sprememba ob prestopu v Olimpijo?
Količina treninga je večja. Ne gre pa samo za količino,
predvsem je pomembno, da so treningi tudi zelo kvalitetni. Igralci trenirajo bolj resno, redno. Na kvaliteti sem v
teh letih veliko pridobil in za odločitev o selitvi k Olimpiji
mi res ni žal.
• Še spremljate svoje vrstnike v Škofji Loki, s katerimi
ste včasih igrali skupaj?
Seveda. V zadnji sezoni smo se z njimi v kategoriji do 17 let
pomerili v finalu državnega prvenstva in jih premagali. Še
danes so dobra generacija.
• Bili ste član reprezentance do 18 let, ki je avgusta osvojila bronasto medaljo na evropskem prvenstvu, drugo
slovensko v tej kategoriji. Je to za vas doslej največji
uspeh?

Alen Malovčič (levo) na eni izmed reprezentančnih tekem
Bil sem že prej v reprezentanci do 16 let, sedaj pa tudi do 18
let. Ta medalja je res moj največji uspeh doslej. Med nami,
igralci, je bila dobra kemija, res smo se dobro razumeli in
medalja je posledica tega vzdušja znotraj ekipe in povezanosti s trenerjem in ostalim vodstvom. Seveda smo imeli
tudi dovolj kvalitete, da smo osvojili medaljo.
• Letošnja sezona?
Prvo leto sem mladinec. Z mladinsko ekipo Olimpije bomo
igrali v prvi slovenski ligi. Z njimi ne morem toliko trenirati, ker bom kot posojeni igralec igral tudi drugo slovensko člansko ligo v dresu Ilirije. Prva ekipa Olimpije je
zame še premočna, poleg tega se bodo v državnem prvenstvu priključili šele v drugem delu. Olimpija ima sicer tudi
drugo člansko ekipo, ki pa igra v tretji slovenski ligi. To, da
bom igral za člansko ekipo Ilirije in mladinsko Olimpije,
pomeni, da bom imel konec tedna po dve tekmi.
• V drugi slovenski članski ligi igra tudi škofjeloški LTH
Castings. Je to poseben izziv?
Ravno prvo člansko tekmo nove sezone imam v dvorani
Poden v Škofji Loki, in sicer v soboto, 12. oktobra. Kot na
vsaki tekmi bo tudi na tej cilj odigrati na polno.
• Cilji v košarki?
Razviti se v najboljšega igralca, kar sem lahko, potem bom
pa videl, kam me bo to pripeljalo. Upam, da čim dlje.
• Vzornik?
Giannis Antetokounmpo, največkrat izglasovan igralec
(MVP) lige NBA v letošnji sezoni, član ekipe Milwaukee
Bucks. Všeč mi je njegov stil igre. Visok je 211 cm in igra
zelo hitro košarko, da ga nihče ne more braniti. Tudi sam
bi rad igral tako.
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Nova košarkarska sezona
Škofjeloška moška članska ekipa LTH Castings bo novo sezono ta konec
tedna začela v domači dvorani na Podnu, v klubu pa si prizadevajo tudi
za napredek ženske košarke.
VILMA STANOVNIK
Najmočnejša ekipa škofjeloškega košarkarskega kluba bo tudi letos igrala
med drugoligaši. Že junija je moštvo
prevzel trener Andrej Božič, ki je v lanski sezoni z Medvodami poskrbel za
presenečenje sezone. »Odločitev, da
se pridružim LTH Castingsu, ni bila
težka. Podaljšano roko trenerja bosta
na parketu predstavljala povratnik
v ekipo Luka Grum in novinec Matic
Sirnik, ki sta s 27 oziroma 28 leti tudi
najstarejša člana ekipe.
Ekipa je sestavljena dobro. Smo mlada zasedba, tako da pričakujem hitro, agresivno ter atraktivno igro, kar

nam bo prinašalo dober rezultat ter
zanimanje domačih gledalcev. Naš
cilj je, da izboljšamo dosežek iz lanske sezone in se uvrstimo med osem
ekip, ki se bodo borile za prvaka lige,«
pred začetkom nove ligaške sezone, ki
jo Škofjeločani začenjajo to soboto v
dvorani Poden proti Iliriji, pove trener.
V škofjeloškem klubu so se odločili,
da zadnja leta več pozornosti znova
namenjajo tudi ženski košarki. »V nekaj letih pričakujemo, da bomo znova
imeli tudi žensko člansko ekipo. Veseli nas, da se spet več deklet odloča za
vpis v našo košarkarsko šolo,« pravi
predsednik kluba Anže Kalan in dodaja, da za ženske selekcije, ob pomoči

Daše Dumenčič in Jasmine Zalar, skrbi Klavdija Oblak, sicer tudi dolgoletna
košarkarica škofjeloške Odeje.
V klubu skrbijo tudi za mlade ekipe. V
zadnji sezoni so bili ponosni zlasti na
kadete, ki so aktualni državni podprvaki.
»Letos je v košarkarski šoli še več
otrok kot v prejšnjih letih. V zaključku avgusta smo uspešno zaključili s
še eno izvedbo košarkarskega tabora, zdaj pa je že v polnem teku nova,
verjamemo da tudi uspešna sezona,«
pravi vodje košarkarske šola Jaka Šiberlein in dodaja, da bodo tudi to sezono vse mlajše selekcije kluba nastopale v najvišjem rangu tekmovanja.

»Tisto, kar vozimo, tudi prodajamo«
Zaupajte nakup kolesa strokovnjakom, saj boste lahko le tako imeli zagotovljen strokovni
servis in dolgo življenjsko dobo kolesa.
Pozimi vam bodo v Etapi ponudili veliko izbiro smuči in opreme znamke Head in seveda
tudi servis smuči. Prav tako vam bodo pozimi lahko strokovno servisirali kolo in ga pripravili
za vaše prve kolesarske užitke v novi sezoni.

bike – ski – running
bike- –skiski
– running
bike
- running

040 893 007

ETAPA SIMON JESENKO S.P., KIDRIČEVA CESTA 69, ŠKOFJA LOKA

Pravijo v kolesarski trgovini Etapa, ki
jo najdete v Škofji Loki, na Kidričevi cesti 29. Trgovina je od glavnega rondo
križišča Škofja Loka–Kranj–Ljubljana
oddaljena dobrih sto metrov, vendar se
morate do nje zapeljati skozi Frankovo
naselje, kjer se na Kidričevi cesti pri Hipermarketu Mercator držite desne.
Presenečeni boste nad dobro založenostjo
trgovine. Ogledate in preizkusite lahko veliko različnih koles, med katerimi boste zagotovo našli kaj primernega zase. Poudarek
je na kolesih proizvajalcev TREK, GT, Bergamont, Author ... Ponudbo si lahko ogledate
tudi v spletni trgovini www.etapa.si.
Za kupce je pomembno, da vsi izdelki združujejo najboljše razmerje med ceno, kvaliteto in zanesljivostjo. Njihov osnovni motiv
je ponuditi strankam vrhunske kolesarske
komponente ter strokoven in kvaliteten servis koles in kolesarske opreme, s posebnim
poudarkom na servisu vseh tipov in znamk
vzmetenja. Torej če imate težave z vzmetnimi
vilicami, potem je Etapa pravi naslov za vas.
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Ogrevanje je zelo pomemben energetski steber
Za "pametno ogrevanje" so ključni pametno načrtovanje, pametna izvedba
in pametna raba, so med drugim poudarili na nedavnem dogodku v okviru
Mednarodnega obrtnega sejma v Celju. Na Eko skladu pričakujejo tudi naraščajoče
povpraševanje po spodbudah za toplotne črpalke.
SUZANA P. KOVAČIČ
Osnovni namen Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), s katerim bi zastavili konkretne cilje
za leto 2030 in smernice za 2040, je povečati energetsko
učinkovitost, obenem pa dokument obravnava tudi območje ogrevanja, ki je eden od najpomembnejših energetskih stebrov s toplotnimi črpalkami na čelu. Je pa
vsak dokument (poleg NEPN še akcijski načrt za energetsko učinkovitost ter sam Energetski koncept Slovenije)
del mozaika, ki tvori energetsko strategijo države, je na
nedavnem dogodku z naslovom Pametno ogrevanje za
trajnostno prihodnost, ki sta ga v okviru 52. Mednarodnega obrtnega sejma v Celju organizirala Montel Energetika.net in podjetje Kronoterm, povedal mag. Erik Potočar z
Direktorata za energijo na ministrstvu za infrastrukturo.
Napovedal je tudi podrobnejšo strategijo za področje ogrevanja in hlajenja, ki pa bo sprejeta po sprejetju NEPN.

NADALJNJA INTENZIVNA RAST INVESTICIJ
V TOPLOTNE ČRPALKE
Direktorica Eko sklada mag. Mojca Vendramin je povedala, da je Eko sklad samo lani za projekte energetske
učinkovitosti namenil okoli 60 milijonov evrov, po novem pa ponujajo tudi nepovratna sredstva za podjetja in
konkretno za ukrepe v poslovnih stavbah. Vendraminova, ki pričakuje še naraščanje zanimanja za podpore Eko

sklada, je pojasnila tudi, da Eko sklad zagotavlja subvencije za občane iz prispevka za energetsko učinkovitost in
iz podnebnega sklada. Ocenila je, da bo v prihodnje še
naraščalo tudi povpraševanje po spodbudah za toplotne
črpalke, in lahko se zgodi, da bo z danes pet tisoč subven-
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cioniranih toplotnih črpalk letno Eko
sklad prihodnje leto podprl investicije v že okoli sedem tisoč toplotnih
črpalk. Poudarila je tudi pomen zasledovanja visokih standardov za kakovost teh črpalk, zato ima Eko sklad
na svoji spletni strani objavljen tudi
seznam naprav, ki so upravičene do
njihovih spodbud.

KLJUČNI PAMETNO NAČRTOVANJE,
IZVEDBA IN RABA
Predsednik Slovenskega združenje za
energetiko prof. dr. Alojz Poredoš je
strategijo na področju ogrevanja ocenil kot ustrezno, a opozoril, da nas
to ne sme uspavati. V ospredje je postavil problematiko subvencioniranja
kurilnih naprav na lesno biomaso,
saj da je težko nadzorovati veliko razpršenost kurišč, ki lahko uporabljajo
neustrezne surovine, to pa lahko vodi
k povečanju škodljivih emisij. Prof.
Poredoš je poudaril tudi, da bomo do
zares 'pametnega ogrevanja' prišli
šele, ko bo to vključevalo tudi pame-

Eko sklad je samo lani
za projekte energetske
učinkovitosti namenil
okoli 60 milijonov evrov,
po novem pa ponujajo tudi
nepovratna sredstva za
podjetja in konkretno za
ukrepe v poslovnih stavbah.
V prihodnje bo po oceni Eko
sklada še naraščalo tudi
povpraševanje po spodbudah
za toplotne črpalke in lahko
se zgodi, da bo z danes
pet tisoč subvencioniranih
toplotnih črpalk letno Eko
sklad prihodnje leto podprl
investicije v že okoli sedem
tisoč toplotnih črpalk.

tno načrtovanje, pametno izvedbo in
pametno rabo.
Namestnik direktorja družbe ECE
mag. Marko Štrigl je namreč opozoril, da je tudi zaradi povečane rabe
toplotnih črpalk prišlo do občutnega
povečanja rabe električne energije, in
da ne bi ogrozili oskrbe z električno
energijo, bodo potrebne investicije
v omrežje, ki si bodo morale slediti
prej, kot je bilo to doslej, ko smo imeli
večje investicije v omrežja na trideset
ali celo štirideset let. »Druga zadeva
je napovedovanje električne energije, pri čemer moramo dobavitelji
električne energije predvideti porabo
za vse svoje stranke. Če denimo napovemo, da bo stranka porabila 100
enot energije, porabi pa 102 enoti,
moramo za ti dve dodatni enoti plačati dvakrat večjo ceno energije,« je
ponazoril Marko Štrigl in dodal, da se
morajo zato dobavitelji energije zelo
aktivno prilagajati novim razmeram.
»V prihodnosti bomo skušali vplivati
na odjemalce tako, da ne bi uporab

toplotne
črpalke
toplotne
črpalke

20 LET
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Toplotne črpalke iz alpha innotec –
izdelane v Nemčiji

O
NOV
0/19
od 1

alternativne
energije
alternativne
energije

alira LWDV

kompaktni inverter
hladivo prihodnosti R290

alira LWAV

kompaktni inverter
aktivno hlajenje serijsko

alira LWA

kompaktni inverter
aktivno hlajenje serijsko

tel.: 040 34 33 33

altera SWCV & WZSV
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www.ekoenergija.eu • www.ait-deutschland.eu
Vabljeni v nov poslovni in razstavni prostor: Cargo Partner-logistični center, na naslovu Zgornji Brnik 390, Aerodrom-Brnik
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ljali toplotnih črpalk v času največje
konične porabe, a za zdaj je prihranek energije, ki ga lahko s tem odjemalec doseže, še premajhen, da bi se
bil (odjemalec) pripravljen odpovedati ogrevanju v določenem trenutku.«

KO TOPLOTNA ČRPALKA DELUJE TUDI
KOT VIRTUALNA ELEKTRARNA
Namestnik direktorja družbe Kronoterm dr. Dean Besednjak je povedal,
da v podjetju že sodelujejo v projektu
'Aktivni odjemalec', v okviru katerega
bodo v sistem vključili dvajset odjemalcev, ki bodo dovolili nadzorovanje
delovanja njihovih toplotnih črpalk.
»Še vedno pa nam manjka zakonska
podlaga, kako celovito vključiti tovrstne odjemalce v energetski sistem,«
je opozoril in pojasnil, da tako lahko
toplotna črpalka deluje tudi kot virtualna elektrarna. Dean Besednjak je
prav tako menil, da bi morala subvencijska shema Eko sklada ločevati
in spodbujati vgradnjo toplotnih črpalk, ki so energetsko učinkovitejše

Na same odločitve uporabnikov poleg bivalnega ugodja ključno
vpliva tudi cena posamezne rešitve za ogrevanje, zato so na
dogodku opozorili tudi na nujnost ukrepanja na področju
energetske revščine. Ne gre si predstavljati, da bi ljudem na
socialno šibkejših območjih odtegnili možnost kurjenja na
lesno biomaso.
in emitirajo manj hrupa kot povprečne. V nasprotnem lahko ozko in nekritično usmerjene subvencije v obnovljive vire po eni strani prispevajo
k energijskim prihrankom, po drugi
strani pa povečajo emisije trdih delcev in hrupa v okolje.
V razpravi so sodelovali tudi direktorji treh lokalnih energetskih agencij (LEA), pri čemer sta mag. Anton
Pogačnik iz LEA Gorenjska in Boštjan
Krajnc iz agencije Kssena opozorila na
nujen večplasten pristop pri načrtovanju ogrevalnih sistemov, ki morajo
biti ustrezni glede na danosti posamezne mikrolokacije. Na same odločitve
uporabnikov pa ključno vplivata cena

posamezne rešitve in raven bivalnega
ugodja, sta poročala o ugotovitvah iz
terena. Janez Petek iz LEA Ptuj je opozoril tudi na nujnost ukrepanja na
področju energetske revščine, pri čemer si ne predstavlja, da bi ljudem na
socialno šibkejših območjih odtegnili
možnost kurjenja na lesno biomaso.
Da imamo v Sloveniji dovolj znanja,
sta se nadalje strinjala tako Peter
Novak kot Marko Umberger iz Slovenskega društva za sončno energijo,
Umberger je še poudaril, da moramo
biti pri snovanju energetske strategije – k njeni čimprejšnji pripravi je
pozval tudi Janez Petek – predvsem
realni.
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»Smo na dobri poti, vendar še nismo na cilju«
Na Zvezi potrošnikov Slovenije so v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom
Slovenije že petič preverjali kakovost peletov, ki so potrošnikom na voljo na
slovenskem trgu.
SUZANA P. KOVAČIČ
FOTO: TINA DOKL
Proizvodnja lesnih peletov v zadnjem
desetletju konstantno narašča, saj
omogočajo udoben in do okolja prijazen način ogrevanja, sam sistem pa
je priročen in ne zavzame veliko prostora. Čeprav peleti spadajo med najdražja lesna goriva, je njihova cena
nižja od kurilnega olja, ki je poleg drv
in zemeljskega plina med najpogosteje
uporabljenimi energenti za ogrevanje
gospodinjstev v Sloveniji. Prav zaradi
široke uporabe tega obnovljivega vira
energije so na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) v sodelovanju z Gozdarskim

inštitutom Slovenije letos že petič preverjali kakovost peletov, ki so potrošnikom na voljo na slovenskem trgu.
Med 25 vzorci so našli tri neustrezne,
med njimi sta bila dva, ki sta na podlagi izmerjenih parametrov »padla« v
kakovostni razred B. Peleti tega razreda so po karakteristikah primerljivi s
tistimi za industrijsko rabo, zato jih
za uporabo v gospodinjstvih odsvetujejo. Na ZPS zato vabijo potrošnike, da
si ogledajo test peletov na www.zps.si,
kjer je dostopen brezplačno. Razlike v
kakovosti so lahko velike, cena pa ni
merilo kakovosti. Za vrečo so odšteli
od 3,29 do 5,39 evra – za vrečo zmagovalca v razredu A1 so odšteli 4,27 evra,

za vrečo zmagovalca v razredu A2 pa
3,88 evra.
»Analize kakovosti peletov na slovenskem trgu, ki jih izvajamo že od 2014,
kažejo na izboljšanje stanja na trgu. V
tokratnem testu ni bilo vzorca, ki ga
ne bi mogli razvrstiti v kakovostne
razrede, kar je zelo razveseljivo. Na
drugi strani pa je bilo kar 60 odstotkov vzorcev uvrščenih v najvišji kakovostni razred (A1). Kljub vse boljšim
rezultatom pa še vedno zaostajamo
za nekaterimi drugimi trgi, saj so na
primer analize peletov z avstrijskega
trga potrdile, da se vsi vzorci uvrščajo
v kakovostni razred A1,« je ocenila rezultate letošnjega primerjalnega testa

AX SYSTEMS ADRIA d.o.o. 041 362 224 jure@alarm-sistemi.si
Poskrbite za ogrevanje in toploto v vašem domu z UDEN-S grelnimi IR paneli
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V naši ponudbi imamo tudi Novo generacijo brezžičnih alarmnih sistemov AJAX z elementi pametnega doma, ki ščiti vaš dom pred vlomom, požarom in poplavo.
Moderen, estetski in enostaven za uporabo, hkrati pa izpolnjuje vse zahteve profesionalnih varnostnih sistemov. Več informacija na internetni strani: www.alarm-sistemi.si.
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Dizajn IR ogrevalni paneli
AX Systems Adria, alarmni sistemi d.o.o., Pot na kolodvor 4, 4000 Kranj (salon Zoisova 1, Kranj – nasproti sodišča)
www.irogrevanjeprostora.si Tel.: 00 386 41 362 224 jure@alarm-sistemi.si
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peletov dr. Nike Krajnc z Gozdarskega
inštituta Slovenije in dodala: »Smo na
dobri poti, vendar še nismo na cilju.«

NAJPOMEMBNEJŠE LASTNOSTI
PELETOV

Testirali so pelete v 15-kilogramskih
vrečah, ki so najbolj primerni za uporabo
v kaminih, kaminskih pečeh in v manjših
sistemih za centralno ogrevanje. Kupili
so jih na različnih prodajnih mestih po
Sloveniji. Za vrečo so odšteli od 3,29
do 5,39 evra. Lani so za najdražjo vrečo
odšteli 4,89 evra.

Testirali so pelete v 15-kilogramskih
vrečah, ki so najbolj primerni za uporabo v kaminih, kaminskih pečeh
in v manjših sistemih za centralno
ogrevanje. Kupili so jih na različnih
prodajnih mestih po Sloveniji. Kot že
omenjeno, so za vrečo odšteli od 3,29
do 5,39 evra; lani so za najdražjo vrečo
odšteli 4,89 evra.
Na ZPS poudarjajo, da kakovostni peleti v kombinaciji s kakovostno pečjo
na pelete zagotavljajo najbolj učinkovito in hkrati do okolja prijazno
ogrevanje. »Kakovost peletov je sicer
odvisna predvsem od uporabljene surovine. Najpomembnejše lastnosti peletov so: vsebnost vode in pepela, mehanska obstojnost, gostota nasutja,
delež finih delcev ter vsebnost dolo-

čenih makro- in mikrokemijskih elementov,« je pojasnila Barbara Primc,
strokovna sodelavka na projektu CLEAR 2.0, in dodala: »V laboratoriju med
drugim preverimo tudi gostoto nasutja. Večja je gostota nasutja, več energije je akumulirane na prostorninsko
enoto, kar pomeni manjše transportne in skladiščne stroške. Poleg tega
vreča z večjo gostoto nasutja zavzame
manj prostora.«

DELEŽ PEPELA IN MEHANSKA
OBSTOJNOST NAJVEČJI TEŽAVI
Mehanska obstojnost, ki je z vidika potrošnika zelo pomembna, je bila razlog,
da sta dva vzorca na podlagi meritev
»padla« v razred B. »Manjša mehanska obstojnost pomeni večji delež finih
delcev v skladiščnem prostoru, zaradi
katerih se lahko v najslabšem primeru zaustavi transportni polž, ki dovaja
pelete v kurišče,« je poudarila Barbara
Primc in dodala, da je tretji vzorec z oceno pomanjkljivo »padel« zaradi deleža

Najbolj zdravo in varčno ogrevanje z infra paneli Vitalheizung

Oglasno sporočilo

Vitalheizung paneli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

do 65 odstotkov prihranka pri stroških ogrevanja
nizka investicija
brez vzdrževanja in servisiranja
dolga doba uporabnosti
pozitiven vpliv na zdravje in počutje
občutek toplote v prostoru je naraven, zato je bivanje prijetno
ni kroženja zraka, zato ni dvigovanja prahu
ogrevanje, ki suši vaše zidove in tako prepreči nastanek
vlage ali plesni
stene, tla in predmeti v prostoru so vedno topli in prijetni
akumulacija toplote je tako v vseh stenah, predmetih v
prostoru
enostavno upravljanje temperature za vsak prostor posebej
hitra montaža brez večjih posegov
primeren sistem ogrevanja ali dogrevanja za vse vrste
bivalnih, počitniških, poslovnih in industrijskih objektov
vsak IR-panel lahko pobarvamo ali nanj natisnemo sliko po
vaši želji
sedemletna garancija
vsi potrebni EU-certifikati

AKCIJA DO KONCA OKTOBRA

IR-ogrevanje uporabljajo tudi v medicini, na primer v inkubatorjih. Grelni element oddaja IR- žarke v prostor in tako se segrevajo stene, tla in vsi predmeti. Ker so ogreti na enako temperaturo
kot zrak ali celo stopinjo več, je toplota razdeljena po prostoru
enakomerno, tako je med tlemi in stropom samo približno dve
stopinji Celzija razlike. Poraba električne energije je tako lahko
nizka, saj paneli delujejo v povprečju od štiri do šest ur na dan.
Investicija je lahko postopna za vsak prostor posebej, zato je
primeren sistem ogrevanja kot osnovni ali dopolnilni vir.
Panele lahko namestimo na strop ali zid, odvisno prostora, zato
si ga ogleda naš strokovnjak, upoštevamo pa tudi druge dejavnike za pravilen izračun moči panelov za posamezen prostor.
Neprimerna ali prenizka moč lahko privede do neogretih prostorov in velike porabe električne energije. Podjetje Nuvision, d.
o. o, ponuja brezplačen ogled na domu ter strokovno mnenje o
moči panelov in montaži.

V OBJEMU SONCA

Podjetje Nuvision, d. o. o., je generalni uvoznik IR-panelov Vitalheizung iz Avstrije z več kot 26-letno tradicijo. Ponujamo vrhunsko
kakovost panelov s sedemletno garancijo in več kot 40-letno dobo uporabnosti brez vzdrževanja in servisiranja.
Nuvision, d. o. o.
Cerov log 16
8310 Šentjernej
info@nuvision.si
www.nuvision.si
041 886 484

www.nuvision.si

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

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

AKCIJA DO KONCA OKTOBRA

AKCIJA DO KONCA OKTOBRA
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»Najpomembnejše lastnosti peletov so: vsebnost vode in
pepela, mehanska obstojnost, gostota nasutja, delež finih
delcev ter vsebnost določenih makro- in mikrokemijskih
elementov.«
pepela, ki je bil večji, kot je bilo navedeno na embalaži, poleg tega je presegal
dovoljeni ostanek pepela za razred A1,
ki je bil označen na vreči.

OZNAČEVANJE JE BOLJŠE, AMPAK ...
V primerjavi s prejšnjimi leti je označevanje veliko boljše, saj je na vrečah
vedno več oznak, a še vedno je imela
slaba četrtina (šest) vzorcev na embalaži le certifikat distributerja. »Ta je
na pogled skoraj identičen certifikatu
proizvajalca, razlikuje se le v številčni
oznaki. Potrošnik težko opazi razliko,
zato na ZPS menimo, da certifikat distributerja ne bi smel biti označen na
embalaži, saj lahko potrošnik zmotno
misli, da gre za certifikat proizvajalca
in da torej označuje kakovost peletov.
V resnici pa zgolj potrjuje, da distributer skrbi za ustrezno skladiščenje in

transport peletov, tudi tistih, ki nimajo certifikata proizvajalca,« poziva k
ureditvi razmer certifikacijski organ
ENplus Bioenergy Europe Barbara
Primc. Na ZPS na to pomanjkljivost
opozarjajo že tretje leto. Prepričani so,
da bi moral biti certifikat distributerja naveden le na spletnem ali prodajnem mestu, ne pa tudi na vreči.

SKUPINSKI NAKUP KAMINSKIH PEČI
Potrošniki, prijavljeni v skupinski nakup kaminskih peči na pelete, kampanjo, ki jo trenutno izvaja ZPS, bodo
po elektronski pošti prejeli obvestilo
s ponudbo izbranega ponudnika. Na
izbiro bodo le preverjeno kakovostne
kaminske peči. »Potrošnikom bomo
ponudili le tiste toplozračne kaminske peči na pelete, ki so dosegle dovolj
visoko oceno na testu potrošniških

organizacij. Tudi tokrat, tako kot v
primeru klimatskih naprav, ponudba zato ne bo vključevala cenenih
modelov,« je pojasnil Boštjan Okorn,
vodja projekta CLEAR 2.0 za Slovenijo,
in dodal: »Vsi zainteresirani potrošniki lahko še vedno oddajo prijavo na
HYPERLINK "http://www.SKUPINSKInakupZPS.si" www.SKUPINSKInakupZPS.si. Prijava je namreč pogoj za sodelovanje v skupinskem nakupu, rok
za nakup kaminskih peči po pogojih
skupinskega nakupa pa je do 15. oktobra 2019 oziroma do razprodaje zalog. Zaloge kaminskih peči na pelete,
ki jih udeleženci skupinskega nakupa
lahko kupijo po pogojih, ki smo jih zanje dosegli, so omejene.«
Skupinski nakupi različnih izdelkov
in storitev postajajo redna aktivnost
evropskih potrošniških organizacij,
saj prinašajo številne prednosti in
ugodnosti združenim potrošnikom,
podpira pa jih tudi Evropska komisija.
Skupinski nakup kaminskih peči na
pelete in test peletov sta izvedena v
okviru projekta CLEAR 2.0.
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Nevarnost zastrupitve
z ogljikovim monoksidom
SUZANA P. KOVAČIČ
tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:

prenova stanovanjskih in poslovnih
prostorov hitra in kvalitetna prenova kopalnic
tlakovanje dvorišč energetske prenove objektov
Trgovina: vinil plošče, keramika, topli podi,
parketi kopalniška oprema gradbeni material in
orodje lepila, laki in olja za parket
Svetovanje: projektiranje ideje načrti

V Sloveniji se vsako leto z ogljikovim monoksidom zastrupi in umre
kar nekaj ljudi. S čutili ga ne moremo zaznati – je plin brez barve,
vonja in okusa, zato ga tudi imenujemo tihi morilec. Pogosto se na
prisotnost ogljikovega monoksida v stanovanju največkrat pomisli
šele takrat, ko nekdo izgubi zavest. Kot pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), se zastrupitev z ogljikovim monoksidom kaže z glavobolom, slabostjo, bruhanjem, utrujenostjo,
omotičnostjo, težave se lahko stopnjujejo do zmedenosti, zanašanja pri hoji, motenj vida, nezavesti in smrti. Vsak sum na zastrupitev
z ogljikovim monoksidom je treba vzeti zelo resno in se zavedati, da
zastrupitve z ogljikovim monoksidom lahko povzročijo trajne okvare
možganov z motenim spominom in mišljenjem, težavami pri učenju in pogostimi glavoboli. Za preprečevanje zastrupitev svetujejo
reden pregled in vzdrževanje kurilnih naprav in dimnikov ter redno
prezračevanje bivalnih prostorov. V primeru, da kurite z drvmi, naj
bodo ta čim bolj suha. Previdno je treba uporabljati tudi generatorje
električne energije, saj ti pri svojem delovanju tudi sproščajo ogljikov monoksid. Na morebitno nastajanje in kopičenje ogljikovega
monoksida v prostoru nas lahko pravočasno opozori alarmna naprava oziroma javljalec (detektor) ogljikovega monoksida v zraku.

Izkoristite
jesensko
akcijo!
BREZPLAČNA IZMERA
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Izbira toplotne črpalke
Vse več današnjih uporabnikov pričakuje tudi udobje ogrevalnih sistemov.
V Škofji Loki bo prebivalcem na voljo svetovanje o prednosti uporabe
toplotnih črpalk.
SUZANA P. KOVAČIČ
Odkar se pri Eko skladu lahko ob nakupu toplotne črpalke
pridobi kredit in/ali subvencijo, so tudi toplotne črpalke
postale cenovno konkurenčne drugim ogrevalnim napravam. Marsikdo je že sprejel odločitev, da hoče imeti toplotno črpalko, a so ga pred nakupom ustavile dileme, kakšno naj izbere. Zrak-voda ali voda-voda? Naj bo črpalka
klasična evropska v kompaktni zunanji izvedbi z velikim
zalogovnikom v kurilnici, ali naj bo sodobna japonska v
ločeni izvedbi z notranjo in zunanjo enoto? Ali se splača
investirati v sončni kolektor na strehi? Kaj pa stara peč,
jo odstranite ali obdržite za kombinirano ogrevanje s toplotno črpalko? Pred nakupom pridobite čim več ponudb
različnih izvajalcev in jih povprašajte za nasvet. Tudi če
bodo njihovi napotki različni, boste tako lažje razrešili večino dilem. Predvsem pazite, da bo toplotna črpalka tudi

Pred nakupom toplotne črpalke pridobite
čim več ponudb različnih izvajalcev in jih
povprašajte za nasvet. Tudi če bodo njihovi
napotki različni, boste tako lažje razrešili
večino dilem. Predvsem pazite, da bo
toplotna črpalka tudi pri zelo nizkih zunanjih
temperaturah imela še dovolj moči za ogrevanje
hiše. Če živite v strnjenem naselju, naj bo
zunanja enota čim tišja.
pri zelo nizkih zunanjih temperaturah (minus 15 stopinj
Celzija) imela še dovolj moči za ogrevanje hiše. Če živite v
strnjenem naselju, naj bo zunanja enota čim tišja.

Moderne, klasične in rustikalne
kuhinje Alples

50% popust na delovne plošče Alples
darilo kuhinjski robot Gorenje MMC700W*
brezplačna montaža kuhinje
dve leti garancije

TRENTA

URBANA

* Brezplačna montaža in darilo robot vam pripada ob nakupu kuhinje v vrednosti nad 1500€, akcijski popust velja do 15.10.

Salon pohištva 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

URBANA

www.prevc.si
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Katere toplotne črpalke so najprimernejše za nove objekte z dobro toplotno izolacijo
in talnim ogrevanjem in predvsem katere so najprimernejše za starejše objekte z
radiatorskim ogrevanjem?

V oktobru bodo v podjetju Termaks
tudi za prebivalce Škofje Loke pripravili izobraževalni seminar na
temo Izbira toplotne črpalke v petih
korakih. Predstavili bodo ponudbo
in novosti nekaj v svetu najbolj uveljavljenih proizvajalcev ter naredili
primerjavo ključnih razlik med njimi
glede zmogljivosti ogrevanja pri nizkih zunanjih temperaturah, glasnosti zunanje enote, cene, garancijskih
pogojev in še česa. Ogledali si boste,
katere toplotne črpalke so najprimernejše za nove objekte z dobro toplotno izolacijo in talnim ogrevanjem in
predvsem katere so najprimernejše
za starejše objekte z radiatorskim
ogrevanjem. Predaval bo strokovnjak
iz poznavanja toplotnih črpalk Robert Žibrik. Udeležba na seminarju je
brezplačna, obvezna pa je prijava na
telefonsko številko 041 692 410 do 15.
oktobra. O lokaciji in terminu predavanja boste prijavljeni obveščeni, ko
bo znano število prijav.

SALON KOPALNIC
PLOŠČICE
SANITARNA KERAMIKA
SANITARNE ARMATURE
NOTRANJA VRATA
TUŠ KABINE IN KADI
KOPALNIŠKO POHIŠTVO
PRENOVA

Šuceva 23, Kranj
dolnov@dolnov.si
04 201 30 14

Veliko znižanje eksponatov

w w w.dolnov.si
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VSAKOLETNO TEŽKO PRIČAKOVANO

OBIRANJE MANDARIN

Prvi dan bo odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju ob 5. uri, z avtobusne postaje v Škofji
Loki pa ob 5.20. Peljali se bomo proti Makarski rivieri, kjer se bomo lahko pozno popoldne kopali
v morju, večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z aperitivom in
suhimi figami, nato bomo uživali ob obiranju mandarin v čudovitem okolju neretvanske delte.
Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito naravo. Domačini nam bodo v
restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanskimi specialitetami, pijačo in zabavo.
Pozno popoldne se bomo zapeljali nazaj proti hotelu, kjer se bomo po večerji pogovorili o doživetjih pri obiranju mandarin v dolini Neretve.
Tretji dan bo po zajtrku nekaj prostega časa. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali v Makarsko,
eno najlepših letovišč v Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti mestu Omiš. Ogledali si bomo mesto in
kanjon reke Cetine. Popoldne se bomo vračali proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.

Cena izleta je samo 174 EUR na osebo.

Dolina Neretve in Makarska riviera sta oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!
Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo:
v Kompasu Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in
v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski trg 8, tel.: 04/511 17 70.
Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

Cena vključuje:
prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po
programu, 2 polpenziona v dvoposteljnih sobah
v hotelu z 4 zvezdicami, obiranje mandarin, 3 kg
mandarin na osebo, vožnjo s trupicami po
delti Neretve, odlično kosilo z neretvanskimi
specialitetami in zabavo in pijačo Pri Jozotu,
oglede po programu ter stroške vodenja in organizacije potovanja.
Doplačilo (ob prijavi):
enoposteljna soba – 34 EUR za dve nočitvi
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V TAM-TAM-ovi Ulični galeriji na Vegovi v
Ljubljani je bila do včeraj na ogled razstava
Škofjeločana Janeza Pelka z naslovom Dim in
kri. Razstava je nastala v koprodukciji z Loškim
muzejem in je bila ustvarjena v spomin na
fotografovega prijatelja Aleša Češnovarja. Na sliki
avtor razstave (desno) in Boštjan Soklič, kustos
Loškega muzeja. M. L. / Foto: Maša Likosar

Nekdanja ravnatelja Glasbene šole Škofja Loka Valentin Bogataj in Peter
Kopač sta si v Groharjevi galeriji z zanimanjem ogledala kotiček, namenjen
70-letnici šole. Oba sta tudi v pokoju dejavna glasbenika, Bogataj je odličen
orgličar, Kopač pa je napisal nekaj novih skladb. Mogoče bomo kakšno
slišali tudi na koncertu ob njegovem okroglem jubileju. I. K.
/ Foto: Igor Kavčič

Škofja Loka je gostila že štirideseti Loški umetniški festival LUFt. Jesensko vreme je bilo naklonjeno tako prodajalcem z unikatne
tržnice kot obiskovalcem, med katerimi je bilo največ družin z majhnimi otroki. LUFt je namreč obiskal priljubljeni Maček Muri v družbi
Družinskega gledališča Kolenc. Mačje mesto je s svojim dogajanjem in predstavo Maček Muri išče kroniko navdušilo. A. B. / Foto: A. B.
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Brata Leon in Nace Ribnikar sta uspešna mlada kitarista
v razredu prof. Denisa Kokalja v Glasbeni šoli Škofja Loka.
Pred dnevi sta v duetu obogatila odprtje razstave v Groharjevi
galeriji. Poletela sta s kondorjem. Po špansko. I. K.
/ Foto: Igor Kavčič

Septembra je na Brdu pri Kranju potekal dogodek Bodi
dober, bodi kul, ki sporoča: Ni vseeno, kakšen vzornik je
posameznik, saj s svojim obnašanjem močno vplivamo
na razvoj mladih možganov. Namenjen je bil vzgojnoizobraževalnim ustanovam, poleg predsednika države Boruta
Pahorja pa so to sporočilo podprli tudi številni slovenski
strokovnjaki, podjetniki, športniki, pevci in igralci. Med njimi
sta tudi zakonca Valerija in Ivo Čarman iz Škofje Loke. D. Ž.
/ Foto: Gorazd Kavčič

Kmetija Pr' Matevž iz Reteč je za domačo mocarelo na
letošnjem ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju
edina prejela zlato priznanje. Za to sta v prvi vrsti zaslužna
Matevž Jenko in njegovo dekle Eva Vrevc, na sliki v domači
trgovinici. M. B. / Foto: Maja Bertoncelj

ROBERT VENE S.P., TAVČARJEVA ULICA 7, ŠKOFJA LOKA

Škofjeločan Tomaž
Hostnik je na 43. festivalu
Popevka, ki ga je gostila
RTV Slovenija, prejel
nagrado za najboljše
besedilo. Hostnik je član
zasedbe Vudlenderji,
ki se je predstavila s
pesmijo Kam bi šla in se s
telefonskim glasovanjem
uvrstila na drugo mesto.
M. L. / Foto: Primož
Pičulin
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Pripravljeni na zimo?
Goodyear pred letošnjo zimo predstavlja novo serijo UltraGrip.
Iz podjetja Goodyear Dunlop Sava Tires iz
Kranja sporočajo, da so letos celovito nadgradili večkrat nagrajene zimske pnevmatike iz družine UltraGrip. Novo serijo
pnevmatik, namenjeno visokozmogljivim
in mestnim avtomobilom ter gospodarskim vozilom, odlikuje še učinkovitejše
zaviranje in izboljšan oprijem. Pnevmatike UltraGrip Performance+, UltraGrip 9+ in
UltraGrip Cargo z uporabo naprednih tehnologij zagotavljajo povečano zmogljivost
tudi v težkih zimskih razmerah.
Pnevmatiko UltraGrip Performance+ za
visokozmogljive avtomobile zahvaljujoč
dvema ključnima tehnologijama odlikuje povečana zmogljivosti na mokri in
suhi podlagi ter v zimskih razmerah.
Tehnologija Traction Protect vključu-

Goodyear UltraGrip, večkrat najboljša na testih

Dacia Duster
Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

že za 13.690

OMEJENA
Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

SERIJA

1 LETO

BREZPLAČNEGA
OSNOVNEGA
KASKO ZAVAROVANJA*

ZIMSKIH
PNEVMATIK
3 LETA

VZDRŽEVANJA*

www.dacia.si

Podana cena (MPC=maloprodajna cena) je neobvezujoča priporočena cene in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV.
*Ob nakupu vozila preko Dacia financiranja prejmete podaljšano jamstvo za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto zavarovanja ter redno
vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Dacia Financiranja.
*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5.
Več informacij
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
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Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com
Vaš
trgovec
vdoKranju
Odprto
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do yy.,
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AVTOHIŠA
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o., PE
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041 308 956,REAL,
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renault.si

AVTOHIŠA REAL, D.O.O., VODOVODNA CESTA 93, LJUBLJANA

5 LET

JAMSTVA*

+ PAKET

€
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je povsem novo smolo, ki izboljšuje
zmožnost prilagajanja pnevmatike
podlagi, s čimer se sile zaviranja učinkoviteje pretvorijo v oprijem. Slednjega na snegu in ledu še dodatno izboljšuje tudi tehnologija Winter Grip, ki z
novo zmesjo pnevmatiki omogoča večjo prožnost pri nizkih temperaturah.
S tehnologijo Winter Grip se ponaša
tudi pnevmatika UltraGrip 9+, ki voznikom manjših mestnih avtomobilov
v težkih zimskih razmerah zagotavlja
izjemen oprijem. Hkrati pnevmatika
omogoča tudi številne prevožene kilometre, saj jo pred razpokami in krušenjem delcev na grobi podlagi varuje
tehnologija Mileage Plus.
Številnih izboljšav je bila deležna tudi
pnevmatika UltraGrip Cargo, ki z izpopolnjenim dezenom tekalne plasti in
izboljšano gumeno zmesjo voznikom
lahkih tovornih vozil prinaša izjemno
zavorno zmogljivost na snegu. Z zagotavljanjem številnih prevoženih kilometrov pa pnevmatika pripomore še
k zmanjšanju stroškov lastništva.

Omenjene pnevmatike so se odlično
obnesle tudi na zadnjem letošnjem testiranju zimskih gum konec septembra, ki ga je izvedla priznana nemška
avtomobilistična revija Auto Bild. Na
neodvisnem primerjalnem testu so
pnevmatike UltraGrip Performance+ v
razredu 225/45 R17 zasedle drugo mesto, pnevmatike Continetal WinterContact 850 v dimenzijskem razredu
215/55 R17 (test revije Auto moto und

sport) pa prvo mesto. Mimogrede, testi hkrati kažejo, kako pomembna je
sezonska menjava pnevmatik, zavorna pot najboljše poletne pnevmatike
je v snegu za približno šestdeset metrov daljša od najslabše zimske pnevmatike.
Pnevmatike UltraGrip 9+ in UltraGrip
Cargo so že na voljo v vseh dimenzijah, UltraGrip Performance+ pa bo Goodyear na tržišče uvajal postopoma.

Dom je, kjer se počutimo varne
Avtomatska
garažna vrata

od 915 € *
Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.264 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2019.

GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN
| 031 775 401 | www.matjazhartman.si | var.matjaz@gmail.com |
| Matjaž Hartman s.p. |
| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |
TZ-AZ-EP2019-183x94mm-SL-Hartman-B.indd 1
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100% SUV. 100% HIBRIDNA MOČ.

6/06/19 12:36

www.aclovse.si
Corolla
Touring Sports
POPOLNA BREZSKRBNOST

EKO SUBVENCIJA
10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO

AC Lovše d.o.o.

Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil TOYOTA.

EKO SUBVENCIJA

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77
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oktober 2019
1. 10.–12. 10. • Mestno jedro Škofja Loka, 9.00–12.00

9. 10. • Kristalni abonma: Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

SPREHOD PO ŠKOFJI LOKI Z UPORABO MOBILNE APLIKACIJE
Informacije: jela.janezica@os-jela-janezica.si

SOUNDS OF SLOVENIA (BOŠTJAN GOMBAČ IN JANEZ DOVČ)

1. 10.–16. 10. • Preddverje Sokolskega doma Škofja Loka, uradne ure
Sokolskega doma Škofja Loka
RAZSTAVA: 50 LET MUZEJA ŽELEZNIKI IN 40 LET MUZEJSKEGA
DRUŠTVA ŽELEZNIKI
Informacije: Rudi Rejc, 041 75 34 71
1. 10.–16. 10. • Galerija Sokolskega doma Škofja Loka, uradne ure
Sokolskega doma Škofja Loka

Informacije: Sokolski dom Škofja Loka, 04 51 12 335
10. 10. • Loški oder, 19.30
GLEDALIŠKA PREDSTAVA: VISOŠKA KRONIKA (DOBRODELNA,
KULTURNA)
Informacije: Andrej Šubic, 041 76 73 98, andrejsubic@siol.net
11., 18., 25., 10. • Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja Loka, 19.00
GLEDALIŠKI TEČAJ

DEDIŠČINA MESTA
Informacije: Agata Pavlovec, 031 43 24 57,
agata.pavlovec@sokolskidom.si

Informacije: Nadja Strajnar Zadnik, 031 51 17 81,
e-pošta: nadja.strajnar@hotmail.com

1. 10.–16. 10. • Mestni trg in Sokolski dom Škofja Loka

AVTORSKI PROJEKT PO FEYDEAUJEVI PREDLOGI: STRASTI, LAŽI IN
MAČEK V ŽAKLJU (ZA IZVEN)

11. in 12. 10. • Loški oder Škofja Loka, 19.30

MALA GROHARJEVA KOLONIJA
Informacije: Agata Pavlovec, 031 43 24 57,
agata.pavlovec@sokolskidom.si, Janez Jocif, janez.jocif@jskd.si

Informacije: Ana Babnik, 04 51 20 850, 041 73 09 82,
gledalisce@kd-loskioder.si

8. 10.–30. 10. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja
Loka

11. 10. • Sokolski dom Škofja Loka, 11. 10. od 9. do 10. ure in od 11. do
12. ure

SLIKARSKA RAZSTAVA: DETAJLI NAŠEGA ZGODOVINSKEGA MESTA
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si
8. 10.–8. 11. • Šolska avla Gimnazije Škofja Loka in Šolskega centra,
Podlubnik 1
RAZSTAVA IN PREDSTAVITEV FILMA:
DEDIŠČINA#UMETNOST#RAZVEDRILO, RAZSTAVA IN PREDSTAVITEV
FILMA
Informacije: Ana Prevc Megušar, ana.megusar1@guest.arnes.si
8. 10.–30. 10. • Galerija na hodniku Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja
Loka
RAZSTAVA: STARI PREDMETI V OČEH UMETNIKA, LIKOVNA RAZSTAVA
RISB MARTINA ENIKA
Informacije: Saša Ambrožič, sasa.ambrozic@knjiznica-skofjaloka.si
8., 15., 22. in 29. 10. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja
Škofja Loka, 17.30
URA PRAVLJIC (ZA OTROKE OD 4. LETA DALJE): ZLATE PRAVLJICE

PRIREDITEV: »VČASIH JE LUŠTNO BLO«
Informacije: Agata Pavlovec, 031 43 24 57,
Agata.pavlovec@sokolskidom.si
12. 10. • Dvorišče Loškega gradu, 14.00–18.00
JESENSKI DRUŽINSKI DAN Z EVROPSKIMI PROSTOVOLJCI
Informacije: 04 517 04 00, info@loski-muzej.si
12. 10. • Loški muzej Škofja Loka, 16.00
Z IGRO DO DEDIŠČINE: POSLIKAJMO PANJSKO KONČNICO,
DELAVNICA ZA OTROKE
Informacije: 04 517 04 00, info@loski-muzej.si
15. 10. • Sokolski dom, Škofja Loka, 18.30
ODPRTJE DNEVOV KITAJSKE KULTURE
Informacije: 040 55 12 13, info@kinosora.si
15. 10. • Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

TORKOV VEČER S KNJIŽNICO: POTOPISNO PREDAVANJE »BALKAN
TRIP«

8. 10. • Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

TORKOV VEČER S KNJIŽNICO – STROKOVNO PREDAVANJE: JESENSKE
ZASADITVE V POSODAH IN NA GROBOVIH (LORETA VLAHOVIČ, KLUB GAIA)

15. 10. • Kapela Puštalskega gradu, 18.00

Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

KONCERT: 1. GLASBENI VRTILJAK – JAVNI NASTOP UČENCEV
GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA

9. 10. • Velika sejna soba Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta
2, Škofja Loka, 17.00–19.15

Informacije: Glasbena šola Škofja Loka, Luka Železnik, 031 63 30 76

DELAVNICA: KOMUNIKACIJSKI NAČRT – TEMELJ USPEHA PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI VSAKEGA PODJETJA (PRIJAVE SO OBVEZNE –
DELAVNICA JE BREZPLAČNA)

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

Informacije: 04 50 60 220, jana.sifrar@ra-sora.si

Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

SREČANJA OB HUMANISTIKI – KULTIVIRANA DIVJOST KOT ČLOVEKOV
TEMELJ
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17. 10. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30
USTVARJALNA DELAVNICA ZA OTROKE OD 4. LETA DALJE: KDO JE BIL
IVAN TAVČAR?
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si
18. 10. • Cankarjev trg 6 (za cerkvijo), Škofja Loka, 9.00
DELAVNICA MOKREGA POLSTENJA / FILCANJA: SPOLSTIMO SI
BLAZINO
Informacije: Anja Musek, 031 85 54 68
19. 10. • Cankarjev trg, 9.00–12.30
IZMENJEVALNICA U EKOLOK
Informacije: Anja Fabiani, 040 67 33 81, fabianianja@yahoo.com
19. 10. • Cankarjev trg 6 (za cerkvijo), Škofja Loka, 9.00 (in ob 14.00)
DELAVNICA MOKREGA POLSTENJA/FILCANJA: SPOLSTIMO SI
PAJČEVINAST ŠAL
Informacije: Anja Musek, 031 85 54 68
19. 10. • Galerija Ivana Groharja, 10.00
PRAVLJICA V GALERIJI: BOSI PO ROSI – PRIPOVEDOVALSKO
GLASBENA PREDSTAVA
Informacije: 04 517 04 00, info@loski-muzej.si
19. 10. • Sokolski dom Škofja Loka, 10.00

23. 10. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka,
16.00–18.00
ŠAH Z LEONOM MAZIJEM: ŠAHOVSKE DELAVNICE (OBVEZNE
PREDHODNE PRIJAVE)
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si
23. 10. • Velika sejna soba Upravne enote Škofja Loka, Poljanska
cesta 2, Škofja Loka, 17.00–19.15
DELAVNICA: TEHNIKE IN STRATEGIJE POSLOVNIH POGAJANJ (PRIJAVE
SO OBVEZNE)
Informacije: info@ra-sora.si
23. 10. • Škoparjeva hiša na grajskem vrtu, 19.00
PRIPOVEDKE ZA ODRASLE V ŠKOPARJEVI HIŠI
Informacije: 04 517 04 00, info@loski-muzej.si
24. 10. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka,
17.00
JESENSKI PIKNIK – VESELO RAJANJE IN SLADKANJE Z JESENSKIMI
DOBROTAMI
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si
24. 10. • Predavalnica Gimnazije Škofja Loka in Šolskega centra
Škofja Loka, 18.00

BALETNA PREDSTAVA: OTROŠKI ABONMA – LA FONTAINOVE BASNI
Informacije: Sokolski dom Škofja Loka, 04 51 12 335, info@sokolskidom.si

ŠOLA ZA STARŠE – PREDAVATELJICA ANKA PATRU: ČUSTVA IN
RAZUM – KAKO V ČUSTVENO ZAHTEVNIH DIALOGIH?
Informacije: LAS za preprečevanje zasvojenosti Škofja Loka, Sabina
Gabrijel; 04 51 12-330, sabina.gabrijel@skofjaloka.si

19. 10. • Jurjeva dvorana v Stari Loki, 10.00

24. 10. • Miheličeva galerija v Kašči, 19.00

ZGODBE VITEZA STRAHLA
Informacije: Društvo Lonka, Stara Loka, 041 67 05 69, lonka@staraloka.si

BLAZNIKOV VEČER: PREDSTAVITEV ZBORNIKA O ŽIVLJENJU IN DELU
OTMARJA ČRNILOGARJA
Informacije: (04) 51 70 400

19. 10., 20. 10. • Loški oder Škofja Loka, 19.30
GLEDALIŠKA PREDSTAVA: VISOŠKA KRONIKA
Informacije: Andrej Šubic, 041 76 73 98, andrejsubic@siol.net
21.–30. 10. • Galerija Sokolskega doma Škofja Loka
"PRVIH TRINAJST LET GLASILA MI O SEBI"
Informacije: Borjana Koželj, loka3univerza@gmail.com
3univerza-loka.splet.arnes.si
22. 10. • Sokolski dom, Škofja Loka, 18.00
PODELITEV PRIZNANJ SKUPINE ZA LEPŠO LOKO
Informacije: Andreja Križnar, 04 51 70 602,
andreja.kriznar@skofja-loka.com
22. 10. • Kašča na Spodnjem trgu, 18.00
TORKOV VEČER S KNJIŽNICO – STROKOVNO PREDAVANJE:
POZABLJENA MEGALITSKA CIVILIZACIJA
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si
23. 10. • MDC BLOK (Frankovo naselje 68), 14.00
TEMATSKO SREČANJE: PROSTOVOLJSTVO NA MADAGASKARJU
Informacije: Nejc Novak, 040 32 61 65, blok@familija.eu

25. 10. • Loški oder Škofja Loka, 19.30 (za abonma modri in izven)
GLEDALIŠKA PREDSTAVA – NEJC GAZVODA: ČAKALNICA (GOSTUJE
SITI TEATER)
Informacije: Ana Babnik, 04 51 20 850, 041 73 09 82
gledalisce@kd-loskioder.si
26. 10. • Loški oder Škofja Loka, 19.30 (za abonma rdeči in izven)
GLEDALIŠKA PREDSTAVA – NEJC GAZVODA: ČAKALNICA (GOSTUJE
SITI TEATER)
Informacije: Ana Babnik, 04 51 20 850, 041 73 09 82
gledalisce@kd-loskioder.si
30. 10. • Pred Domom ZB Škofja Loka, 16.00
KULTURNA PRIREDITEV: SLOVESNOST V SPOMIN NA PADLE BORCE IN
ŽRTVE FAŠISTIČNEGA NASILJA
Informacije: Štefan Kalamar, 04 51 20 006
30. 10. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka,
19.00
LITERARNO BRANJE OB ZAKLJUČKU VSESLOVENSKEGA PROJEKTA
VKLJUČUJEMO IN AKTIVIRAMO
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si
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OVEN
21. 3.–21. 4.
Naslednje dni vam bo popestrilo romantično presenečenje, ki ga boste prav na
hitro deležni. Z drobnimi stvarmi se ne
boste toliko obremenjevali in cenili boste vsak prosti trenutek, ki vam bo ostal.
Prosti čas boste kakovostno izkoristili v
krogu svojih najbližjih, ki vas bodo v tem
času potrebovali ob sebi.

BIK
22. 4.–20. 5.
Napredek, ki ga boste naredili na poslovnem področju, vam bo počasi začel prinašati rezultate. Drugačen način razmišljanja bo povzročil spremembe v ljubezen,
kjer boste odprti za kompromise in si
s tem pridobili naklonjenost partnerja.
Tudi finance bodo na vaši strani, lahko se
boste lotili nakupa.

DVOJČKA
21. 5.–21. 6.
S svojo prisotnostjo boste privabljali poglede v družbi, kjer boste s svojo sproščenostjo popestrili zabavo. Na finančnem področju boste postavljeni pred
dejstvo. Treba se bo odločiti, ali se še
splača vztrajati v coni udobja ali bo treba
prestaviti v višjo prestavo in se pripraviti
na tveganje. Sreča je na strani pogumnih.

RAK
22. 6.–22. 7.
Odprti za raznovrstne ideje boste ob pravem času našli priložnost, da se prebijete iz ozadja, kjer ste tiho čakali na svojo
priložnost. Prenaglim odločitvam, kjer
bodo prisotna čustva, se rajši izognite,
saj v tem času ne bodo najboljša rešitev.
Prisluhnili boste partnerju in mu stali ob
strani, ko vas bo potreboval ob sebi.

LEV
23. 7.–23. 8.
Pri srcu vam bo druženje z osebo, za katero si včasih pozabite vzeti čas. Napolnili boste svojega duha z mirnostjo in
dobro se boste počutili v svoji koži. Na
čustvenem področju boste skoraj izgubili
stik z realnostjo, saj se boste s partnerjem ujeli, kot se že dolgo niste. Vaše delo
v službi bo pod drobnogledom.

DEVICA
24. 8.–23. 9.
Novi začetki so pred vami in ne boste se
pustili prepričati, da bi kaj lahko šlo narobe. Spoznanja, ki jih boste odkrivali,
bodo posledično vplivala na vašo odločitev glede naložbe, kjer se bo prižgala
zelena luč, da zasijete s svojo idejo. Na
razpolago boste imeli kar nekaj prostih
dni. Naužili se boste ljubezni in bližine.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.
Zaključili boste večji osebni projekt in si
končno oddahnili od pritiskov. Po svojih
zmožnostih se boste trudili, da bi zgladili
odnose, a v celoti vam to še ne bo uspelo.
Skupni jezik s svojimi bližnjimi boste najlažje našli ob koncih tedna, ko si boste
lahko vzeli nekaj več časa za druženje.
Vodil vas bo občutek.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.
Čeprav okolici ne boste priznali, boste
ponosni nad svojim uspehom v službi.
Delovna vnema se bo povečala in lahkotno se boste lotili tudi opravila doma, ki
ga radi prelagate na pozneje. Izpilili boste svoje veščine in kar nekaj dni namenili učenju v različnih oblikah. Še pravi čas
se boste odzvali povabilu.

STRELEC
23. 11.–21. 12.
Z besedami ne bodite preveč radodarni,
saj je včasih bolje, da poveste manj, kot
si mislite. V konfliktnih situacijah bi hipno lahko rekli kaj, kar bi kasneje obžalovali. Dobro vam bo del predah v drugem
okolju, a kaj, ko si boste s težavo vzeli
čas zase. Kar se tiče čustev, boste ostali
na realnih tleh in ne boste se pustili pretentati.

KOZOROG
22. 12.–20. 1
Vaša prizadevanja za spremembe na delovnem mestu bodo opažena. Prej kot bi
si mislili, se bo novo stanje obrnilo vam v
prid. Popolna prenova prostora, o kateri
razmišljate, vam ne bo dala miru. Občutek bo dober, ko boste vanj lahko vnesli
svojo noto. Na ljubezenskem področju bo
želeni dogovor težje izvedljiv.

VODNAR
21. 1.–19. 2.
Spoznali boste, da niste imeli prav, ko
ste bežali pred težavami. Poiskali boste
prvotni razlog zanje in se z njimi tudi spopadli. Na ljubezenskem področju se boste počutili nerazumljene. Z dogovorom
boste uspešno poskrbeli za zadovoljstvo
na obeh straneh. Presenečeni boste nad
komplimenti okolice.

RIBI
20. 2.–20. 3.
Nagradili se boste za uspešno dokončano delo, saj vam bo resnično odleglo,
ko boste videli rezultat vloženega truda.
Izogibali se boste druženju z ljudmi, saj
si boste bolj kot kar koli drugega želeli
nekaj časa preživeti v miru. Veselje vam
prinese uresničena želja, za katero ste že
skoraj pozabili, da jo imate.

Obiščite nas!
TipStop Vianor
ŠKOFJA LOKA

www.petrol.si/tipstop

Kidričeva cesta 8 B
4220 Škofja Loka
04/202 58 90

Fiinci döbro
vëmo, kaj je
huuda zima

4x
zimske gume 2019_VIANOR_176x239_loske novice.indd 1

=20€

kupon za
premontažo

2.10.2019 11:48:51
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Janka Primožič - Tavčar, mag. farm.
Spodnji trg 8, 4220 Škofja Loka, T: 04/506 21 00

Za pomoč in strokovne nasvete smo
dosegljivi od ponedeljka do petka od 8. do
19. ure, ob sobotah pa od 8. do 12. ure.

 Zdravila na recept in brez recepta
 Kozmetika in izdelki za nego kože













VICHY, EUCERIN med 7. 10. in 19. 10.
20 % ceneje, L'ERBOLARIO, VICHY,
A-DERMA, NUXE IN BIODERMA
BLUE CAP – linija za nego kože
pri luskavici
NARAVNE BARVE ZA LASE MAX
COLOR VEGETAL
NATURALTECH – DAVINES
linija šamponov z naravnimi
sestavinami
Bralna očala
Prehranska dopolnila in
parenteralna prehrana
Medicinske nogavice
Sanitetni material
Velika izbira čajev
Velika izbira termoforjev
Darilni paketi in ugodna pakiranja

Nagrade:
1. bon v vrednosti 25 evrov
2. bon v vrednosti 20 evrov
3. bon v vrednosti 15 evrov
4. in 5. bon v vrednosti 10 evrov
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk
z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz
križanke) pošljite do petka, 25. oktobra
2019, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica
1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi
v nabiralnik Gorenjskega glasa pred po
slovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

vaš dom v parketu

Panelni parket Haro 539800
hrast markant 4000 prestige
permadur - mat lak
dim. 1000x120x10 mm

€

25,90/m2

Panelni parket
hrast royal rustic
lakiran
dim. 2200x192x13 mm

€ 23,90/m2

Panelni parket
hrast natur
lakiran
dim. 2200x192x14 mm

€ 28,90/m2

Panelni parket
jesen rustic
lakiran
dim. 2200x192x13 mm

€ 26,90/m2

Panelni parket
hrast provence
5G -click
brušen,oljen, 4VM
dim. 1790x145x13,5 mm

€ 35,90/m2

Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER
M MESTU
T: 040 418 251, 04 204 27 14
VSE NA ENE

E: les3plus@gmail.com

www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si

Les 3 plus

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni.
Akcijske cene veljajo od 1.10.2019 do 31.10. 2019 oziroma do odprodaje zaloge. Popusti se med seboj ne seštevajo. Popusti veljajo za označene artikle v trgovini.
Cene so z 22% ddv-jem.

JESEN JE
PONOVNO TU

Top cena

primer zasaditve

1,79
kos

Jesenska vresa (Calluna vulgaris)

OBI D.O.O., JURČKOVA CESTA 226, LJUBLJANA

Zimzelena in odporna proti mrazu, s posebej dolgim
časom cvetenja. Za balkon, teraso ali vrt. Za sončne
do polsenčne lege. Premer lončka: pribl. 11 cm.
Št. art.: 5404165

Paletna cena

Top cena

4,49

8,99

15 kg

komplet

RZ lesni peleti A1

Nagrobne sveče

V PE-foliji. 15 kg pakiranje. 66 kosov v paleti.
Cena na kos: 4,59 € / 15 kg. Št. art.: 1016039

Akcijski paket: 6+3.
Št. art.: 7354566

Velja samo v OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28

Ponudba velja do 31. 10. 2019 oz do razprodaje zalog.
Slike so deloma simbolične. Cene so v EUR z vključenim DDV.

