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Živimo drug z drugim, ne drug mimo drugega

Valerija in Ivo Čarman / Foto: Gorazd Kavčič

Zakonca Valerija in Ivo Čarman v vlogi Miklavža in gospe Miklavž že več kot 
dvajset let obiskujeta otroke na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike 
v Ljubljani in z njimi preživljata svoj prosti čas. Otroci, ki jih imenujeta junaki 
tretjega nadstropja, so tako del njunega življenja.
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Mateja Rant

V septembru, mesecu ozaveščanja o otroškem raku, ste z junaki 
tretjega nadstropja obiskovali politike na državni in lokalni rav-
ni, estradnike in druge vplivne in znane Slovence ter tudi na 

ta način ljudi poskušali ozaveščati o otroškem raku. Za vama je torej 
precej naporen mesec?

Izjemno. Niti v sanjah si nisva mislila, da bo šel ta projekt v take raz-
sežnosti; želja je bilo samo tistih dva tisoč pentljic, ki smo jih imeli prip-
ravljenih za tek junakov tretjega nadstropja, izkoristiti v korist otrokom, 
saj so bili zelo žalostni, ker je bil tek odpovedan. Tako je vzniknila ideja, 
da bi te njihove zlate pentljice razdelili po vsej Sloveniji in bi na ta način 
povezali Slovenijo ter tako izpolnili osnovni namen zlate pentljice – da 
otroci stopijo iz ozadja. Na koncu se je izkazalo, da je bil projekt res pravi 
'bum' – rak še vedno velja za tabu temo, o kateri se ne govori, naši otro-
ci pa zelo radi nastopajo. Kljub temu mi je Ivo ob koncu projekta rekel: 
»Žena, ko boš imela naslednjič kakšno idejo, jo najprej zaupaj meni – da 
bom znal oceniti, koliko noči ne bom spal.«

 Z junaki tretjega nadstropja se v vlogi Miklavža in gospe Miklavž si-
cer srečujeta že več kot dvajset let ... 

Na hemato-onkološkem oddelku sva jih začela obiskovati še v stari 
pediatrični kliniki na Vrazovem trgu. Za to gre zahvala predvsem Tone-
tu Fornezziju - Tofu, ki oddelek obiskuje že skoraj trideset let in njegova 
je bila tudi ideja o miklavževanju. Pri tem pa je trčil na problem, da vsak, 
ki je stopil na oddelek, naslednje leto ni hotel nazaj, nihče ni vzdržal. 
Potem pa je poklical Iva, ki je takoj pristal, da bi odigrala vlogo Miklavža 
in gospe Miklavž. Sicer sva tudi imela težave, ko sva se prvo leto vrača-
la domov s tega dogodka, a čez kakšen mesec ali dva sva bila že trdno 
prepričana, da bova nadaljevala.

 Že pred tem sta veliko sodelovala s Centrom za usposabljanje, delo 
in varstvo Matevža Langusa v Radovljici, pomagata varni hiši v Kranju, 
tudi s specialno olimpijado Slovenije sodelujeta že od samega začetka 
… Kaj vaju je vodilo, da sta se odločila na tak način 'razdajati se' za do-
brodelnost?

To naju pogosto sprašujejo, pa ne znava povedati. Ko sem prvič odšla 
z oddelka onkologije, je bil moj prvi odziv, da sem ne stopim več. A mi je 
Ivo rekel, da se morava zavedati, da nisva prišla zaradi sebe, ampak za-
radi otrok, in da morava gledati predvsem nanje. Ko to razčistiš v svoji 
glavi, ugotoviš, da smo na svetu zato, da živimo drug z drugim, ne drug 
mimo drugega. 

 Omenjali ste že Tek Junakov 3. nadstropja, ki poteka v sklopu projek-
ta Teka štirih mostov v Škofji Loki in je nastal na pobudo vaju in ma-
mice Urške Kolenc. Kako je prišlo do ideje za ta tek, v okviru katerega 
otroci z rakom simbolično pretečejo 150 metrov v družbi olimpijcev?

Živimo drug z drugim, ne drug mimo drugega

Midva vedno praviva, da 
dihava isti zrak, a vsak  
s svojimi pljuči.
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Zelo spontano; vsako leto, ko sva 
odhajala z oddelka, sva razmišljala, 
kako bi se lahko otroci družili tudi 
zunaj bolnišnice. Ivo je športnik po 
duši, in ker otrokom športni idoli 
veliko pomenijo, je predlagal sreča-
nje, na katerega bi prek Olimpijske-
ga komiteja Slovenije povabil znane 
športnike in bi tako imeli neke vrste 
'športni dan'. Ko sva bila potem dve 
leti nazaj na nekem škofjeloškem 
portalu izglasovana za osebnost leta 
v Škofji Loki, sem v svoji zahvali po-
udarila, da je najino delo minimalno, 
glavno je delo staršev, otroci pa so 
absolutno vsi zmagovalci. Takrat pa 
se mi je javila mamica enega od teh 
otrok, Urška Kolenc, ki je povedala, 
da niso vsi zmagovalci, da nekateri 

boja tudi ne zmorejo in med njimi je 
bila tudi njena deklica. Bilo mi je zelo 
hudo, saj gre pri tem za zelo delika-
tne zadeve, zato sem se ji opravičila 
in izrazila željo, da se spoznamo, in 
kmalu je prišla do mene v trgovino. 
Letos aprila se je ustanovilo Društvo 
Junaki 3. nadstropja, v katerem so 
zbrani starši teh junakov. Društvo je 
za pomoč otrokom in staršem izje-
mno pomembno, zato sva tudi najin 
projekt Zlata pentljica, v okviru kate-
rega smo delili pentlje po vsej Slove-
niji, peljala z roko v roki z društvom. 
Ta projekt je po moje Slovenijo v 
mnogih pogledih zelo spremenil. 

 Sami pravite, da se starši teh 
otrok zelo težko odprejo. Kako vam 
kljub temu uspe navezati stik z njimi?

Valerija Čarman pred izdelki, ki jima jih pošiljajo otroci s hemato-onkološkega oddelka oziroma junaki tretjega nadstropja. 
 / Foto: Gorazd Kavčič

Zaupanje gradiš dolgo časa 
in ga tudi hitro izgubiš; za 
naju so vsi otroci, ki sva 
jih spoznala v teh 22 letih, 
enaki. Zadnjič se je javila 
deklica izpred 17 let, ki je 
napisala, kaj ji je pomenil 
obisk Miklavža. Taka 
sporočila so zame signal,  
da delava dobro in da je  
treba nadaljevati.
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Na to pa sem verjetno najbolj ponosna. Vsako leto 
si za božič želim le to, da ohranim zaupanje teh star-
šev. Zaupanje gradiš dolgo časa in ga tudi hitro izgu-
biš; za naju so vsi otroci, ki sva jih spoznala v teh 22 
letih, enaki. Zadnjič se je javila deklica izpred 17 let, 
ki je napisala, kaj ji je pomenil obisk Miklavža. Taka 
sporočila so zame signal, da delava dobro in da je treba 
nadaljevati. 

 Tudi vidva razmišljata na način, da pri dobrodelnosti 
ne gre samo za 'dajanje', ampak veliko dobi tudi tisti, ki 
daje, seveda ne v materialnem smislu?

Absolutno. Sama se najbolj bojim vprašanja, ki mi ga 
pogosto zastavijo, zakaj sva se odločila za to. Običajno 
odgovorim z vprašanjem, ali je za to treba imeti poseben 
razlog. Zame je bilo odločilno, ko sem stopila na hodnik 
hemato-onkološkega oddelka in so vsi ti otročki gledali 
vame. Takrat sva bila z Ivom še zelo mlada, niti še nisva 
vedela, da ne bova imela svojih potomcev, imela sem kup 
problemov v svoji glavi. A ko sva to predelala, sva sama 
sebi obljubila, da teh otrok nikoli ne bova pustila na ce-
dilu. Ob tem pa ogromno dobiš nazaj – naši otroci so kot 
neke vrste infuzija' – 'kupijo' vsakega človeka. Ivo pogos-
to reče, da ko mu kakšen otrok steče v objem, se počuti 
enako, kot bi mu kdo v žep dal tisoč evrov.

 Kakšen pa je občutek, ko vajina prizadevanja prepoz-
najo tudi v lokalnem okolju – pred dvema letoma so vaju 
razglasili za naj osebnost Škofje Loke, letos sta prejela 
srebrni grb Občine Škofja Loka?

Če bi lahko, bi srebrni grb razdelila na mikro delce 
in jih dala otrokom. Vsakič poveva, da je to sicer naji-
no delo, ampak vse izključno zaradi otrok, in zato so oni 
prav v vsakem priznanju, ki ga dobiva. V zahvali županu 
pa sem poudarila, da sem resnično še toliko bolj ponosna 
na to priznanje, ker vem, kako težko je dobiti priznanje 
v lokalnem okolju, kjer te vsak zelo dobro pozna, tudi z 
vsemi napakami, zato bi rekla, da bi srebrni grb lahko 
postavili ob rob Ivovi olimpijski bakli. 

 Vajina strast so tudi potovanja. Kaj vaju najbolj prev-
zame na potovanjih in kaj je tisto, kar iščeta, ko potujeta?

Drugačnost. Zame je bil največji kulturni šok, ko sva 
leta 2004 stopila na Kitajsko; še danes vlada prepriča-
nje, da vse slabo prihaja iz Kitajske, sama pa sem do-
živela ne samo kulturnega, ampak tudi tehnološki šok, 
ko v hotelu niti nisem znala odpreti vrat sobe, ker je 
sistem odpiranja deloval po principu prepoznave glasu. 
Tako hitro napredujejo v rasti, razmišljanju in razvoju, 
da dobiš občutek, da mi ne samo stojimo na mestu, am-
pak gremo vzvratno. Ivo pa je zaljubljen v Mjanmar in 
Kambodžo, predvsem zaradi prijaznosti ljudi. In to se 
vedno izkaže tudi ob dobrodelnih akcijah – največkrat 
so pripravljeni pomagati ljudje, ki tudi sami nimajo ve-
liko. Potovanja so tako hrana za dušo in priložnost za 
izobraževanje. 

 Vedno sta videti nasmejana in dobre volje. Predsta-
vljam si, da pri vama to ni samo 'kulisa'. Kaj vama v živ-
ljenju pomeni največje zadoščenje, kaj vaju resnično 
osrečuje?

Leta 2012 sva doživela poslovni zlom, kar je bila pos-
ledica padca naročil, zaradi česar enostavno nismo več 
zmogli. Ko se je ta zgodba končala, in to ne na najlepši 
način, sva si rekla, da je to najlepša izkušnja v najinem 
življenju, saj sva šele takrat ugotovila, česa sva sposob-
na in koliko zmoreva. S polno denarnico namreč vsi vse 

zmorejo. Midva pa sva si takrat dokazala, da tudi če kdaj 
zaspiva lačna, to še ne pomeni, da se ne moreva imeti 
rada. Verjameva tudi, da prepir ne prinese nič dobrega – 
v štiridesetih letih še nikoli nisva vpila drug na drugega, 
to nama je čisto tuje. 

 S to izkušnjo torej nista le izgubila, ampak tudi prido-
bila?

Takrat sva res ugotovila, da se znava pogovarjati. Ob 
vsaki taki krizi, ki je povezana s financami, na koncu 
ugotoviš, da je denar vedno mogoče zaslužiti, razmerja 
pa ne – ko ga enkrat porušiš, je konec. Tudi to, da sva se 
zelo hitro postavila nazaj na noge, tudi poslovno, doka-
zuje, da verjetno nekaj že znava delati prav, predvsem 
pa je bilo to zato, ker sva bila enotna. Ob tem pa sem 
najbolj ponosna, da čeprav pogosto nisva imela niti za 
hrano, pa kljub temu teh naših otrok nikoli nisva pus-
tila na cedilu. 

 Kot zakonska in tudi poslovna partnerja sta skupaj 
tako rekoč 24 ur na dan. Za mnoge pare bi bila to verje-
tno huda preizkušnja v odnosu, vaju pa očitno še dodat-
no utrdi?

Najbrž res. Midva sva bila zelo mlada, ko sva se poro-
čila – Ivo je bil namreč tik pred nastopom na olimpijadi 
v Sarajevu in z njim sem šla lahko samo pod pogojem, 
da sva poročena. A če se ti ne poročiš iz ljubezni in na 
tej ljubezni ne zgradiš nekega spoštovanja, če partnerju 
ne pustiš dihati in ga imaš za svojo last, se to nikoli ne 
konča dobro. Midva vedno praviva, da dihava isti zrak, a 
vsak s svojimi pljuči.

Tako je vzniknila ideja, da bi te njihove zlate 
pentljice razdelili po vsej Sloveniji in bi na 
ta način povezali Slovenijo ter tako izpolnili 
osnovni namen zlate pentljice – da otroci 
stopijo iz ozadja. Na koncu se je izkazalo, da 
je bil projekt res pravi »bum« – rak še vedno 
velja za tabu temo, o kateri se ne govori, naši 
otroci pa zelo radi nastopajo.
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Jože Štukl

Če prihajamo z mestne strani 
in pred Kapucinskim mostom 
zavijemo levo ob mestnem 

obzidju v smeri proti Vincarjem, 
bomo na poti prečkali podzemni ho-

dnik. Starodavna struktura sicer ni 
vidna našim očem, saj se nahaja pod 
asfaltno prevleko. Odkrili so jo pov-
sem naključno jeseni leta 2001, ko 
so prenavljali cesto, nad Selško Soro, 
ob mestnem obzidju od nekdanjih 
severnih Selških mestnih vrat proti 
Vincarjem. Delavci cestnega pod-
jetja so s stroji odstranili staro as-

faltno prevleko in začeli planiranje 
cestišča. Pri tem so s težko gradbeno 
mehanizacijo zadeli ob obok podze-
mne strukture in ga prebili. V ces-
tišču se je pokazala velika in globoka 
luknja, ki so jo delavci sanirali, cesto 
pa prekrili z novo asfaltno prevleko.

Zaradi izjemnosti najdbe smo v 
Loškem muzeju leta 2002 izvedli ar-

Škofjeloško podzemlje

Naše starodavno mesto je polno zanimivosti in manj znanih skritih kotičkov. 
Tokrat želim bralce opozoriti na posebno loško znamenitost, ki se nahaja v 
neposredni bližini Kapucinskega mostu: hodnik pod cesto v Vincarje v bližini 
Selških mestnih vrat.

Lokacija podzemnega hodnika je označena z rdečim krožcem.
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Prerez podzemnega hodnika pod cesto v Vincarje

Zaključek hodnika, pogled proti severu in proti jugu

Med starejšimi Ločani še kroži zgodba, da je 
podzemni hodnik pod cesto v Vincarje služil 
nunam, da so hodile na skrivne nočne obiske 
k bratom kapucinom.

heološko terensko akcijo, da podzemno strukturo 
očistimo, raziščemo in dokumentiramo. Razkrila 
je obstoj podzemnega hodnika, usmerjenega pravo-
kotno glede na cesto, grajenega iz velikih lomljenih 
kamnov, vezanih z malto. Po vsej dolžini je enotne 
širine enega metra, ohranjene dolžine pet metrov 
in največje višine 3,6 metra. Na vrhu se zaključuje 
z zasiganim banjastim obokom, grajenim iz plošča-
tih lomljenih kamnov, vezanih z malto. Podzemni 
hodnik, ki se zelo strmo spušča proti reki Sori, je v 
južni smeri proti mestnemu obzidju zazidan z veli-
kimi kamni, vezanimi z malto, in tako popolnoma 
neprehoden. Enako je tudi v severni smeri, kjer se 
konča v škarpi.

Na skromne arheološke najdbe (nekaj kera-
mičnih odlomkov in železen klin) smo naleteli le v 
zgornjem delu nasutja, ki je zapolnjevalo podzemni 
hodnik. Ves ta material je prišel od zgoraj s ceste ob 
predrtju oboka in kasneje pri planiranju cestišča. Iz-
jema je le zob večjega prežvekovalca, ki pa je bil naj-
den precej globlje, na hodni površini hodnika. Nje-
gov nastanek umeščamo v srednji oziroma novi vek. 
Zaradi odsotnosti arheoloških najdb in neznačilne 
tehnike gradnje pa vprašanje natančnejše časovne 
umestitve ostaja odprto.

Tudi vprašanje njegovega poteka in namembnos-
ti še vedno buri duhove. Kljub temu da pisni viri o 
njem molčijo, se omenja v ljudskem izročilu. Med 
starejšimi Ločani še kroži zgodba, da je hodnik služil 
nunam, ki so hodile na skrivne nočne obiske k bra-
tom kapucinom. To je seveda le zgodba, brez realne 
osnove. Z opazovanjem poteka hodnika ugotovimo, 
da se v južni smeri, proti mestnemu obzidju strmo 
dviga proti površju, po čemer sklepamo, da je prišel 
na površje takoj za obzidjem, ob zahodnem vogalu 
hiše v Blaževi ulici 3. Tu je bil vrt klariškega samosta-
na, ki je bil v Škofji Loki ustanovljen sorazmerno zgo-
daj, že leta 1358. Red sv. Klare, znan po strogosti, je bil 
zaprtega tipa. Za sestre je veljala stroga klavzura. Sa-
mostanske zidove so smele zapustiti samo izjemo-
ma, in sicer ob nepredvidljivih ujmah, požaru, sov-
ražnem napadu itd. Po prenehanju izrednih razmer 
so se morale vrniti v samostan. Tudi ob odsotnosti iz 
samostana so morale živeti ločeno od ostalega sveta. 

Ker pisni viri ne omenjajo vodnjaka znotraj sa-
mostanskih zidov, bi lahko omenjeni hodnik vo-
dil iz samostanskega vrta pod mestnim obzidjem 
do Selške Sore in služil za preskrbo samostanske 
skupnosti z vodo. Klarise, ki zaradi stroge klavzure 
niso smele prihajati v stik z ostalimi meščani, so 
lahko tako nemoteno prišle do vode, ne da bi jim 
bilo treba obiskovati mestne vodnjake in se mešati 
s prebivalstvom.
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Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Gorazd Kavčič

Prebivalci krajevne skupnosti Trata so z veseljem 
pričakovali odprtje knjižnice, ki je na široko odpr-
la svoja vrata pretekli ponedeljek. Nekoč je bila v 

prvem nadstropju bližnje stolpnice in skupaj z vsemi pro-
stori na 114 kvadratnih metrih, sedaj pa samo knjižnica 
zavzema 160 kvadratnih metrov. Poleg se nahaja še dobrih 
40 kvadratnih metrov velika čitalnica, ki pa bo služila tudi 
kot sejna soba za krajevno skupnost in za druga društva, 
za različna srečanja, predavanja in dogodke.

Namreč, kot je dejal direktor Knjižnice Ivana Tavčarja 
Matjaž Eržen, želijo, da bi traška knjižnica postala kul-
turno-družabni in izobraževalni center. Že sedaj dobro 
sodelujejo s številnimi društvi in organizacijami, uspeš-
no deluje bralni krožek, ki ga nameravajo razširiti tudi 
med mlajše, v načrtu je ureditev literarnega kotička v 
tujih jezikih in še in še.

Že po prvih vtisih je videti, da je knjižnica dobro spre-
jeta in bo to kraj, kjer se bodo različne generacije rade 
srečevale. Ravno s tem namenom nameravajo v priho-
dnosti urediti tudi predvhod, kjer bi občani lahko pose-
deli ob dobri knjigi, reviji … Ja, knjižnica ni zgolj institu-
cija, ampak kraj zbliževanja in druženja.

Če ne bo kakšnih zapletov, bo Knjižnica Trata z novim 
letom namesto treh dni v tednu delala štiri, kar je želja 

številnih obiskovalcev. Ti so se razveselili tudi novega 
knjigomata, ki bo olajšal delo knjižničarke in se bo lahko 
bolj posvetila svetovanju. S knjigomatom in s pomočjo 
prostovoljcev pa bi po besedah Eržena lahko obratovalni 
čas še povečali.

Moderne knjižnice niso zgolj izposojevalnice knjig
»Nova knjižnica na Trati se mi zdi izredna pridobitev. 

Vsi se lahko strinjamo, da je bila selitev resnično potrebna. 
Nova pridobitev pomeni novi kulturni center za Frankovo 
naselje, Hafnerjevo naselje in celotno območje Trate. Do-
stopnost direktno z ulice v javni prostor, kot knjižnica je, 
res omogoča čisto novo dimenzijo razumevanja tovrstne-
ga stičišča, še posebej v primerjavi z nekdanjo knjižnico, 
ki je bila skorajda skrita in si šel tja samo namensko – po 
knjigo. Mislim, da morajo biti današnje moderne knjižni-
ce mnogo več kot zgolj izposojevalnice knjig in da bo nova 
knjižnica na Trati s to novo lokacijo postala polnokrvna 
izpostava centralne knjižnice z vsem dogajanjem, urami 
pravljic, literarnimi večeri in podobnimi dogodki. Zato se 
mi zdi, da je to za naselje res velika pridobitev, in sem zelo 
vesel, da smo projekt končno izpeljali,« pa je povedal ško-
fjeloški župan Tine Radinja.

In kaj pravijo obiskovalci? Še ne štiriletni Iva in Lora 
Marijan sta navdušeni. V rokicah držita izbrane knjige 
in pravita, da sta že prej radi hodili v knjižnico, nova pa 
jima je še bolj všeč. Med najljubši knjigi uvrstita vedno 
aktualno Zvezdico Zaspanko ter Čarovnico in črnega 
mucka. Mami Anita dodaja, da se ji nova knjižnica zdi 
bolj pregledna, večja in predvsem bolj dostopna.

Tudi Daša Kurnik najprej poudari prijeten, odprt in 
svetel prostor. »Že prej smo bili stalni gostje v knjižnici. 
Izposojali smo si knjige, pa tudi obiskovali ure pravljic 
in ustvarjalne urice. Tako bo tudi v prihodnje. Verjetno 
bomo obiskali kakšen dogodek več. Dekleti si sami iz-
birata knjige in tudi sami bereta. Preizkusile smo tudi 
knjigomat, ki je zanimiva pridobitev,« je še dodala Kurni-
kova. Pridružili sta se še njeni hčerki, devetletna Julija, 
ki najrajši prebira knjige iz zbirke Čarobno kraljestvo, in 
še ne sedemletna Katja, ki pa prisega na knjige o mačkah 
in čarovnicah. Obema se zdi, da je knjižnica bolj svetla, 
velika in da ima več knjig. Kar težko sta se ''poslovili'' od 
nove knjižnice, saj so knjige, ki so sedaj postavljene na 
nižje police, veliko bolj dostopne za otroške roke. Za ko-
nec sta pohvalili še knjižničarko Matejo, ki jo imajo radi 
tako mladi kot tisti nekoliko starejši.

Knjižnica kot kulturno-družabni center
Zračna, večja, večfunkcionalna in z bolj prijaznim dostopom je nova knjižnica  
v Frankovem naselju petega oktobra odprla svoja vrata.

Nova knjižnica na Trati ne bo zgolj izposojevalnica knjig, ampak 
prostor številnih dogodkov za različne okuse.



Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: arhiv zavoda KRES

Poslanstvo Zavoda KRES (K-ultura, R-okodelstvo, 
E-tnologija/-kologija, S-kupnost) je ozaveščanje 
in preventivno delovanje na področju digitalne 

zasvojenosti, nekemičnih odvisnosti, razvijanja kompe-
tenc z mediji in medijske pismenosti v potrošniško ori-
entirani sodobni družbi. 

Septembra so v partnerskem sodelovanju z Društvom 
U3, Univerzo za tretje življenjsko obdobje in INVIDO, d. o. 
o., začeli izvajati projekt LAS živi ŽIVO (Življenjske Ve-
ščine Odraščanja), ki je sofinanciran s CLLD evropskimi 
sredstvi.

»S prijateljico Mirjano Pavlović sva zagrizli v kislo ja-
bolko sodobne družbe in alarmantne preventive pred di-
gitalno zasvojenostjo otrok in mladine, preventivo pred 
nekemičnimi odvisnostmi, razvijanju kompetenc z mediji 
in medijske pismenosti v tej potrošniško orientirani druž-
bi. Pri delu z otroki smo opazili, da se je povečala motnja 
pozornosti, ne znajo se umiriti, imajo čustvene izbruhe, ne 
razvijejo čustvene inteligence in podobno. Velik razlog se 
skriva prav v prekomerni uporabi telefonov in računalni-
kov, zato smo se poglobili in pripravili preventivni program, 
ki povsod naleti na topel sprejem, saj se celotna družba za-
veda, da digitalizacija lahko predstavlja prednost, a tudi te-
žave,« je pojasnila vodja projekta Katka Žbogar, od katere 
kar sije energija in ki projekt živi v pravem pomenu besede.

Čeprav je situacija s covidom nekoliko upočasnila 
načrte in nekatere izvedbe, pa bo program stekel na raz-
ličnih segmentih prav v teh dneh.

Ker gre za širok spekter, so se odločili v program zaje-
ti širšo populacijo, od najmlajših do tistih starejših ter od 
laične do strokovne javnosti. Prav vsak bo lahko našel kaj 
zase, se razvijal, užival in spoznaval, da smo ljudje navse-

zadnje socialna bitja, ki potrebujejo tudi znanja določenih 
veščin.

Projekt Živi ŽIVO je v grobem razdeljen na štiri se-
gmente. Za starše, skrbnike, stroko in zainteresirano 
javnost bodo organizirali sklop zanimivih predavanj, ki 
jih bodo začeli novembra. Nadalje – vsi, ki se poklicno 
ukvarjajo z otroki in mladimi, se bodo lahko prijavili na 
mentorski tečaj. 

Tretji segment bo namenjen otrokom in mladim. Tisti 
najmlajši bodo delali predvsem na preventivi in skozi t. i. 
Pravljično ognjišče negovali ljudsko izročilo ter praktična 
znanja. V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine so 
otroci že spoznali Pravljično ognjišče, sicer pa bo slednje 
potekalo ob sobotnih popoldnevih na prostorih nekdanje 
vojašnice. Starejše osnovnošolce bodo spoznavali s po-
klicno orientacijo, za najstnike pa bodo organizirali me-
dijsko vzgojo. Ne nazadnje bodo poskrbeli za digitalno 
opismenjevanje starejše generacije in medgeneracijsko 
povezovanje. 

Iz potrebe po celovitem pristopu projekt zajema vso 
strokovno javnost z naslova digitalnih tehnologij in jih 
povezuje na eno mesto v eno e-platformo.

Projekt bo potekal v vseh občinah škofjeloške uprav-
ne enote. Vpet je v širšo lokalno skupnost in vsi, ki so se 
z njim spoznali, v njem vidijo prednosti. Tako je Zavod 
KRES že vzpostavil sodelovanje s številnimi šolami in 
občinami, ki program na različne načine podpirajo.

Vsi dogodki bodo objavljeni na Facebook strani Zavoda 
Kres in na plakatih po mestu, več informacij pa lahko dobi-
te tudi na elektronskem naslovu: zavod.kres@gmail.com.

Življenjske veščine 
odraščanja

Kako preprečiti digitalno zasvojenost 
otrok in mladine, a hkrati razvijati 
digitalno kompetenco pri starejših? 
Zavod KRES pripravlja številne 
dogodke, predavanja in delavnice na  
to temo.

Na Pravljičnih ognjiščih otroci negujejo ljudsko izročilo in razvijajo 
praktična znanja. Na fotografiji utrinek.
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Občinski svetniki so se sezna-
nili s stanjem proračuna ob 
polletju. Do zdaj so sprejeli 

že en rebalans proračuna, v pripra-
vi je drugi. Povedali ste, da je nepo-
sredne stroške zaradi koronakrize 
težko oceniti, a da so veliki, mogo-
če celo polmilijonski. Težko bo, tudi 
za občino. Pa vendarle je občina z 
različnimi ukrepi skušala pomaga-
ti predvsem malim gospodarskim 
subjektom. Kaj še občina lahko in 
namerava storiti za blaženje krize 
oziroma njenih posledic?

V začetku septembra smo nare-
dili oceno dosedanjih stroškov zara-
di covida. Prišli smo do zneska blizu 
milijon evrov, ki pa tedensko narašča, 
saj so telovadnice slabše zapolnjene, 
muzeji slabše obiskani, manj je pri-
hodkov iz naslova najemnin in po-
dobno. Posledice krize se bodo pozna-
le v letošnjem in – prepričan sem, da 
tudi – v prihodnjem letu. Temu bomo 
morali prilagoditi svoje obnašanje in 
investicije. A ravno pri investicijah 
moram poudariti, da prioritete ostaja-
jo enake. V prvi vrsti so to investicije 
na družbenem področju, predvsem na 
področju zdravstva, in pa seveda tudi 
vse ostale, zato da se življenje karseda 
normalno vrti naprej, saj s tem podpi-
ramo tudi lokalno gospodarstvo. Tudi 
zato smo preko poletja sprožili velik 
investicijski cikel in s takim tempom 
nadaljujemo še jeseni.

Naše spodbude, ki smo jih name-
nili manjšim podjetjem, samostoj-
nim podjetnikom in organizacijam, 
so bile zelo dobro sprejete. Načr-
tujemo, da jih bomo ohranili, tako 
subvencije najemnin kot subvencije 
prve zaposlitve. Zelo smo dvignili 
vložek v kreditno shemo, ki jo podje-
tniki že lahko uporabljajo in črpajo. 
Verjamem, da bomo zaradi situaci-
je, kakršna je, te ukrepe nadaljevali 
tudi v prihodnje.

 Navkljub krizi pa je prijetno opazi-
ti številna gradbišča, kar navsezad-
nje daje neko upanje. Predvsem gre 
za dela na komunalni infrastrukturi 
in torej za občinske projekte. Kako 
pa kaže projektom, ki so v domeni 
države? V mislih imamo predvsem 
rekonstrukcijo ceste na Godešiču in 
krožišče na Lipici.

Občinski projekti – kot omenjeno 
– tečejo naprej. Odpirajo se večji pro-

jekti, kot je Kopališka ulica, Grajska 
pot, Zabrajda …, kar nas zelo veseli. 
Pri državnih projektih pa upamo, 
da bo že letos izbran izvajalec za re-
konstrukcijo ceste na Godešiču. Tu-
kaj smo s projektom najdlje in res je 
samo še od končne odločitve o izbiri 
izvajalca in uvedbe v delo odvisno, 
kdaj se bodo začele stvari odvijati. 

Rekonstrukcija ceste v Retečah 
in krožišče na Lipici sta še vedno v 
planih. Prizadevamo si predvsem za 
pridobitev zemljišč. Pri obeh projek-
tih nam namreč še kakšno zemljišče 
manjka. Ko bomo pridobili vsa zem-
ljišča, bomo stopnjevali pritisk, da se 
to čim prej uvrsti v izvedbene plane, 
ki jih ima Direkcija Republike Slove-
nije za infrastrukturo.

 Kdaj pa bodo zabrneli stroji na 
Kidričevi cesti?

Izvajalec, ki je bil izbran na jav-
nem razpisu, je že uveden v delo, tako 
da so v teku priprave za ureditev grad-
bišča in elaborata za začasno prome-
tno ureditev, saj bo potrebnih nekaj 
zapor. Začetek gradnje je predviden 
med 15. in 20. oktobrom. Urejali bomo 
odsek med starim Petrolom in Starim 
Dvorom. Na obeh straneh te regional-
ne državne ceste bomo uredili površi-
ne za pešce in kolesarje na način, da 
bodo veliko bolj varne in udobne.

 Obnoviti pa bi bilo treba tudi Po-
točnikovo ulico …

Potočnikova ulica je potrebna 
prenove, saj je zgornja plast dotra-
jana. Sicer bi bilo treba tam urediti 
lastniška razmerja in meje, ampak 
mislim, da za samo obnovo to ne 
sme biti problem, zato – kot nam je 
znano – krajevna skupnost namera-
va to uvrstiti v svoj plan obnov.

 V kakšni fazi se nahaja nakup Lo-
ške komunale?

Med ustanovitelje tudi Občina Medvode

Osnovna šola Jela Janežiča nujno potrebuje dodatne prostore, a kot vedno  
se tudi tu zapleta pri sredstvih. Kot kaže, je vseeno videti luč na koncu tunela.

Tine Radinja



Od zadnje seje občinskega sve-
ta, ki je potekala 10. septembra, smo 
pridobili veliko večino podpisov. Na-
mreč več kot 95 odstotkov lastnikov 
delnic je tudi notarsko overilo po-
godbe, tako da postopek nakupa teče 
nemoteno naprej. Trenutno pa na te-
denski, včasih tudi dnevni bazi, po-
tekajo vsebinski, pa tudi že operativ-
ni dogovori med javnim podjetjem 
in Loško komunalo o vseh stvareh, 
ki jih je še treba urediti.

 Puštalski most je v izredno sla-
bem stanju in kliče po sanaciji.

Puštalski most je že dalj časa v 
slabem stanju. Pogovarjamo se o tem, 
na kakšen način bi bilo možno izves-
ti rekonstrukcijo. V delu, kjer je bilo 
stanje najslabše, smo sanirali asfalt, 
bomo pa še letos očistili zaraščenost 
in preverili odvodnjavanje mostu. Ce-
lovita sanacija puštalskega mostu je 
ocenjena na nekaj več kot pol milijo-
na evrov in bo odvisna predvsem od 
zmožnosti občinskega proračuna v 
prihodnjih letih.

 Vemo, da Osnovna šola Jela Ja-
nežiča poka po šivih. Gradbeno do-
voljenje za nadgradnjo je pridoblje-
no, zatakne pa se pri sredstvih. A 
končno je videti luč na koncu tunela. 
Medvoški občinski svet je namreč v 
prvem branju potrdil, da se pridruži 
ostalim štirim ustanoviteljicam.

Ja, to nas zelo veseli. Mislim, da 
smo izgubili kar tri leta za dogovarja-
nja z medvoškim občinskim svetom, 
in zelo me veseli, da so v prvem bra-
nju potrdili pristop k ostalim ustano-
viteljicam. Zdaj je naloga štirih občin 
na Škofjeloškem, da to potrdimo še 
me, potem se bo Občina Medvode 
tudi uradno pridružila k soustanovi-
teljstvu. Še enkrat poudarjam, da se 
mi to zdi izredno prav glede na to, da 
je število učencev iz Medvod drugo 
najvišje med vsemi občinami. To po-
meni tudi, da bo k investiciji pristopi-
lo pet občin, kar bo olajšalo finančni 
del investicije. Seveda pa je še en 
ključen pogoj, ki bo omogočil izvedbo 
tega projekta, to pa je, da Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, šolstvo 

in šport odmrzne oziroma ponovno 
objavi razpis za šolsko infrastruktu-
ro, ki je že bil objavljen in zamrznjen 
letošnjo pomlad. Vsi računamo na 
to, da se bo ponovil in da bo dovolj 
sredstev tudi za Osnovno šolo Jela 
Janežiča, ki pokriva tako veliko ob-
močje. Ta šola ima poseben status, 
saj to ni šola za Škofjo Loko, še manj 
za Žiri, ampak za veliko območje, kjer 
nas skupaj z Medvodami živi 65 tisoč 
ljudi, in je nujna. 

Kot omenjeno je gradbeno dovo-
ljenje že pridobljeno. Glede na tre-
nutno višino šole smo skupaj z vod-
stvom in stroko ugotovili, da bi bilo 
najcenejše in najbolj optimalno to, 
da se šola dvigne z nadzidkom.

 Celomesečni projekt odprte Šol-
ske ulice je za nami. Kakšni so vtisi 
in izsledki posveta ter ankete?

Med izvajanjem Odprte ulice 
smo mimoidoče spraševali, kakšna 
se jim zdi Šolska ulica, ki je odprta 
za pešce in kolesarje, in ali podpi-
rajo projekt oziroma mu nasprotu-
jejo. Večina je bila navdušena in je 
izrazila podporo projektu. Vtisi, ki 
so skozi ves ta čas izvajanja aktiv-
nosti na Šolski ulici prihajali do nas, 
so zelo dobri. Izsledki posveta med 
drugim kažejo, da tudi vodstvo šole 
podpira ukrep jutranje zapore. Tudi 
odziv staršev je bil zelo pozitiven, 
kar kaže, da podpirajo predlagane 
spremembe.

Anketa še ni popolnoma zaklju-
čena, se pa kaže enak vzorec pri 
vseh javnostih. Najbolj navdušeni 
so šolarke in šolarji, tudi starši in vsi 
drugi za zdaj v večini odgovarjajo, da 
jim je bila Odprta Šolska ulica zelo 
všeč in bi si želeli njene ponovitve, 
oziroma si želijo, da Šolska ulica za 
stalno postane prostor, kjer bodo 
motorna vozila podrejena pešcem 
in  kolesarjem. Bistvo je, da je za us-
pešnost (v smislu spremembe poto-
valnih navad otrok, staršev) potreb-
no daljše obdobje izvajanja ukrepa, 
ki preide v stalnost.

Na splošno pa se kaže podpora 
preureditve Šolske ulice na način, ki 
bi omogočala več prostora pešcem, 
kolesarjem ... Istočasno pa moramo 
poskrbeti, da bodo stanovalci lahko 
nemoteno dostopali do svojih domov 
in da zaradi sprememb delovanje lo-
kalov ne bo okrnjeno. Prav tako ne 
smemo pozabiti na dostopnost za 
starejše in gibalno ovirane – poko-
pališče, trgovine, lokali. Možnosti za 
to so raznolike (npr. z urbano opre-
mo, ki oži vozišče, sprememba par-
kirne politike v okolici Šolske ulice, 
širitve pločnika, zniževanje pločni-
ka ...). Potrebno je le poslušanje in 
upoštevanje drug drugega.

Projekt še zdaleč ni zaključen, saj 
nas zdaj čaka načrtovanje konkret-
nih ukrepov, vključevanje javnosti 
in nato izvedba sprejetih rešitev.

Osnovna šola Jela Janežiča nujno potrebuje dodatne prostore.
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Predvidoma po treh mesecih bo objekt obnovljen, v tem času pa bo treba 
pogrebne svečanosti in obiskovanje pokopališča prilagoditi razmeram 
na gradbišču, sporočajo s škofjeloške občine. 

Vzdrževalna dela obsegajo prenovo ostrešja in kritine, obnovo notranjo-
sti, kjer bosta po zaključku del nastala dva ločena in po potrebi združljiva 
poslovilna prostora, prenovo sanitarij in čajne kuhinje, obnovo tlakov in sta-
bilizacijo temeljev ter obnovo oken, vrat in fasade. Obnovljen bo vodovodni 
priključek, objekt pa bo priključen na javno kanalizacijo. Predvidena je še 
ureditev okolice poslovilnega objekta. Za obnovo bo občina namenila slabih 
190 tisoč evrov.

Obnavljajo poslovilni objekt

Konec septembra so začeli vzdrževalna dela na 
mrliški vežici Mestnega pokopališča.

Klavdija Škrbo Karabegović

Vsako leto Lokalna akcijska skupina za prepreče-
vanje zasvojenosti Škofja Loka v sodelovanju s 
škofjeloškimi osnovnimi in srednjimi šolami or-

ganizira kakovostno šolo za starše, v kateri se s koristni-
mi predavanji dotaknejo aktualnih tem.

Ker letos predavanj v živo ne bo moč organizirati, so 
se priključili t. i. Maratonu pozitivne psihologije, ki orga-
nizira predavanja na daljavo preko aplikacije Zoom. Pri-
javite se lahko na vsa ali na posamezna predavanja. Dve 
predavanji sta bili že izvedeni, do konca novembra pa jih 
sledi še pet. Tudi tokrat se obetajo priznani predavatelji 
s temami o partnerstvu, vzgoji, o preizkušnjah, izzivih 
ipd. Več informacij dobite na posamezni šoli ali na spletu, 
kjer se tudi prijavite na predavanja.

Video predavanja za starše

Občina Škofja Loka je v začetku 
oktobra začela z obnovo vodovo-
da v Frankovem naselju, in sicer 
na območju povezovalne ceste, 
ki poteka za policijsko postajo. 
Poleg omenjene občinske ceste 
je predvidena obnova še cesto, 
ki jo pravokotno seka. Zaradi 
narave dela bo vzpostavljena 
fazna popolna zapora ceste, ki 
se bo izvajala po krajših fazah, 
tako da bo dostop do objektov 
kar najmanj moten. fazah, tako 
da bo dostop do objektov kar 
najmanj moten. K. S. K.

Obnova vodovoda

Najlepši in najtežji mali mara-
ton ali Puštalski polmaraton je 
bil letos v jesenskem terminu. 
Organizatorji iz ŠD Vaitapu so 
ga izvedli 4. oktobra, prilagojen 
je bil razmeram v zvezi z novim 
koronavirusom. Med drugim je 
start potekal v treh skupinah. 
Progo v dolžini dobrih 21 
kilometrov sta najhitreje pretek-
la Miran Cvet (KGT Papež On 
Runing, 1;43:17) in Hana Mazi 
Jamnik (2;06:39), uspešno pa 
jo je premagalo 60 žensk in 129 
moških. M. B.

Puštalski polmaraton

Ta čas potekajo vzdrževalna dela na mrliški vežici Mestnega pokopališča.
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V uvodu je župan Tine Radinja dejal, da je leto 2020 
po vseh kriterijih nenavadno leto in da se to odra-
ža tudi na proračunu. Tako so prihodki ob polletju 

znašali 10,8 milijona evrov, od česar največji delež odpade 
na davčne prihodke v višini 8,2 milijona evrov. Pri tem 
velja poudariti, da se je zvišala povprečnina iz 589,11 evra 
na 623,96 evra. Gre za znesek, ki ga občina s strani države 
dobi na prebivalca za zakonsko določene naloge. Sledijo 
nedavčni prihodki v višini 1,1 milijona evra in so za pol 
milijona evrov nižji kot prejšnja leta, predvsem zaradi 
ukrepov, povezanih s korono, kot so subvencioniranje 
najemnin poslovnih prostorov, daljši plačilni roki itd. 

Kot je povedala direktorica občinske uprave Špela Ju-
stin, je več neznank odprtih pri nepovratnih sredstvih iz 

Evropske unije, čeprav so nekateri projekti že realizirani 
in tudi že plačani. Odhodkov je bilo za 9,4 milijona evrov 
oziroma 41 odstotkov načrtovanih letnih odhodkov, kar 
je več kot po navadi v takem obdobju. Višja realizacija 
je posledica razmer. Investicijski izdatki predstavljajo 2,8 
milijona evrov oziroma 30 odstotkov, pri čemer je tretjina 
sredstev šla za nakup knjižnice. Na polovici leta je bila 
občina zadolžena za 11,6 milijona evrov oziroma 472 evra 
na prebivalca.

Župan Radinja je poudaril, da bodo neposredni stroški 
zaradi posledic koronakrize predstavljali manjši del kot 
posredni. Že na polletju se je tako poznal izpad v višini 
pol milijona evrov pri nedavčnih prihodkih. »Bolj boleči 
za proračun pa bodo posredni stroški. Naj omenim izgu-
be pri Zavodu za šport, muzeju, knjižnici … Zdravstvo bo 
zahtevalo večje stroške, povečali se bodo socialni trans-
ferji … Točne številke, koliko je korona prizadela občinski 
proračun, se torej ne da povedati,« je zaključil Tine Radi-
nja.

Proračun ob polletju

Na občinski seji predstavili polletno poročilo o izvrševanju proračuna  
za letošnje leto.

Investicije predstavljajo trideset odstotkov proračuna. Ena težko 
pričakovanih investicij je obnova Kidričeve ceste. Prav v teh  
dneh bodo začeli njeno obnovo na odseku od starega Petrola  
do Starega Dvora.

OBČINSKE NOVICE 15 

Sredi septembra so začeli dela na Kopališki ulici, 
zaradi česar na tem mestu velja popolna zapo-
ra. Zapora ceste se bo etapno postopno pomikala 
glede na potek gradbenih del, stanovalci ulice pa 
lahko dostopajo do svojih stanovanjskih objektov. 
Na omenjenem območju bodo obnovili oziroma 
uredili celotno komunalno omrežje, torej kanalizaci-
jo, vodovod, električne vode in napeljavo interneta. 
Temu bo sledila še preplastitev ceste.

Dela na Kopališki ulici
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Klavdija Škrbo Karabegović

Gre za vsebino, ki je sicer lahko uporabna v vseh sfe-
rah tako javnega kot zasebnega življenja, še poseb-
no pa pride prav v komunikaciji s strankami. 

Delavnico sta izvedla Bojana Košnik Čuk, medna-
rodno priznana strokovnjakinja s področja poslovnega, 
diplomatskega protokola, bontona in kulture vedenja, ter 
Peter Ribič, organizator izobraževanja odraslih na Bioteh-
niškem centru Naklo, ki poučuje hortikulturo in ki skrbi 
za cvetlične krasitve v Vatikanu ob božiču in veliki noči.

Beseda je tako tekla o komunikaciji z gosti in zaposle-
nimi; kako ukrepati, če je stranka neprijazna; česa si pri 
komunikaciji ne smemo privoščiti; o bontonu pri mizi in 
strežbi; o uporabi cvetja ob različnih priložnostih ipd. S 
projektom Okusi Škofjeloškega želijo povezati lokalne 

gostince z lokalnimi ponudniki kvalitetnih živil ter vse 
skupaj predstaviti na kulinaričnem festivalu v začetku 
prihodnjega leta. Na to temo potekajo različne delavnice 
in izobraževanja ob upoštevanju ukrepov. Projekt, kate-
rega zasnova je odlična, se sicer spopada z izzivi covida, 
ampak bi, podobno kot Okusi Radol'ce, lahko zaživel tudi 
na našem območju.

Komunikacija s stranko

Razvojna agencija Sora in sodelujoči partnerji projekta Okusi Škofjeloškega so 
organizirali odlično delavnico na temo komunikacije s stranko v gostinstvu.

Beseda je tekla o komunikaciji  
z gosti in zaposlenimi; kako ukrepati, če je 
stranka neprijazna; česa si pri komunikaciji 
ne smemo privoščiti; o bontonu pri mizi 
in strežbi; o uporabi cvetja ob različnih 
priložnostih ipd.
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MELITA REBIČ
Miha Ješe in Prijatelji Loke

MIHA JEŠE
Miha Ješe in Prijatelji Loke

V obdobju pandemije in pričakovanega ohlajanja go-
spodarske dejavnosti se mi zdi pomembna tema naš od-
nos do hrane. V Sloveniji letno zavržemo v povprečju 68 
kilogramov hrane na prebivalca, od tega dobro polovico 
v gospodinjstvih. To pomeni vsak dan okoli 100 gramov 
zavržene hrane na osebo. Mar tudi jaz vsak dan zavržem 
za velik kos kruha hrane?

Kratka analiza nakupovalnih in prehranjevalnih 
navad lahko pomaga k racionalnejšemu, a še vedno 
pestremu in prehransko bogatemu prehranjevanju. Pri-
čakujemo lahko več lastne pridelave hrane in več naba-
ve lokalno pridelanih živil. Drugi del pa je način nabave 
in shranjevanja. Nabavljam že vrsto let na podlagi doma 
pripravljenega seznama, vendar pogosto prevelike koli-
čine in preveč pestro sestavo. Največ je sadja in zelenja-
ve, ki jo v majhnem gospodinjstvu preveč kupimo. Razne 
akcije in vabljive police v trgovinah kar refleksno pov-
zročijo stegovanje rok, ki polnijo trgovinski voziček. 

Naredil sem analizo svojih nakupovalnih in prehra-
njevalnih navad in se odločil slediti cilju: NIČ OSTANKOV 
HRANE. Dnevno sem začel spremljati in tehtati količino 
odvržene hrane. Razvrščam jo na tri dele: nagnito, piškavo 
in nepobrano sadje in zelenjava z vrta; obrezki in ostanki 
hrane pri čiščenju pred in med kuhanjem ter nepojedena, 
pokvarjena in zavržena kupljena in doma pridelana hrana. 
Prvega dela ne tehtam, druga dva pa tehtam ločeno. Najprej 
pa sem naredil red v hladilniku. V zamrzovalni omari ni 
bilo velikih sprememb. Zaloge je približno za deset dni. V 
hladilnem delu je bilo več dela. Predvsem sem zmanjšal 
število različnih vrst delikatesnih živil, ki jih ne kupujem 
več na zalogo, ampak sproti po potrebi. Dva tedna so bili do-
datni nakupi živil zelo pičli, več kot razpolovljeni. Tedensko 
preverjam zalogo hladilnika in jo dopolnjujem le z manjši-
mi količinami potrebnih živil. Še vedno nakupujem dvak-
rat do trikrat tedensko, vendar je seznam nakupov krajši in 
vrednost nakupov nižja. Kupujem predvsem hrano, ki nima 
veliko odpadka pred kuhanjem. Zelenjavo kupujem v manj-
ših količinah in sproti, prilagojeno predvidenemu jedilniku. 
Ostankov kruha nimam že daljše obdobje. Do hrane se mo-
ramo bolj odgovorno obnašati in spoštovati delo prideloval-
cev. V svetu, v katerem je desetine milijonov ljudi prestrada-
nih, je odgovoren odnos do kruha še bolj pomemben.

Kot svetnica občinskega sveta delujem že tretji man-
dat. Delovanje v lokalni samoupravi mi predstavlja izziv 
in zadovoljstvo, ko vidim, da tudi sama lahko prispevam 
nekaj pozitivnega za dobro vseh prebivalcev naše občine. 

Zelo zanimivo v zadnjem mandatu je delovanje ob-
činskega sveta. Župan Tine Radinja se je na začetku 
mandata odločil, po mojem mnenju za zelo pogumno 
potezo, da stranke in liste, zastopane v občinskem sve-
tu, nismo deljene na koalicijo in opozicijo. Za vse stvari, 
ki so v pristojnosti občinskega sveta, se liste in stranke 
predhodno med seboj usklajujemo in na obravnavo in 
potrditev gredo že usklajeni projekti. Seje občinskega 
sveta tako potekajo hitreje. Ne delimo se na mi in vi, am-
pak res gledamo, kaj je dobro za Loko.

Letos je covid povzročil kar nekaj zastoja, vendar je 
od poletja dalje veliko projektov v realizaciji. Tudi eden 
izmed »mojih« projektov je rekonstrukcija brvi čez Po-
ljansko Soro v Brodeh, ki bo izboljšala povezavo in po-
večala varnost prebivalcev v tem delu naše občine. Še 
vedno pa je pred nami kar nekaj izzivov, da naše mesto 
postane Zelena Loka, modro mesto, kot smo zapisali v ra-
zvojno strategijo. Med drugimi so projekti, ki se mi zdijo 
pomembni, izgradnja protipoplavne zaščite ob Poljanski 
Sori in Sori, ureditev kopalnega območja na kopališču v 
Puštalu, kolesarske poti za povezavo s Selško in Poljan-
sko dolino in tudi celostna prenova Lontrga in trga pri 
Kašči. Lontržani smo dolga leta živeli ob eni največjih 
prometnic v naši Loki in zdaj res pričakujemo, da bo v 
bližnji prihodnosti tudi Lontrg dobil urejeno celostno po-
dobo. 

Da pa lahko prav vsak občan vpliva na realizacijo pro-
jektov v svojem okolju, bo omogočil participativni prora-
čun, s katerim o delu proračunskega denarja in njegovi 
porabi neposredno odločamo občanke in občani. V letu 
2021 bomo lahko vsi predlagali, glasovali in sodelovali pri 
izvedbi projektov v svojih krajevnih skupnostih. Izvedeni 
pa bodo projekti, ki bodo prejeli najvišje število točk. 

Glede na obremenjenost občinskega proračuna bo 
zelo pomembno za realizacijo projektov pridobivati tudi 
evropska sredstva. Da to v naši občini znamo, smo že 
dokazali in verjamem, da bomo pri črpanju evropskega 
denarja uspešni tudi v prihodnje.
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Igor Kavčič

V prvih oktobrskih dneh so na 
Loškem odru predstavili le-
tošnjo jesensko premiero, ko-

mično dramo Antigona v New Yorku 
poljskega pisatelja in dramatika Ja-
nusza Glowackega. Ločani so tokrat 
prvič v svoje vrste povabili režiserja 
Matjaža Šmalca in ob vtisih s premie-
re in prvih nekaj ponovitvah – ogledal 
sem si abonmajsko predstavo pretek-
li četrtek – pri tem imeli srečno roko. 

Za trideset let staro besedilo, v 
kranjskem Prešernovem gledališču 
so ga v režiji Mateje Koležnik upri-
zorili leta 2001, bi lahko rekli, da je 
brezčasno, saj bo aktualno, dokler bo 
obstajala človeška rasa in delitve na 
ene in druge v mnogoterih različi-
cah. Če je Sofokles Antigono posta-
vil na tebanski dvor, avtor dogajanje 
umesti v nasprotni svet, v javni park 
med brezdomce. Gre za zgodbo o 
pravici do bivanja, do življenja in ne 
nazadnje dostojne smrti in pogreba.  

Glowacki se v drami orientira na 
življenje brezdomcev v konkretnem 
parku Tompkins Square v New Yor-
ku, ki je bil od nekdaj simbol dela-
vskih protestov in boja za socialne 
pravice. V osemdesetih letih je park 
postal zbirališče brezdomcev, v za-
četku devetdesetih pa je te mestna 
oblast s pomočjo policije izgnala, 

park ogradila in ga 'preuredila'. Park 
je zdaj 'urejena soseska' z dragimi 
stanovanji za višji srednji razred.  

Ožja igralska ekipa Loškega odra 
nas v dveurni predstavi s krajšim 
odmorom popelje v park med brez-
domce. Razen tega, da spijo zunaj in 
se po mrzlih zimskih nočeh čez dan 
ogrevajo s soncem in svoje tegobe 
pogosto lajšajo z alkoholom, razmiš-
ljajo o podobnih stvareh kot običajni 
ljudje: o svojih usodah, ljubeznih in 
prepirih, o svojih nekdanjih službah, 
kako zaslužiti denar brez njih – ker 
tega ni in ni, sanjajo o nedosegljivih 
stvareh, se ob tem jezijo nad družbe-
no situacijo, ubadajo se s tem, ali je 
mogoče življenje na Veneri in podob-
no. In prav vsak ima na zalogi svojo 
življenjsko zgodbo.   

V viharju brezdomskega življenja 
nas navdušujeta prijatelja s klopce, 
ruski žid Saša, igra ga Bojan Tram-
puš, in poljski emigrant Bouhca, 
Matej Čujovič, lik Anite, priseljenke 
iz Portorika, pa je oblikovala Petra 
Krančan. Da jim ne bi bilo dolgčas 
in da gledalci ne zapademo v 'idi-
lo brezdomstva', nam o tem, kaj je 
prav in kaj ne, vsake toliko časa po-
jasni policist Jan Bertoncelj. V zad-
njem delu predstave se pridružita še 
Gašper Murn in Irena Kožuh, prvi 
igra truplo, druga policistko.

Bojan, ki s to vlogo beleži 30 let 
umetniškega ustvarjanja, in Matej 
sta preprosto izjemna. Zadnjih deset, 
petnajst let smo čakali na njun tovr-
stni angažma, kot odrska partnerja 

sta večji del predstave v središču po-
zornosti, Bojan umirjen, izobražen, 
zanesljiv, Matej vzkipljiv, prebrisan, 
prilagodljiv, nagnjen k nakladanju. 
Kakšen tandem! Imamo občutek, da 
v vživljanju v lika podzavestno vpli-
vata eden na drugega, da iz sebe izti-
sneta najboljše. Igro lepo dopolnjuje 
Petra, ki se odlično znajde v svoji 
vlogi in nam razbije stereotip, da je 
brezdomkam vseeno, kdo in kdaj. Vse 
ima svoj razlog – tudi njena želja, da 
pokoplje umrlega prijatelja iz njihovih 
vrst. Trojko odlično dopolnjuje Jan, 
kot sprva prijazen, ob nedoseganju 
svojega pa vedno bolj koleričen in na-
silen policist. Saj veste tisto, ko se za-
slišanemu pred tepežem najprej po-
nudi cigareta. V predstavah Loškega 
odra običajno zaznavam homogeno 
ansambelsko igro, občutek, da so vsi 
eno v gradnji in podreditvi skupinske 
igre. Tokrat dodajam še eno dimenzi-
jo – dobro celoto lahko sestavljajo le 
odlični posamezniki.

Ekipo je odlično vodil Matjaž 
Šmalc, ki je v predstavo spretno skril 
tudi sporočilo, da zgodba z odra le ni 
zgolj tam daleč na oni strani Atlan-
tika, kar je s scenografijo – za klop-
co je prav taka ograja, kot so na naši 
južni reki – podkrepila tudi scenog-
rafka Ana Rahela Klopčič. Predsta-
vo sta v najboljši meri oplemenitila 
svetovalec za gib Klemen Janežič 
in kostumografinja Katarina Zalar. 
Nepogrešljivi lektor Ludvik Kaluža 
je tudi tokrat poskrbel za jezikovno 
plat predstave. 

Kaj, ko bi se 
ga danes ulili

Na Loškem odru so 
v letošnjo gledališko 
sezono vstopili s 
komično dramo Janusza 
Glowackega Antigona v 
New Yorku. 

Brezdomci z Loškega odra: Matej Čujovič, Petra Krančan in Bojan Trampuš / Foto: Aljaž Hafner
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Projekt Znanje Nas Aktivira (ZNA) 2
sofinancirata

Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega

socialnega sklada.

Ljudska univerza Radovljica

Brezplačni tečaji v Škofji Loki
Začetni računalniški tečaj 
Nadaljevalni računalniški tečaj 
Začetni tečaj nemščine 
Začetni tečaj italijanščine 
Začetni tečaj angleščine 
Nadaljevalni tečaj angleščine 

V brezplačne 50-urne tečaje se  
lahko vpišejo odrasli, ki nimajo statusa 
upokojenca, dijaka ali študenta. 
Prednost pri vpisu imajo starejši od 45 let 
ter s končano največ srednjo šolo.

Dodatne informacije in prijave:
Ljudska univerza Škofja Loka,
04 506 13 80,
tanja.avman@lu-skofjaloka.si.
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zdravila brez recepta
prehranska dopolnila
čaje in čajne mešanice
eterična olja
ekološko hrano
bio začimbe
izdelke brez glutena
naravno kozmetiko
naravne barve za lase
medicinsko obutev
širok izbor sončnih
kremic in repelentov proti
klopom in komarjemwww.trgovinasivka

www.facebook.com/trgovinasivka

Nudimo:

Vsak petek in soboto strankam nudimo
10% gotovinski popust
10% popust za upokojence
(prve tri delovne dni v mesecu)

10% popust s kartico Vzajemnost

 
 

  

Nudimo vam tudi 
maske - zaščitne, pralne, 

otroške in razkužila za roke

Nudimo:
	 zdravila	brez	recepta
	 prehranska	dopolnila
	 čaje	in	čajne	mešanice
	 eterična	olja
	 ekološko	hrano
	 bio	začimbe
	 izdelke	brez	glutena
	 naravno	kozmetiko
	 naravne	barve	za	lase
	 medicinsko	obutev
	 ekološka	čistila
	 električne	difuzorje

Edi Sever
(1943–2020)

V avgustu se je poslovil znani škofjeloški slikar Edi 
Sever. Znan obraz med Ločani, vedno pozitivnih misli, 
se je med ljubitelji likovne umetnosti v Škofji Loki pa 
tudi širše v Sloveniji uveljavil kot odličen akvarelist.

Po stroki litograf je svoj poklicni vek preživel v 
tiskarni Mladinske knjige, že v mladih letih pa ga je 
navdušilo likovno ustvarjanje. Še posebej ga je priv-
lačil akvarel, izkušnje v akvarelistiki pa je nabiral 
na številnih kolonijah po nekdanji skupni državi Ju-
goslaviji. Slikal je tudi olja in akrilne slike, kot je rad 
dejal, pa se je držal tudi risbe kot najboljše slikarjeve 
osnove. V njegovem domačem mini ateljeju na Parti-
zanski ulici so nastajali številni motivi tako domišljij-
ske podobe kot realistične slike iz Škofje Loke in oko-
lice ter krajev, kamor je vsako leto odhajal na likovne 
kolonije. Krajine, arhitektura, tihožitja, akt in različni 
figuralni motivi so bili sredica njegovega ustvarjanja.

Bil je dolgoletni član likovne sekcije KUD Klinični 
center in Medicinska fakulteta dr. Lojz Kraigher, prav 
tako pa je bil dejaven avtor v skupini šestih slikarjev 
ART FEMIPS, s katero se je udeleževal likovnih sre-
čanj po Evropi, lani pa je skupina prejela tudi srebrno 
plaketo JSKD za leto 2018. Kot rojen 'Puštuc' je sode-
loval tudi na razstavah Puštuci u Lok. V zadnjih letih 
je v okviru Društva upokojencev Škofja Loka slikanje 
akvarela prenašal na tečajnice v tretjem življenjskem 
obdobju. »Dekletom vedno povem, nikar ne kopirajte 
drugih, naredite po svoje, tako kot znate in zmorete,« 
je povedal ob lanskem pogovoru za Loški glas. Tak je 
bil tudi sam, izviren in samosvoj slikar. Kot takega ga 
poznajo tudi številni Ločani, ki jim domače stene kra-
si kakšen njegovih akvarelov. 

Igor Kavčič

Edi Sever februarja 2019 v domačem ateljeju / Foto: Igor Kavčič
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Mateja Rant

Ustanovitev gimnazije v Ško-
fji Loki sega v šolsko leto 
1950/51, do danes pa je na šoli 

maturiralo več kot 6400 dijakov, ki so 
se po končanem študiju večinoma 
uspešno vključili v delo in življenje 
v regiji, je pojasnil sedanji ravnatelj 
Jože Bogataj. Ob tem je spomnil, da 
v Škofji Loki pred drugo svetovno 
vojno gimnazije še niso imeli, kar je 
po njegovih besedah presenetljivo 
za tisočletno mesto, v katerem ima 
šolstvo tudi po zaslugi freisinških 
škofov več kot šeststoletno tradicijo 
– najstarejšo na Gorenjskem in eno 
najstarejših na Slovenskem.

Gimnazija Škofja Loka tako v le-
tošnjem šolskem letu praznuje se-
demdesetletnico ustanovitve. Rdeča 
nit praznovanja bo čas in zato so si 

za moto izbrali vzklik italijanske-
ga znanstvenika Galilea, s katerim 
je podkrepil svojo teorijo o gibanju 
nebesnih teles: »In vendar se vrti ...« 
To bi bil po besedah Jožeta Bogata-
ja lahko skupni imenovalec sobiva-
nja na šoli. »Iščemo namreč vzroke 
in posledice, razloge in dokaze za 
dogajanja tako v naravoslovju in 
družboslovju kakor tudi v literaturi 
in drugih strokah z namenom, da si 
pridobimo čim več uporabnih znanj 
in spretnosti.« V vseh teh desetletjih 
so se po njegovih besedah razvili v 
moderno srednješolsko izobraževal-
no institucijo, »v kateri vladajo dobri 
medsebojni odnosi, kjer cenimo ka-
kovostno znanje in dijakom poleg re-
dnega pouka ponujamo raznovrstne 
obšolske vsebine za njihovo strokov-
no rast«. Kot je še dodal Bogataj, so 
imeli v zadnjem desetletju tako uči-
telji kot dijaki prek prenovljenih pro-
gramov, narodnih in mednarodnih 

sodelovanj ter uvajanja didaktičnih 
novosti priložnost ustvariti sodob-
no šolo za sodobni čas. »Zavedamo 
se, da dobro šolo skupaj ustvarjamo 
dijaki, učitelji in starši ter da je te-
meljno načelo v naših medsebojnih 
odnosih še vedno medsebojno so-
delovanje in spoštovanje, s katerim 
skupaj gradimo spodbudno in varno 
učno in delovno okolje.«

V sklopu praznovanja jubileja 
so v začetku oktobra na šoli gostili 
upokojene profesorje. Srečanja sta 
se udeležila tudi nekdanja ravnatelja 
Vladka Jan in Marjan Luževič. Vlad-
ka Jan je pojasnila, da si je v letih 
dela na škofjeloški gimnaziji, kjer se 
je zaposlila takoj po diplomi, ustva-
rila bogato zakladnico spominov. 
Prepričana je, da sta obe dolini na 
Škofjeloškem z gimnazijo ogromno 
pridobili, saj so tako številni mladi 
dobili priložnost za nadaljevanje šo-
lanja tudi na višjih in visokih šolah. 
»V vseh teh letih se je oblikovalo tudi 
precej kakovostnih profesorskih ko-
lektivov, ki so dihali s krajem in za-
gotavljali pogoje, da so se dijaki v šoli 
počutili varne in lepo sprejete.« Tudi 
Marjan Luževič je zatrdil, da se z ve-
seljem vrača v šolo, saj ga veseli, da 
so še danes uspešni pri svojem delu. 
»Ta šola vsekakor zagotavlja solidno 
osnovo za nadaljnji študij, obenem 
pa je za dijake čas, ki ga preživijo v 
tej šoli, tudi čas odraščanja in dru-
ženja ter vzpostavljanja stikov, ki 
pogosto ostanejo za vse življenje.« 
Vladki Jan se zdi pomembno tudi, 
da osnovni predmetnik nadgrajujejo 
s številnimi aktivnostmi, ki omogo-
čajo uveljavitev mladim nadarjenim 
dijakom.

Ustvarili sodobno šolo za sodobni čas

V letošnjem šolskem letu Gimnazija Škofja Loka praznuje sedemdesetletnico. 
Jubilej bodo zaznamovali z različnimi šolskimi dejavnostmi in prireditvami.  
V začetku oktobra so tako v knjižnici že gostili svoje upokojene profesorje.

V sklopu praznovanja jubileja so oktobra v šoli gostili upokojene profesorje.
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Mateja Rant, foto: arhiv šole

S prireditvijo v studiu 1 Televi-
zije Slovenija se je v začetku 
oktobra zaključila še ena no-

vinarska delavnica Radia Hudo!, ki z 
novinarskimi delavnicami že vrsto 
let skrbi za vzgojo nove generacije 
novinarjev in medijsko opismenje-
vanje, so pojasnili v službi za komu-
niciranje RTV Slovenija. Poslušalce 
prvega programa Radia Slovenije in 
strokovno komisijo, ki so jo sestav-
ljali Tadeja Bizilj, Danijel Poslek in 
Igor E. Bergant, je najbolj prepričal 
radijski prispevek učencev OŠ Ivana 
Groharja Škofja Loka. 

Za oddajo, ki je bila na sporedu 
aprila letos, so po besedah mentorice 
Sabine Leben izbrali temo Vpliv You-
tuba in medijev na mlade. »Mladi no-
vinarji so najprej iskali ideje za goste 
ter sestavljali vprašanja za ankete in 
intervjuje. Skrbno so se pripravljali 
na posamezne pogovore in poiskali 
vire zanje.« Pred pogovori so ime-
li novinarske delavnice na daljavo 
s pomočjo MS Teams, kjer so dobili 
informacije o RTV, kaj je pomembno 
pri radijskem delu, kako pripraviti 
dobro oddajo in podobno, je razložila 
Sabina Leben. Učenci so se naučili 
tudi montirati posnetke in jih pripra-
viti za oddajo Hudo!, v kateri so so-
delovali na daljavo. Ob vrnitvi v šolo 
so se po besedah Sabine Leben prip-
ravili še na tekmovalni posnetek, v 
katerem se sprehajajo po Škofji Loki 
in pripovedujejo zgodbe o njenih 
znamenitostih. 

Osmošolka Neža Igličar je sode-
lovanje na novinarskih delavnicah 
ocenila kot nepozabno izkušnjo, 
čeprav si je sprva predstavljala, da 
bo veliko manj dela. Zaradi epide-
mije so bili med snemanjem oddaje 
namesto na radiu kar doma in na 

vprašanja odgovarjali po telefonu. 
»Čeprav sem bila doma, je bila priso-
tna trema, saj je ravno tako potekalo 
v živo,« je priznala. Jaka Perme je 
vesel nove izkušnje, saj se zaveda, da 
take priložnosti ne dobiš vsak dan. 
»Šele zdaj vidim, koliko dela je za in-
tervju. Sploh si nočem predstavljati, 
koliko dela je za celotno radijsko ali 
televizijsko oddajo.« Tudi Jaka Per-
me je priznal, da si je predstavljal, da 
bo precej manj dela. Tari Oblak je bilo 

pri radijskih delavnicah najbolj všeč 
urejanje posnetkov. »To je bilo zame 
čisto novo področje in sem se lahko 
naučila veliko novega, kar me izred-
no veseli.« Hano Tušek pa je najbolj 
navdušilo snemanje zmagovalnega 
posnetka, ker so v živo spoznali delo 
tonskega mojstra. Srednješolka Jer-
ca Mohorič, ki je v novinarskih de-
lavnicah sodelovala že tretjič, pa je 
priznala, da se ji je tokratna oddaja 
zdela najboljša. 

Delo na radiu težje, kot so si predstavljali

S svojim prispevkom za Radio Hudo! so najbolj prepričali mladi novinarji iz OŠ Ivana Groharja 
Škofja Loka. 

JESENSKA 
AKCIJA
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Vse sobote v septembru je bila Šolska ulica v Škofji 
Loki drugačna. Na njej je bilo manj avtomobilov 
in več ljudi. V času Evropskega tedna mobilnosti 

v jutranji konici je bila Šolska ulica namenjena otrokom, 
ki obiskujejo OŠ Škofja Loka-Mesto. Koncept je bil prep-
rost, omogočiti bolj varen prihod v šolo in prijetnejše ter 
zdravju prijaznejše sprehode med mestnim jedrom ter 
območjem nekdanje vojašnice. Ustvarjalci Odprte uli-
ce, predstavniki Občine Škofja Loka, skupaj s strokovno 
podporo Inštituta za politike prostora, si lahko oddahne-
jo. Za njimi je dokaj uspešna izvedba Odprte ulice, katere 
namen je bil tudi preizkus drugačne prometne ureditve 
Šolske ulice, ki je temeljila na omogočanju boljših pogo-
jev za hojo in kolesarjenje, vožnjo s skiroji.

Na ulici se je del dneva ob sobotah odvijal program, s 
katerim so povabili na Šolsko ulico prebivalce Škofje Loke. 
Poleg odkritja novega zanimivega prostora za izvedbo pri-
reditev so bili organizatorji v 'avtomobila prostih dnevih' na 
Šolski ulici posebno veseli tistih, ki so se s porom in drugo 
zelenjavo v košari sprehodili po sredi ulice na poti iz dopol-
danskega nakupa na tržnici v nekdanji vojašnici. Ti ljudje 
so se na ulici lahko ustavili in spregovorili nekaj besed z 
mimoidočimi, ki jih sicer ne bi videli, če bi pot med starim 
mestnim jedrom in tržnico opravili z avtomobilom. 

Pred posebno preizkušnjo so bili postavljeni organi-
zatorji, ki se jim je pridružilo vodstvo šole,  v sredo, 16. 
septembra, ob 7.15 zjutraj. Nestrpno so pričakovali star-

še, ki so pripeljali šolarje na mesta, imenovana Poljubi in 
odpelji – na parkirišču na Štemarjih in v vojašnici. »Se-
veda nam je všeč ideja, da ne peljemo otroka do vrat šole, 
tudi zame je hitreje tako,« je hitela razlagati ena od mam, 
ki je pripeljala otroka in ga s ponosom gledala, kako 
brezskrbno pot nadaljuje v družbi prijatelja. Nadaljeva-
la je sicer, da bo najbrž po koncu projekta otroka vseeno 
pripeljala rajši do vrat šole, ker je sicer nevarno. Skrb za 
varnost je najpogostejši razlog za to, da starši otroke v 
šolo vozijo z avtom tudi na kratke razdalje. Paradoksal-
no je, da prav starši, ki otroke pripeljejo v šolo do vrat, 
ustvarjajo gnečo v okolici šole in tako manj varno okolje. 
Porajalo se je tudi vprašanje, če bodo otroci zaradi tega 
zmedeni in bodo po koncu pouka razposajeno tekali na 
sredi ceste. Ne. Velikokrat otroke podcenjujemo v smislu 
dojemanja okolja in ravno projekti, ki spodbujajo samos-
tojno pot v šolo, jim dajo dragoceno izkušnjo, zaradi kate-
re mimogrede postanejo aktivni udeleženci v prometu in 
razvijejo zdrave potovalne navade.

Že v fazi načrtovanja Odprte ulice je bil poudarek na 
vključevanju javnosti, prebivalcev na Šolski ulici, lastni-
kov lokalov, občine ter šole – tako učencev kot staršev. 
Pri izvajanju Odprte ulice smo ves čas zbirali odzive vseh 
vključenih – z javnimi razpravami, na terenu in z anke-
tiranjem. Izkazalo se je, da je bila začasna ureditev všeč 
večini – otrokom in staršem, podporo so izkazali tudi 
prebivalci na Šolski ulici in splošna javnost Škofje Loke. 

Največ pozornosti varnosti pešcev
Pozitivni odzivi na Odprto ulico nas usmerjajo, da začnemo razmišljati  
o dolgoročni prometni preureditvi Šolske ulice.

Šolska ulica z avtomobili ... ... in brez njih
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5 NOČI = 200 €
Seniorji, nimate prevoza? 
Pridemo po vas!
05 37 43 400
info@hotel-cerkno.si
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NAJBOLJŠ I MED PRVIMIElektrična Kolesa

 JESEN 2020
HAIBIKE SDURO FULLNINE 2.0

Polno vzmeteno 29˝
Yamaha PW-ST  70Nm

Yamaha 500Wh

Cena: 2.999 €  akcija 2.400 €

NOVO 2021
HAIBIKE ALLMTN 7
Polno vzmeteno 29˝/27˝
Yamaha PW-X2  80Nm
Yamaha 600Wh

Cena: 6.199 €

Vse cene so v EUR z vključenim 22% DDV-jem. Količine so omejene. Ponudba velja do odprodaje zalog. Slike so simbolične. www.a2u.si  T 04 29 27 200
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ZALOGA
e - koles
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Muzej Južne železniceMuzejske zbirke v Zgornjem trgu

Stolp ljubezni

2021 - Leto Josipa Ipavca

G(r)ajska Planina

Slivniško jezero

A. M. Slomšek

Ne spreglejte še: Stalne razstave New Swing Quarteta, Galerije Zgornji trg Šentjur, 

arheološkega parka Rifnik, razstave Zakladi Rifnika, slikovite Planine, Slomškove Ponikve, 

stolpa ljubezni na Žusmu in Guzajeve kave.

Ipavčeva hiša

Šentjur, mesto, kjer imajo domačini glasbo že v genih 
in mesto, ki ga že od nekdaj sooblikuje železnica. 
Doživite ga z muzejskimi zbirkami,  spoznajte velike 
Šentjurčane. Bližina Slivniškega jezera, Resevne in ostalih 
krajev z neokrnjeno naravo ter prijaznimi domačini ponujajo 
možnosti za pohodništvo, ribolov, lov, kolesarjenje in 
kulinarično razvajanje.
Sprehodite se skozi slikovito staro trško jedro, ki ima v 
zgodovini slovenstva in domoljubja prav posebno mesto, z 
virtualnim doživetjem v spominski hiši Ipavcev pa občutite 
čas velikih  skladateljev in zdravnikov Ipavcev.
Ipavčev vrt s Plečnikovim vodnjakom in kamnito mizo pod 
200-letno lipo, kjer se poleti odvijajo številne kulturne 
prireditve in poroke vas bo še posebej nagovarjal v 
naslednjem letu, ki je posvečeno Josipu Ipavcu.

ŠENTJUR - PESEM OB 
JUŽNI ŽELEZNICI

TIC Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur

+386 3 749 25 23, +386 41 660 091

https://www.turizem-sentjur.com/, tic@turizem-sentjur.com

IG: sentjur.tour, FB: Šentjur Tour

Lov na zaklad na Rifniku
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Prekmurje očara v vseh letnih časih, če zraven prištejete še sprostitev v blagodejni 
termalni vodi in kulinarično razvajanje s pristno prekmursko kulinariko pa dobite 
oddih, za katerega si boste želeli, da se nikoli ne bi končal!
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V Termah 3000 – Moravske Toplice vas čaka termalna 
plaža in pristna prekmurska kulinarika

V hladnejših dneh za popolne po-
čitnice potrebujemo aktivnosti v 
naravi na svežem zraku, ki nam po-
žene kri po žilah, hrano s katero se 
napolnimo z energijo in okrepimo 
imunski sistem in toplo termalno 
vodo, ki sprosti in pogreje naše 
telo. V Termah 3000 – Moravske 
Toplice, najdete vse našteto! Doži-
vite Prekmurje, ki velja za prostor 
onkraj hitenja in drvenja, onkraj 
slabe volje in skrbi, celo onkraj bo-
lezni, saj se je sloves o zdravilnih 
vodah tukajšnjih vrelcev že davno 
razširil med ljudi. Prepustite se objemu termalne vode v enem od 20 bazenov.

Vsi čari  
Prekmurja jeseni   

Masaža s prekmurskimi 
zelišči in bučnim oljem
Poleg velikega termalnega par-
ka, se v termah skrivajo tudi 
edinstvena hotelska kopališča, 
skupaj več kot 20 bazenov, z 
najtoplejšo termalno vodo v 
Sloveniji, tako da možnosti za 
vodne užitke zlepa ne zmanjka. 
Dodatno sprostitev najdete tudi 
v prekmursko obarvani well-
ness ponudbi,  v okviru katere 
vas masirajo z oljem iz prek-
murskih zelišč in bučnim oljem, 
oddahnete si lahko tudi v poči-
valnici z aroma- in kromotera-
pijo, se napolnite z blagodejno 
energijo več milijonov let starih 
kamnin ali okusite moč krista-
lov in svetlobe. Prekmursko kulinariko odlikujejo lokalne sestavine 

in izbrani okusi, ki jih zlepa ne boste pozabili.

UNOVČITE TURISTIČNI BON

  Doživite moč Prekmurja skozi storitve, vključene v ceno:
 Í nočitev v dvoposteljni sobi z dodatnim ležiščem, balkonom in pogledom na 

prekmursko ravnico,
 Í blagodejna termalna voda kar v kadi, ki vas čaka v sobi,
 Í bogat zajtrk z lokalnimi dobrotami,
 Í neomejeno kopanje v hotelskih termalnih bazenih,
 Í neomejen vstop v termalni park z bazeni v dveh nadstropjih,
 Í hotele s termalnim parkom povezuje panoramski hodnik z info točkami o 

Prekmurju,
 Í vstop v hotelske savne,
 Í 10 % popust na vstopnico za doživljajski park Expano,
 Í do 2 otroka imata nočitev z zajtrkom brezplačno v sobi skupaj z dvema 

odraslima.

Terme 3000 – 
Moravske Toplic
Hotel Livada  
Prestige*****
f Izbrani termini novembra  
in decembra 2020

že od 72 € na osebo
Minimalno bivanje 2 noči. Doplačilo za vikend, 
enoposteljno sobo in sobe višje kategorije je 
po veljavnem ceniku. Doplačilo za kosilo ali 
večerjo je 15 € po osebi na dan.

02 512 53 00  |  rezervacije@shr.si  |  www.sava-hotels-resorts.com  

Petzvezdični hotel in 
edinstvena lokalna 
kulinarična izkušnja
Če iščete pristno prekmursko iz-
kušnjo, boste navdušeni nad Ho-
telom Livada Prestige, edinim pet 
zvezdičnim hotelom v Prekmurju, 
kjer vas bodo v spanec zazibali 
vzglavniki polnjeni z adjovimi lušči-
nami, kad si boste lahko napolnili z 
blagodejno termo-mineralno vodo, 
kulinarična ponudba pa bo zbudila 
gurmana v vas. Izbirali boste lahko 
med več kot 50 prekmurskimi jed-
mi iz lokalnih sestavin in zelišči z 
okoliških livad, ki jih kuharski moj-
stri Hotela Livada vključujejo v jedi 
in napitke. V Termah 3000 – Mo-
ravske Toplice so ponosni, da od 

lokalnih dobaviteljev naročajo kar 
nekaj mlečnih izdelkov, med njimi 
tudi različne sire, jogurte in pinje-
nec. Prav tako so lokalno priprav-
ljeni pekovski izdelki, ki jih postre-
žejo gostom, kot so vrtanek in kruh 
iz kmečke peči, korenina s čebulo, 
žemlje in ocvirkove pogače. Tudi 
krompir, čebula, česen in korenje 
so pridelani na lokalni kmetiji, prav 
tako bučno olje, ki je nepogrešljiv 
del Prekmurja!
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naravi na svežem zraku, ki nam po-
žene kri po žilah, hrano s katero se 
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v prekmursko obarvani well-
ness ponudbi,  v okviru katere 
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murskih zelišč in bučnim oljem, 
oddahnete si lahko tudi v poči-
valnici z aroma- in kromotera-
pijo, se napolnite z blagodejno 
energijo več milijonov let starih 
kamnin ali okusite moč krista-
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 Í blagodejna termalna voda kar v kadi, ki vas čaka v sobi,
 Í bogat zajtrk z lokalnimi dobrotami,
 Í neomejeno kopanje v hotelskih termalnih bazenih,
 Í neomejen vstop v termalni park z bazeni v dveh nadstropjih,
 Í hotele s termalnim parkom povezuje panoramski hodnik z info točkami o 

Prekmurju,
 Í vstop v hotelske savne,
 Í 10 % popust na vstopnico za doživljajski park Expano,
 Í do 2 otroka imata nočitev z zajtrkom brezplačno v sobi skupaj z dvema 

odraslima.

Terme 3000 – 
Moravske Toplic
Hotel Livada  
Prestige*****
f Izbrani termini novembra  
in decembra 2020

že od 72 € na osebo
Minimalno bivanje 2 noči. Doplačilo za vikend, 
enoposteljno sobo in sobe višje kategorije je 
po veljavnem ceniku. Doplačilo za kosilo ali 
večerjo je 15 € po osebi na dan.

02 512 53 00  |  rezervacije@shr.si  |  www.sava-hotels-resorts.com  

Petzvezdični hotel in 
edinstvena lokalna 
kulinarična izkušnja
Če iščete pristno prekmursko iz-
kušnjo, boste navdušeni nad Ho-
telom Livada Prestige, edinim pet 
zvezdičnim hotelom v Prekmurju, 
kjer vas bodo v spanec zazibali 
vzglavniki polnjeni z adjovimi lušči-
nami, kad si boste lahko napolnili z 
blagodejno termo-mineralno vodo, 
kulinarična ponudba pa bo zbudila 
gurmana v vas. Izbirali boste lahko 
med več kot 50 prekmurskimi jed-
mi iz lokalnih sestavin in zelišči z 
okoliških livad, ki jih kuharski moj-
stri Hotela Livada vključujejo v jedi 
in napitke. V Termah 3000 – Mo-
ravske Toplice so ponosni, da od 

lokalnih dobaviteljev naročajo kar 
nekaj mlečnih izdelkov, med njimi 
tudi različne sire, jogurte in pinje-
nec. Prav tako so lokalno priprav-
ljeni pekovski izdelki, ki jih postre-
žejo gostom, kot so vrtanek in kruh 
iz kmečke peči, korenina s čebulo, 
žemlje in ocvirkove pogače. Tudi 
krompir, čebula, česen in korenje 
so pridelani na lokalni kmetiji, prav 
tako bučno olje, ki je nepogrešljiv 
del Prekmurja!

oglas_PR_priloga_Gor_glas_locanka_406x271_SHR_0210_20_A.indd   All Pages 02/10/2020   14:38
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Danica Zavrl Žlebir

Hodimo peš in na starinski način, od ust do ust, 
širimo novico o ponovni uprizoritvi pasijonske 
procesije, ki praznuje prihodnje leto 300. oble-

tnico nastanka in bo ponovno uprizorjena, vsaj upamo 
lahko, da nam korona tega ne bo preprečila. Ne glede na 
trenutne negotove razmere se romarji ne damo in smo le-
tos že prehodili tri poti,« povesta Martin Krajnik in Jožica 
Žnidaršič, ki smo ju zaprosili za nekaj vtisov z letošnjih 
romanj. 

»Prvo pasijonsko romanje nas je 29. februarja pri-
peljalo na Brezje, kjer smo prosili za ugodne pogoje za 
uprizoritev pasijona. Drugo pasijonsko romanje je bilo v 
Celovec k novemu Krškemu škofu Jožetu Marketzu, ki 
nam je že februarja dal termin za obisk. Hodili smo od 5. 
do 7. julija in se na škofiji udeležili prisrčnega sprejema 
pri škofu in nato še tiskovne konference na Mohorjevi, 
o čemer je poročal tudi Jože Košnjek v Gorenjskem gla-
su. Škof nam je obljubil, da bo pasijon predstavil v svoji 
škofiji tudi nemško govorečim vernikom. Z nami je bil 
tudi režiser pasijona Borut Gartner. Tretje pasijonsko ro-
manje je bilo na Svete Višarje od 12. do 15. avgusta. Želeli 
smo številnim romarjem, ki na ta dan pridejo na našo 
najvišje ležečo božjo pot, predstaviti Škofjeloški pasijon, 
kar trem narodom hkrati: Italijanom, Nemcem in Sloven-
cem. Prišli smo k sv. maši ob 12. uri, maševal je slovenski 

pater skupaj s patrom Mihom, kapucinom iz Škofje Loke 
in črnskim duhovnikom. Začel je s slovensko pesmijo, 
ko so Marijin kip prinesli na nosilih v cerkev, nadaljeval 
z italijansko in nemško. Tudi pri molitvah je izmenično 
molil v vseh treh jezikih. Čudno se nam je le zdelo, da 
ni uporabljal tudi furlanskega jezika, kajti to je tudi bož-
ja pot Furlanov. Po maši so nas predstavili, niso pa nam 
dali možnosti širše predstavitve našega pasijona, smo pa 
ponudili prospekte v vseh treh jezikih.«

Svojo pot na Višarje je sedem romarjev (njihov du-
hovni vodja je bil pater Miha Sekolovnik) začelo pri ka-
pucinih v Škofji Loki, kjer so prejeli romarski blagoslov in 
se nato odpravili na pot, ki jih je vodila čez Gorajte, skozi 
Bitnje naprej proti Joštu do Besnice in ob železnici nap-
rej do Podnarta do Dobrave in Kamne Gorice, kjer so pre-
nočili. Naslednji dan so nadaljevali do Bleda in po dolini 
Radovne do Mojstrane, naslednji dan pa po kolesarski 
poti, ki teče po nekdanji železniški progi mimo Kranjske 
Gore do Nordijskega centra, zadnji dan pa proti Trbižu do 
Žabnic, kjer je izhodišče za vzpon na Sv. Višarje, kamor 
so po več urah prispeli do romarske cerkve. Vmes sta se 
jim na poti pridružila tudi vodja in režiser Škofjeloškega 
pasijona Jakob Vrhovec in Borut Gartner.

Letošnjo jesen načrtujejo še četrto pasijonsko roma-
nje na Sveto Goro pri Gorici, tudi iz Škofje Loke. Predvi-
den datum je od 23. do 25. oktobra. Zgodba letošnjih pasi-
jonskih romanj je romanje k večjim Marijinim svetiščem 
v zahodni Sloveniji s prošnjo, da bo naslednje leto možno 
uprizoriti Škofjeloški pasijon.

Romarji vabijo na Škofjeloški pasijon

Prosvetno društvo Sotočje je letos organiziralo tri romanja, četrto načrtujejo ob 
koncu oktobra, z njimi vabijo na Škofjeloški pasijon.

Romarji na poti na Sv. Višarje ... / Foto: Martin Krajnik ... in na vrhu / Foto: Martin Krajnik



Mateja Rant 
Foto: arhiv Turizma Škofja Loka

V sklopu projekta E-nostavno 
na kolo so pripravili tudi po-
tujočo razstavo na temo ra-

zvoja kolesa kot prevoznega sredstva 
na Slovenskem, ki je nastala v sode-
lovanju s Tehniškim muzejem Slove-
nija. Kot je pojasnil vodja projektov 
pri Turizmu Škofja Loka Anže Rems, 
je namreč kolesarjenje vsako leto bolj 
priljubljena oblika rekreacije, obenem 
pa se razvija tudi uporaba koles kot 
prevoznega sredstva, ki se spodbuja 
v okviru trajnostne mobilnosti. 

Razstava temelji na istoimen-
ski študiji, ki jo je izvedel Tehniški 
muzej Slovenije. Izsledke raziskave 
so povzeli na petih panojih, ki ses-
tavljajo srce potujoče razstave in na 
katerih so predstavljena kolesa iz 
različnih obdobij njihovega razvo-
ja. Podrobnejše izsledke raziskave 
pa bodo obiskovalci razstave lahko 
našli v brošuri Razvoj kolesa na Slo-
venskem. Kot pravi Rems, razstava 
ne bo zanimiva samo za tiste, ki pre-
kolesarijo po sto kilometrov na dan, 
saj predstavlja splošne izsledke o 
tem, kako so kolesa skozi zgodovino 
doživela velik razvoj, vse od tekalne-
ga stroja, ki ga je leta 1817 patentiral 
nemški gozdar, pa do današnjih ele-
ktričnih koles, po katerih je vse več 
povpraševanja. 

Poleg LAS loškega pogorja so pri 
postavitvi razstave na škofjeloškem 
območju sodelovale tudi Razvojna 
agencija Sora, Občina Gorenja vas 
- Poljane, Občina Škofja Loka in Ob-
čina Žiri. V teh dneh si jo je mogoče 
ogledati v Gorenji vasi, od 16. oktobra 
dalje pa v Sokolskem domu Škofja 
Loka.

O kolesih na 
Slovenskem

V sklopu projekta E-nostavno na kolo so pripravili tudi potujočo razstavo na temo razvoja 
kolesa kot prevoznega sredstva na Slovenskem. 
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Prodaja  
in dostava:

EKSTRA LAHKO  
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

Maša Likosar 
Foto: osebni arhiv Gašperja Kleča

Slovenska turistična organizaci-
ja je maja letos lansirala vses-
lovensko motivacijsko kam-

panjo Zdaj je čas. Moja Slovenija, v 
sklopu katere prebivalce naše dežele 
vabijo h krajšemu ali daljšemu oddi-
hu v Sloveniji, odkrivanju doživetij 
in delitvi teh s ključnikom #mojaslo-
venija. V kampanjo je povabila tudi 
predstavnike različnih slovenskih 

destinacij in turističnega gospo-
darstva, da sodelujejo pri promociji. 
Kampanji se je pridružila Razvojna 
agencija Sora, ki je pripravila različ-
ne promocijske video vsebine. »Poleg 
nagrajenega smo pripravili še videe, 
s katerimi smo obiskovalce vabi-
li tudi v Selško in Poljansko dolino, 
pri vseh pa je bil največji poudarek 
na trajnostnem, zelenem in outdoor 
turizmu,« je pojasnil Gašper Kleč, di-
rektor Razvojne agencije Sora. 

Promocijski video, ki je prejel 
prvo nagrado, je nastal junija, v enem 
od sobotnih dopoldnevov v srednje-

veškem mestnem jedru Škofje Loke. 
Pri njegovi izdelavi je s kreativno 
idejo sodelovala sodelavka Razvojne 
agencije Sora Andreja Križnar, režijo 
so zaupali produkcijski hiši Karata 
film, glavno vlogo pa je prevzel brat 
Jožko Smukavec. »Ljudi smo na sim-
patičen in oseben način želeli nago-
voriti, da obiščejo srednjeveško Ško-
fjo Loko in si v mestu spletejo svojo 
škofjeloško zgodbo. Škofja Loka je 
namreč mesto, kjer domuje mnogo 
zgodb, je mesto prijaznih, gostoljub-
nih in zanimivih ljudi, kar smo želeli 
s promocijskim videom tudi pouda-

Zdaj je čas za Škofjeloško

Razvojna agencija Sora je prejela prvo nagrado Slovenske turistične organizacije 
za najboljše video povabilo med obrazi slovenskega turizma. Prepričali so jih z 
videom Zdaj je čas za Škofjeloško.



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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

TESTENINE DOMAČI 
ISTRSKI FUŽI, 1 kg 

3,84 EUR

Odpiralni čas od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

SIR OVČJI  
V SLANICI, 450 g 

5,10 EUR

SIR KRAVJI  
V SLANICI, 450 g 

4,29 EUR

TRAVNIŠKI  
KAJMAK, 500 g 

4,99 EUR

KLOBASA SUHA DOMAČA 
VP ČADEŽ, 1 kg 

17,89 EUR

SIR  
TRAVNIŠKI  
BELI  
V SLANICI,  
800 g 

6,49 EUR

OLJE BUČNO  
NERAFINIRANO  

PREMOŠA, 1 l

12,49 EUR 

MLEKO  
POMURSKO 
3,5%, 1 l

0,75 EUR 

3,80 EUR
SMETANA ZA STEPANJE 33% 
POMURSKE MLEKARNE, 1 l BP

KIS JABOLČNI 
SIMONIČ, 1 l PET

0,78 EUR 

riti. Hkrati je tudi pasijonsko mesto, ki bo naslednje leto 
praznovalo 300. obletnico prve uprizoritve Škofjeloške-
ga pasijona,« je pojasnil Kleč in nadaljeval: »Brat Jožko 
Smukavec je zanimiv in prepoznaven obraz s škofjelo-
ških ulic. Pri sami izvedbi je sodeloval kot pravi profesi-
onalec in rezultat je posrečen in s strani Slovenske turi-
stične organizacije nagrajen promocijski video.«

Video, ki je bil po številu ogledov pravi hit, je mogoče 
zaslediti na socialnih omrežjih Turizma Škofja Loka in 
je bil primarno namenjen slovenskemu gostu. Slovenska 
turistična organizacija ga je za najboljšega izbrala izmed 
160 prejetih video vabil.  Te je ocenila petčlanska stro-
kovna komisija, ki je upoštevala tako pravilnost uporabe 
kreative Moja Slovenija kot tudi inovativnost in celostni 
koncept vizualov ter video vabil. »Nagrada je priznanje 
ekipi Razvojne agencije Sora, da lahko s svojimi partner-
ji na inovativen način pripravi zanimive vsebine, ki jih 
prepoznajo tudi ostali deležniki v Slovenskem turizmu 
in širše. Mislim, da je to šele začetek in dobro izhodišče 
ter motivacija za nadaljnje delo,« je pojasnil Kleč in skle-
nil: »Želimo dvigniti prepoznavnost destinacije Škofjelo-
ško. Imamo odlične pogoje za razvoj zelenega in outdoor 
turizma v povezavi z lokalno hrano ter srednjeveškim 
mestnim jedrom Škofje Loke. Smo destinacija, ki v zad-
njih letih beleži vse večje zanimanje domačih in pred-

vsem tujih gostov. To nam daje spodbudo za sam razvoj 
turistične destinacije Škofjeloško skupaj s partnerji in 
lokalno skupnostjo tudi v prihodnje.« 

Direktor Razvojne agencije Sora Gašper Kleč in brat Jožko Smukavec 
z nagrado za najboljše video povabilo med obrazi slovenskega 
turizma
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Ulica Angelce Hlebce, Kranj (za Qlandio), T: 040 352 388 / DČ: po predhodnem naročilu
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Wu masaža uspešno odpravlja
 glavobol in vrtoglavice
 t. i. heksenšus
 bolečine v vratu in rokah
 mravljince po rokah
 karpalni sindrom
 bolečine hrbta
 išias
 bolečine v kolkih, kolenih, gležnjih

Suzana P. Kovačič

Zakaj ste izbrali ravno temo 
Zdravila in moški?

Na dan slovenskih lekarn je 
Sekcija farmacevtov Javnih lekarn 
Slovenskega farmacevtskega društva 
že 16. zapored izvedla projekt O pravil-
ni in varni uporabi zdravil. Projekt se 
vsako leto dotakne novega področja. 
Lani smo opozarjali na pomembna 
dejstva v povezavi med zdravili in je-
tri, letos smo v središče postavili moš-
ke. Odločitev za usmeritev pozornosti 
k moškim sloni na dejstvu, da moške 

poleg običajnih težav, ki so pogoste 
v posameznem starostnem obdobju, 
pestijo še specifične, kot so plešavost, 
težave s prostato in v zadnjem času 
tudi doping, saj se pogosto rekreativno 
ukvarjajo s športom. Moški in ženske 
so sicer enako zadovoljni s svojim živ-
ljenjem, vendar moški pogosteje kot 
ženske ocenjujejo svoje zdravje kot 
dobro, a pogosteje umirajo zaradi raka, 
srčnih in možganskih bolezni, priča-
kovana življenjska doba pa je krajša 
kot pri ženskah.

 Katere bolezni ste poudarili?
V knjižici smo se dotaknili pov-

sem moških bolezni, kot je benigna 
hiperplazija prostate. Bralcem smo 

podrobno predstavili simptome ter 
možnosti zdravljenja z različnimi 
zdravili. Pozabili pa nismo niti na 
težave, ki niso vezane samo na moš-
ki spol. Rakava obolenja, predvsem 
tista, ki so povezana z nezdravim 
načinom življenja, pogosteje priza-
denejo predstavnike moškega spo-
la. V Sloveniji je po podatkih NIJZ 
leta 2018 največ moških umrlo za 
rakom, in sicer 35,5 odstotka. Pre-
govorno močnejši spol ne ubeži niti 
duševnim boleznim, recimo depre-
siji. Depresija se pri moških lahko 
kaže z zlorabo alkohola in mamil, 
z jezo, razdražljivostjo, nasiljem 
in tveganim vedenjem, ki se zdijo 

Zdravila in moški
Dan slovenskih lekarn je vsako leto 26. septembra. Letošnja osrednja tema je bila 
Zdravila in moški, izdali so tudi publikacijo s tem naslovom. Pri nastajanju njene 
vsebine je sodelovala Patricija Dolinar, mag. farm., iz Lekarne Škofja Loka.
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ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka
Telefon +386 (0)8 330 20 10
E-mail info@osovnikar.com

         tel: 08 330 20 10     www.osovnikar.com     e-mail: info@osovnikar.com

PRIČAKUJEMO:
- zaželjene so izkušnje z delom v zobni ordinaciji,
- prednost imajo kandidatke iz Škofja Loke in 
iiiokolice,
- prijaznost, urejenost, delavnost, natančnost, ...
- pripravljenost za delo z ljudmi v sodobni 
iiizasebini ordinaciji. 

NUDIMO:
- zaposlitev za polni delovni čas, za nedoločen 
iiičas s poskusno dobo (3 mesece),
- delo v sodobni zasebni kliniki,
- dinamično in mlado delovno ekipo.

Prošnjo z življenjepisom in delovnimi 
izkušnjami nam pošljite na naš
elektronski naslov: info@osovnikar.com

ZOBOZDRAVSTVENO
ASISTENTKO

ZAPOSLIMO

Patricija Dolinar, mag. farm., je zaposlena v Gorenjskih lekarnah.  
/ Foto: Tamara Pečnik

njim samim sprejemljivejši kot priznanje duševne 
motnje. Čeprav je depresija po statističnih podatkih 
približno dvakrat pogostejša med ženskami, štirikrat 
več moških stori samomor (leta 2018 8,4 odstotka).  
Moške smo opozorili tudi na neželene posledice upo-
rabe prepovedanih substanc. Na vrhu priljubljenosti so 
anabolni steroidi, po katerih posega od enega do pet od-
stotkov populacije, predvsem moški. Neželeni učinki so 
lahko zelo izraziti in tudi življenje ogrožajoči. Povzročajo 
lahko akne, mastno kožo in lasišče, plešavost, natrganje 

mišične kite, povišano raven holesterola v krvi in krv-
nega tlaka, krvne strdke in srčni infarkt, povečano srce, 
zastajanje vode v telesu in moteno delovanje ledvic. 

 Kako moški sodelujejo pri zdravljenju?
Slovenski moški so glede na evropske moške med 

tistimi, ki slabše preventivno ravnajo v zvezi s svojim 
z zdravjem. Slabo sodelovanje pri zdravljenju z zdravili 
med moškimi je pogosto in zelo kompleksno ter lahko 
odločilno vpliva na izide zdravljenja in naredi še tako 
dobro in strokovno predpisano terapijo neučinkovito. 
Zanimivo je, da ženske ob pojavu neželenih učinkov po-
gosto opustijo celotno terapijo, medtem ko si moški pri-
lagajajo odmerke, oboje pa je zelo tvegano, saj lahko vodi 
v ponoven zagon bolezni ali močno poslabšanje simpto-
mov. Kar se tiče samozdravljenja – po individualnih oce-
nah lekarniških strokovnih delavcev lekarno pogosteje 
obiščejo ženske kakor moški.

 Katere vsebinske sklope ste zajeli v knjižico? 
Vsebine smo razdelili po sklopih: Fiziološke posebnosti 

moškega skozi različna življenjska obdobja, Sodelovanje in 
ravnanje bolnikov pri zdravljenju z zdravili, Zdravstvene 
težave moških in njihovo zdravljenje, Jemanje zdravil brez 
recepta in prehranskih dopolnil, Moški in prepovedane 
substance, Moški in neplodnost in Andropavza. Povezava 
do knjižice je na http://www.sfd.si/modules/catalog/produ-
cts/prodfile/knjizicasfd2020za_splet.pdf.
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Mateja Rant, foto: arhiv Zavoda za šport Škofja Loka

Loško kočo so začeli graditi marca 1950 pod vod-
stvom Urha Kalana in Lojzeta Vodopivca, pri 
gradnji pa je sodelovalo kar 82 članov smučarske-

ga kluba Ločan, je spomnil Marjan Luževič iz Odbora 
za muzej športa v Škofji Loki. »Opravili so več kot se-
dem tisoč ur prostovoljnega dela in gradnjo končali v 
manj kot pol leta.« Koča zato po Luževičevih besedah 
predstavlja lep primer prostovoljstva, prizadevnosti in 
tovarištva športnih zanesenjakov v Škofji Loki, ki so 
bili nato tvorci velikih uspehov škofjeloškega smuča-
nja. »Postala je ena od središčnih lokacij za druženje v 

športu, danes pa ima pomembno vlogo tudi v turistični 
ponudbi.«

In kaj je loške smučarje napeljalo h gradnji koče na 
Starem vrhu? Kot je v Loških razgledih ob 35-letnici koče 
zapisal Lojze Vodopivec, je k tej njihovi odločitvi pripomo-
gla narava. Zaradi zim, ko ni bilo dovolj snega za smu-
čanje, so morali namreč za smuko poiskati višjeležeče 
terene. Bregovi Starega vrha, kjer na osojnih legah sneg 
v zadostnih količinah obleži po več mesecev, pa so omo-
gočali odlično smuko tudi v pomladanskih mesecih, tako 
da so lahko na Starem vrhu izpeljali tudi številna tekmo-
vanja. »Nikjer pa ni bilo primernega prostora, kjer bi se 
tekmovalci pred slabim vremenom umaknili pod streho. 
Po tekmah so se zbirali pri Žgajnarju v Zaprevalu, a za vse 
je bilo premalo prostora,« v svojem zapisu pojasnjuje Vo-
dopivec. Ob obnovi skakalnice v Vincarjih jeseni 1949 pa 
se je pokazala priložnost tudi za gradnjo koče na Starem 
vrhu. O tem je France Planina v Loških razgledih zapi-
sal: »Ko jim je Fizkulturna zveza Slovenije jeseni leta 1949 
dodelila nekaj dotacije za obnovo skakalnice v Vincarjih, 
so se odločili, da si s prostovoljnim delom zgradijo kočo, 
hkrati obnovijo skakalnico, dodeljeni denar pa porabijo 
kot začetni kapital pri nabavi materiala za kočo.« Skrb 
za gradnjo je prevzel 11-članski gradbeni odbor, ki mu je 
predsedoval Urh Kalan. Načrt za kočo so smučarji naredi-
li sami, in sicer je bil delo Urha Kalana, Marjana Masterla 
in Lojzeta Vodopivca. Koča je imela jedilnico s kmečko 
pečjo in 40 sedeži, kuhinjo, skupno ležišče in dve sobi z 32 
prenočišči, sobo za oskrbnika, pomožne prostore, prostor-
no klet in večjo, proti severu postavljeno razgledno teraso.

Gradnja je skupaj z opremo po navedbah Franceta 
Planine stala okrog 850 tisoč takratnih dinarjev, pri če-
mer je 600 tisoč dinarjev prispevala fizkulturna zveza. 
Sto pet tisoč dinarjev so zbrali s pomočjo loških podjetij 
in občine, preostanek pa je prispevalo še matično telova-
dno društvo. »V teh zneskih pa ni všteta vrednost pro-
stovoljnega in brezplačnega dela članov društva, ki so ga 
v času obnove naše domovine imenovali — udarniško 
delo. Po razpoložljivi in točni evidenci je pri gradnji sode-
lovalo 82 članov društva, ki so pri tem opravili okrog se-
dem tisoč prostovoljnih ur,« je zapisal Planina. Smučarji 
pa tudi po odprtju koče niso mirovali, je spomnil Planina. 
»Najprej so v kočo iz vasi napeljali elektriko, leto kasneje 
so postavili telefonsko linijo iz Javorij, tretje leto pa so 
prvotno razgledno teraso preuredili v pokrito verando z 
32 sedeži in tako povečali kapaciteto koče.« Obenem so 
zgradili večjo teraso na vzhodni strani koče.

»Loška koča je postala stalno oskrbovana, središčna 
točka za turistično in tekmovalno smučanje na Starem 
vrhu,« je poudaril Luževič in dodal, da je tudi kot pla-
ninska postojanka postala pomemben vzgib za razvoj 
kmečkega turizma na Starem vrhu. »Enega prvih v te-
danji državi.« 

Koča simbol 
prostovoljstva  
in tovarištva

Za loške ljubitelje smučanja je bil 
17. september 1950 pomemben dan, 
saj so ta dan na Starem vrhu odprli 
smučarsko kočo, ki so jo poimenovali 
Loška koča. Letos je tako minilo 
sedemdeset let od njene postavitve.

Gradnja koče v letu 1950 
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Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

Župan Tine Radinja je v začetku 
oktobra podelil nagrade av-
torjem najlepših škofjeloških 

pravljic. Na natečaj, ki so ga letos 
razpisali prvič, je po besedah višje 

svetovalke na Občini Škofja Loka Pe-
tre Mohorič Peternelj prispelo 49 del, 
ki so ustrezala razpisnim pogojem. 
Prvo nagrado si je za pravljico Miška 
Rubi in zlati list prislužila Darja Ča-
dež, drugo mesto je pripadlo Damirju 
Grbanoviću za pravljico Štorklja Loka 
in tretje mesto Heleni Janežič za pra-
vljico V naročju dobrega velikana. 

Razpis za najlepšo škofjeloško 
pravljico so v začetku leta objavi-
li z namenom, da bi lahko starše ob 

rojstvu otroka poleg z enkratnim de-
narnim prispevkom obdarovali še s 
knjižnim darilom, je razložila Petra 
Mohorič Peternelj. Tako bodo novop-
ečenim staršem omogočili spodbuja-
nje bralne kulture pri otrocih s knjigo 
iz domačega okolja. Zmagovalna pra-
vljica je napisana v verzih in govori 
o miški Rubi, ki živi pod Homanovo 
lipo. Avtorica bo pravljico, ki naj bi v 
knjižni obliki izšla v začetku prihod-
njega leta, tudi sama ilustrirala. 

Najlepša je 
pravljica  
o miški Rubi 
V Sokolskem domu so 
prvo soboto v oktobru 
podelili nagrade 
avtorjem najlepših 
škofjeloških pravljic.

Župan Tine Radinja je podelil nagrade avtorjem najlepših škofjeloških pravljic. 
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Maja Bertoncelj

Škofja Loka je gostila državno kolesarsko prvenstvo 
za mladinke in mladince v cestni vožnji. Potekalo 
je 4. oktobra, na krožni progi s startom in ciljem na 

Mestnem trgu (krog je bil dolg šest kilometrov) pa so se 
pomerili mlajši mladinci in mlajše mladinke ter starejši 
mladinci in starejše mladinke. 

Naslove so osvojili: Žak Eržen (Adria Mobil) med mlaj-
šimi mladinci, Nuša Moroz (KD Sloga 1902 Idrija) med 
mlajšimi mladinkami, Adam Jordan (Adria Mobil) med 
starejšimi mladinci in Ana Ahačič (BTC City Ljubljana 
Scott) med starejšimi mladinkami. Največ navijačev je 
imel domačin Matic Maček, ki je kariero cestnega kole-
sarja začel v Kolesarskem klubu Kranj, sedaj pa nastopa 
za ekipo Ljubljana Migimigi in je redni član reprezentan-
ce. Med starejšimi mladinci je osvojil četrto mesto. Bil je 
v skupini, ki se je v sprintu borila za drugo in tretjo sto-
pničko. 

Prvenstvo je potekalo v organizaciji Kolesarske zveze 
Slovenije. »Odločitev, da prvenstvo bo, in to v Škofji Loki, 
je padla šele pred kratkim. Časa za organizacijo tako ni 
bilo veliko. Prvi pogovori so stekli na občini, kjer je bila 

s strani župana izkazana podpora, in lahko smo začeli 
aktivnosti. Naša želja je, da bi dirka v Škofji Loki potekala 
tudi v prihodnje. Odzivi so bili pozitivni,« je pojasnil Aleš 
Galof, direktor dirke, sicer pa Škofjeločan, ki živi v Med-
vodah. Bil je tudi traser kroga: »Je tehnično zahteven. 
Glede na to, da gre za državno prvenstvo, menim, da je 
tako tudi prav.« Ob progi se je zbralo lepo število gledal-
cev, ki so si ogledali zanimive obračune.

V Škofji Loki oblekli majice državnih prvakov

Škofjeločan Matic Maček (številka 58) se je za naslov državnega 
prvaka boril v kategoriji starejših mladincev. Na koncu je bil četrti.  
/ Foto: Matic Bertoncelj

Maja Bertoncelj

Vzpon na Lubnik je tudi letos poskrbel za zanimiv 
boj za zmago. Potekal je 13. septembra kot četr-
ta dirka za Pokal polanskih puklov. Kolesarji so 

se pomerili na trasi, ki se je z zaprto vožnjo začela na 
Mestnem trgu v Škofji Loki, cilj pa je bil v Breznici pod 
Lubnikom.

Zmagovalca je odločil ciljni sprint, v katerem je bil 
Matej Drinovec, ki nastopa za Kolesarski klub Kranj, 
močnejši od Andreja Drakslerja iz domače Koloke. Tretji 
je bil Tilen Potisk iz ŠD Poljane. Čas letošnjega zmago-
valca je 17 minut in 28 sekund, ki pa ni rekorden. Minuto 
hitreje je leta 2018 peljal Drinovčev klubski kolega Jaka 
Primožič. V ženski konkurenci je bila prva v cilju Darja 
Zaplotnik (24:21), ženski mejnik ostaja čas Laure Šimenc 
– 19 minut in 7 sekund.

Dirko, ki je potekala v organizaciji Društva Tek 4 mo-
stov in Športne zveze Škofja Loka, sta končala 102 kole-
sarja.

Zmagovalca odločili zadnji metri

Matej Drinovec (spredaj) je v zadnjih metrih prehitel Andreja 
Drakslerja.



Šuceva 23, Kranj
dolnov@dolnov.si

04 201 30 14

   SALON KOPALNIC

   PLOŠČICE

   SANITARNA KERAMIKA

   SANITARNE ARMATURE

   NOTRANJA VRATA

   TUŠ KABINE IN KADI

   KOPALNIŠKO POHIŠTVO

   PRENOVA

w w w.dolnov.si

Nova velika  zaloga ploščic in 
granitogresa iz Italije in Španije.

Veliko znižanje ek sponatov

Vilma Stanovnik, foto: Primož Pičulin

Zavod za šport in Športna zveza Škofja Loka sta ob 
dnevu slovenskega športa, ki ga od letos naprej 
praznujemo 23. septembra, pripravila tradicionalno 

prireditev s podelitvijo priznanj. Med udeleženci so bili 
letos zgolj povabljenci, vsi skupaj pa so upoštevali pred-
pisana priporočila NIJZ. Priznanja za športne rezultate v 
minulem letu in mlade perspektivne športnike so prejeli 

Uroš Bernik za uspehe v kolesarjenju, Goran Djordjevič 
za uspehe v jadranju, Nika Kustec za uspehe v skvošu in 
Gregor Selak za uspehe v športnem plezanju. 

Bronaste plakete so prejeli: Pavle Dobovšek, Peter 
Hartman, Staš Mlakar, Jaka Šiberle in Nejc Ziherl, sre-
brne plakete pa: Drago Brdnik, Iris Dumenčič, Roman 
Oman ter Športno društvo Utrip. Zlati plaketi sta prejela 
Simon Krelj in Marko Terkaj. 

Svečane listine so si za delo na športnem področju 
zaslužili Janez Dekleva, Igor Dolenc in Jano Rant, poseb-
no zahvalo za dolgoletno delo pa Jože Stanonik.

Ob prazniku so podelili priznanja
Letošnja prireditev je bila drugačna od tistih, ki smo jih bili vajeni, nagrajenci pa so si tako kot druga leta še kako zaslužili priznanja.



V Škofji Loki so se prvo nedeljo v oktobru za naslove državnih kolesarskih prvakov 

merili mladinke in mladinci. Krožna dirka je potekala tudi skozi Puštal, kjer so prav 

za vse z velikim navdušenjem navijali tudi otroci. M. B. / Foto: Maja Bertoncelj

Čivkarije.

Maski skrivata prešerna nasmeha Blanke Avguštin Florjanovič, 
ki je letos v škofjeloškem kapucinskem samostanu restavrirala 
tristo let staro besedilo Škofjeloškega pasijona, in Jožka 
Smukavca, predstojnika loških kapucinov. Sodeč po razpoloženju 
obeh se je misija »pomlajevanje« Škofjeloškega pasijona več kot 
posrečila. D. Ž. / Foto: Gorazd Kavčič

Takole dobro razpoloženi 
so se šolarji Osnovne 
šole Škofja Loka Mesto 
pred poldrugim mesecem 
odpravili v šolo. Ker je 
bil prvi šolski dan, so jih 
spremljali starši, kamere in 
minister za notranje zadeve 
Aleš Hojs, slednji v družbi 
šefa svojega kabineta 
Klemena Štiblja (doma je 
z Bukovice) in ravnateljice 
šole Doris Kužel.  
D. Ž. / Foto: Tina Dokl

Na jesensko sobotno jutro je bilo že v zgodnjih urah ob jezeru Jasna v 
Kranjski Gori vzdušje živahno, podobno poročnemu. Namreč v Jasna 
Chalet Resortu so združili moči z ekipo Chic Weddings in povabili na 

predporočni zajtrk ter pripravili navidezno poroko. Na ta način so vsem 
parom, zaročencem in tudi ostalim zainteresiranim, ki načrtujejo poroko 

prihodnje leto ali pa enkrat v prihodnosti, predstavili okolje kot možno 
novo poročno lokacijo. Del organizacijske ekipe je bila tudi Jana Šnuderl, 

ki je s fotografiranjem soustvarjala končno podobo tokratne navidezne ali 
stilizirane poroke, kot ji tudi rečejo. A. B. / Foto: A. B. 
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Kdo je glavni v Loki? Jasno – sodnik in škof, prvi Bojan Trampuš in drugi Peter Cankar po imenu. Tako je bilo kakih 370 let nazaj in je takrat, ko poljanski gledališčniki igrajo Tavčarjevo Visoško kroniko. Moža pa sta glavna tudi v aktualnem času – gostinec Bojan je šef Jesharne in trden steber igralskega ansambla Loškega odra, Peter doma z Mlake nad Lušo pa je v Domelu mojster za stroje Bosch, v strojih pa se najbrž skriva tudi njegova ljubezen do težkometalne glasbe. I. K. / Foto: Igor Kavčič
Zadnje sončne žarke so na Veliki planini lovili tako 
kolesarji kot pohodniki. Letos je planino zaradi same 
situacije, ki jo povzroča novi koronavirus, obiskalo več 
domačih turistov kot tujih; v Gostišču Zeleni rob pa smo 
med strežnim osebjem naleteli na Roka Novaka iz Škofje 
Loke; družbo pa mu na fotografiji dela letošnja sodelavka 
Tina Gomišček iz Nove Gorice. A. B. / Foto: A. B.

Radio Sora se je še kot Radio Žiri prvič oglasil 11. 
septembra 2019, lani je torej primerno slovesno praznoval 
okroglih štirideset let. Tudi sicer je vsako leto praznoval 
v krogu sodelavcev, poslovnih partnerjev, glasbenikov, 
dostikrat z dnevom odprtih vrat. V letošnji novi realnosti 
nič od tega ni več mogoče, radio je praznoval v »ožjem 
družinskem krogu« z ustvarjalci pod zaščitnimi maskami.  
D. Ž. / Foto: Gorazd Kavčič

POKLIČITE 
LOKATURIST 

04 51 55 520 ali 
041 781 800 

(med 9h in 17h)
ALI NAM PIŠITE na 

loka.turist@siol.net

Turistična agencija Loka Turist vas s turističnim bonom odpelje na najugodnejše počitnice po Sloveniji.
Tedenski programi z vključenim avtobusnim prevozom, dodatnimi ogledi in večerjo.

UNOVČITE TURISTIČNI BON V TOPLICAH:
  TOPOLŠICA – hotel VESNA 3* = skupinski odhodi: 1. 11.; 15. 11.; 22. 11. 2020 / 7 dni
  ROGAŠKA SLATINA – hotel DONAT superior 4* = skupinski odhod: od 19. 10. do 23. 10. 2020
  ROGAŠKA SLATINA – Grand hotel ROGAŠKA superior 4*
  MORAVSKE TOPLICE – hotel VIVAT 4* = skupinski odhodi: od 9. 12. do 16. 12. 2020
  RADENCI – hotel IZVIR 4*,  PTUJSKE TOPLICE,  TERME ČATEŽ …

SPROSTITEV V NARAVI:  POHORJE – hotel BELLEVUE 4* 
V hotelih DONAT, BELLEVUE in ROGAŠKA vam PODARIMO VEČERJO za vsak dan bivanja!!!

POSEBNA PONUDBA:  Grand hotel Rogaška, 4 dni (3 nočitve) + PODARIMO VEČERJO  
Že za 180 EUR!!!
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Foto: arhiv projekta Okusi Loškega podeželja

Zahtevnost:        // Čas priprave: 45 min

Izbor jedi za Okuse loškega pode-
želja so pripravili s pomočjo etno-
loginje Bože Grafenauer in kuhar-

skega mojstra And reja Goljata. Med 
recepti, ki so jih izbrskali iz skrinj 
naših babic, so tudi polnozrnati peh-
tranovi štruklji s skuto. Kot so pou-
darili, je pehtran – zelišče, ki že od 
davnih časov krasi številne domače 
vrtove na loškem podeželju – priso-
ten skoraj v vsakem gospodinjstvu. 
»Z aromatičnimi listi in močnim, a 
prefinjenim okusom se pogosto upo-
rablja v kulinariki, zlasti v raznih na-
devih, med drugim tudi v štrukljih. In 
prav pehtranovi štruklji so eden od 
najbolj značilnih vrst štrukljev.« Pri-
jeten vonj in sladkast okus pehtrana 
v kombinaciji z domačo skuto vas bo 
spremljal še dolgo potem, ko boste 
zadovoljni odšli od mize, še obljublja-
jo snovalci recepta.

Sestavine:

• Polnozrnato vlečeno testo

Nadev:
• 400 g skute
• 100 g sladkorja
•  2 jajci
•   šop svežega pehtrana (lahko  

uporabimo tudi suhega)
• cca 80 g pšeničnega 
zdroba

Polnozrnati pehtranovi štruklji s skuto

Med tradicionalnimi loškimi jedmi, ki so jih v okviru projekta Okusi loškega 
podeželja zbrali na Razvojni agenciji Sora, tokrat predstavljamo recept za 
polnozrnate pehtranove štruklje s skuto.

Priprava: Skuto po potrebi prepasiramo. Če je preveč pusta, ji dodamo nekaj 
žlic kisle smetane. Primešamo sladkor, jajci, sesekljan pehtran in zdrob (po 
potrebi). Zdrob popije vlago v nadevu, zato ga dodajamo glede na njegovo vla-
žnost. Dobro premešamo.

Testo razvaljamo v pravokotnik, ga enakomerno namaže-
mo s skutinim nadevom in zavijemo v štrukelj, ki ga 

trdno zavijemo v pooljano alu folijo. Štruklja v foliji 
ne smemo zvijati. Kuhamo ga na blagem ognju 20 
minut. Kuhan štrukelj odvijemo, narežemo ter ga 
prelijemo z eno od sadnih omak ali pokapamo z na 

maslu prepraženimi piškotnimi drobtinicami.



OE Gorenjska 
Branko Malešič, varnostni menedžer

Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
branko.malesic@rival-vts.si, tel.: 040 26 60 11

RIVAL – VTS, d. o. o., Ljubljana
Ob železnici 18, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 520 71 50,  faks: 01 520 71 68
info@rival-vts.si / www.rival-vts.si

Svoje premoženje in svojce učinkovito zaščitite in varujte. 
Bodite pozorni na okolico, na neznance in vedno čuječi! Otroci 
naj nikoli ne odpirajo vhodnih vrat! 
Vgradite protivlomno zaščito: čvrsto sklenjeno ograjo okoli 
svoje posesti, video domofon, vhodna vrata v hišo opremite 
s kukalom, prečno zaporo ali vgradite protivlomna vrata, 
na kletna okna namestite rešetke ali varnostne folije. Pri 
tem vam z veseljem pomagamo s svetovanjem ali načrto-
vanjem ter predvsem z izvedbo tehničnega in/ali fizičnega 
varovanja. 

RIVAL - VTS, d. o. o., Ljubljana, ima licence za zasebno varo-
vanje:  
1. upravljanje z varnostno-nadzornim centrom – VNC; 
2. varovanje ljudi in premoženja; 
3. prevoz in varovanje gotovine, 1. in 2. razred; 
4. varovanje javnih zbiranj; 
5. varovanje prireditev v gostinskih lokalih; 
6. načrtovanje sistemov tehničnega varovanja; 
7. izvajanje sistemov tehničnega varovanja.
V skladu s Pravilnikom o požarnem varovanju (Ur. l. RS, št. 
107/2007) imamo od URSZR izdano Odločbo o pooblastilu za 
izvajalca požarnega varovanja.

Vgradite alarmne naprave: video nadzor, video domofon, sen-
zorje, ki zaznavajo nepooblaščeno gibanje, lom stekla, tresenje 
vrat ali sten, dim, ogenj, povišano temp., izliv vode … Vgradite 
panik tipke, magnetne kontakte na vratih in oknih.  
Naša varnostno-tehnična služba načrtuje, prodaja, vgrajuje, 
programira in servisira varnostne naprave.
Alarmne naprave povežite z našim VNC, kategorije II., na ka-
terem v skladu s standardom EN 50518 sprejemamo signale 

iz raznih sistemov za varovanje in nadzor objektov ter oseb.

Storitve VNC: sprejem alarmnih in video signalov, obveščanje, 
analize … zagotavljamo tudi drugim varnostnim službam po 
Sloveniji. Trenutno je na naš VNC vezanih več kot 4.500 pro-
tivlomnih in protipožarnih alarmnih in video nadzornih siste-
mov ter tudi signalov zaznave prisotnosti CO, temperaturnih 
padcev v hladilnicah, izpusta plina, vode in podobno. 
Varovanje ljudi in premoženja s stalno fizično prisotnostjo var-
nostnika na objektu samem, z oboroženimi intervencijskimi 
enotami, ki se odzivajo na sprožene alarme, zagotavljamo na 
območju Kranja, Škofje Loke, Tržiča, Radovljice, Bleda, Bo-
hinja, Kranjske Gore in Jesenic s širšo okolico za stanovan-
jske hiše, turistične objekte, proizvodna podjetja, izobraževalne 
ustanove, vrtce, zdravstvene domove, stavbe državne uprave in 
lokalne samouprave ter objekte posebnega pomena za državo. 
Oboroženi intervencijski varnostniki, ki so ves čas na terenu, k 
vam v primeru alarma pridejo v nekaj minutah.

Zaposlitvene možnosti so dobre! Vabim vas, da se pridružite 
našim kvalitetnim in homogenim intervencijskim enotam na 
območju Gorenjske. Prijavite se!

Varnostne naloge, ki nam jih narekujejo naša delovna mesta, 
vsi opravljamo po svojih najboljših močeh. Stremimo k temu, 
da tisto, kar počnemo, opravimo najbolje in kar se da učinko-
vito. Znanje, sposobnost, delavnost in iznajdljivost, ki jih pre-
moremo, nam to omogočajo. 

Zelo vesel bom vsakega vašega klica ali e-pošte.
Branko Malešič

POŠTENO IN ZANESLJIVO



42 MOJ DOM  

Suzana P. Kovačič 
Foto: Gorazd Kavčič

Kot pravijo na Zvezi potrošni-
kov Slovenije (ZPS), tudi naj-
večji nasprotniki sodobne 

tehnologije verjetno vsaj občasno 
zavidajo tistim, ki že na poti z morja 
prek pametnega telefona nastavijo 
večjo moč delovanja prezračevalne-
ga sistema, na poti s smučanja pa za-
ženejo ogrevalni sistem in nastavijo 
ustrezno temperaturo v posameznih 
prostorih. »A to so najbolj 'osnovne' 
funkcije pametnih termostatov. Bolj 
izpopolnjeni prikazujejo še porabo 
energije omenjenih sistemov, beleži-
jo navade uporabnikov, si jih zapom-
nijo in nato na podlagi zbranih po-
datkov prilagajajo svoje delovanje.«

Na voljo so različni modeli in 
vsak deluje na nekoliko drugačen 

način. Kaj izbrati? »Odvisno od tega, 
kaj od pametnega termostata priča-
kujemo. Pri tem velja razmisliti, ali 
bomo znali izkoristiti vse prednosti 
najbolj izpopolnjenih modelov. Kdor 
se težko znajde že med najbolj prep-
rostimi aplikacijami na mobilnem 
telefonu, bo imel najverjetneje pre-
cejšnje težave z upravljanjem nasta-
vitev pametnega termostata. Ne gre 
pozabiti, da so bile vse pametne na-
prave, tudi termostati, razvite, da bi 
nam življenje olajšale in naredile bolj 
udobno, ne pa ga zapletle,« pojasnju-
jejo na ZPS.

Ali se splača? 
»Odgovor je: da. S prilagajanjem 

porabe energije trenutnim potre-
bam, čemur so pametni termosta-
ti v osnovi tudi namenjeni, lahko 
zmanjšamo stroške za porabljeno 
energijo. Koliko bomo prihranili, je 
odvisno od več dejavnikov, v prvi 

vrsti od ogrevalnega sistema in to-
plotnoizolativnega ovoja hiše oziro-
ma stanovanja, pa tudi od tega, za 
'kako pameten' pametni termostat 
smo se odločili in v kolikšni meri 
izkoriščamo različne funkcije, ki 
jih ponuja. Proizvajalci zatrjujejo, 
da se stroški za ogrevanje v enem 
letu uporabe pametnega termos-
tata zmanjšajo tudi za več kot 30 
odstotkov. Sliši se lepo, a ni nujno 
res. Njihove ocene namreč temelji-
jo na domnevi, da smo pred začet-
kom uporabe pametnega termosta-
ta v stanovanju ves dan vzdrževali 
enako temperaturo. Če smo že prej 
izklapljali ogrevanje, ko nas ni bilo 
doma, oziroma smo na stenskem 
termostatu znižali temperaturo za 
dve ali tri stopinje Celzija, prihranki 
zagotovo ne bodo tako veliki. Zago-
tovo pa bo večje udobje,« so ponazo-
rili na ZPS.

Pametni telefon je vedno pri roki
Vsi tisti, ki jim ni vseeno, koli-

ko energije porabijo za ogrevanje in 
koliko jih to stane, so svoje bivalne 
navade vsaj deloma že spremenili, 
z uporabo pametnega termostata 
pa bodo v svoje življenje brez težav 
vnesli še nekaj sprememb. 

Kolegi ZPS iz britanske potro-
šniške organizacije Which? so letos 
aprila pod drobnogled vzeli devet 
modelov, v zadnjih petih letih pa 
skupaj dvajset modelov pametnih 
termostatov. »Pri nas smo našli le 
dva, objavljamo pa še rezultate treh 
najbolje ocenjenih,« so še navedli na 
ZPS, rezultati testa pa so objavljeni 
na njihovi spletni strani.

Za več udobja in manjše stroške ogrevanja

»Pametni termostati v sistemih hlajenja, ogrevanja in prezračevanja si počasi, a 
vztrajno utirajo pot v naše domove, saj ponujajo številne funkcije, ki zagotavljajo 
lažje in udobnejše upravljanje naštetih sistemov, boljši nadzor nad porabljeno 
energijo in s tem njeno učinkovitejšo rabo.«

Koliko bomo prihranili s pametnim termostatom, je odvisno od več dejavnikov. 
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Maša Likosar

Poleg energetskega prihranka 
se vgradnja toplotne izolaci-
je odraža v izboljšanju bival-

nih razmer. »Pri zidanih stavbah se 
poveča akumulacija v stenah in s 
tem zmanjša temperaturna nihanja 
v prostoru. Zaradi toplejših sten se 
zmanjša možnost za pojav konden-
zacije in plesni,« je pojasnil Peter 
Mali, neodvisni energetski svetova-
lec mreže ENSVET, vodja ESP Kranj. 
Prihranek je odvisen od debeline 
toplotne izolacije, kot je pojasnil 

Mali: »Pri debelini od 10 do 15 centi-
metrov lahko v povprečju govorimo 
o prihranku med 40 in 60 odstotkov 
porabe energije za ogrevanje. Pri 
obravnavi prihrankov energije so 
pomembna tudi kvalitetna in ener-
getsko učinkovita okna.« 

Za toplotno izolacijo stavbe se naj-
večkrat uporabljata stiropor oziroma 
ekspandirani polistiren in mineral-
na volna, tako kamena kot steklena, 
ki je v primerjavi s stiroporjem boljši 
zvočni izolator, je paroprepustna in 
ognjeodporna. »Sodobni materiali, 
kot je ekspandirani polistiren z do-
datki grafita, imajo še boljše izolativ-
ne lastnosti in je zato za enak učinek 

potrebna približno za tretjino manjša 
debelina v primerjavi s klasičnimi 
materiali,« je povedal Mali in dodal, 
da se načeloma večina stavb lahko 
toplotno izolira. »Posebne zahteve 
veljajo pri spomeniško zaščitenih 
stavbah, problem so lahko kakšne 
posebne stavbe s specifičnimi fasa-
dami, kjer ne moremo enostavno le-
piti ali montirati plošč na obstoječe 
zidove.« Strošek toplotne izolacije je 
finančni zalogaj, v povprečju govo-
rimo o 10 tisočih evrov in več. »Eko 
sklad razpisuje subvencije za števil-
ne ukrepe v učinkovito rabo energi-
je, tudi za toplotne izolacije starejših 
stavb,« je sklenil Mali. 

Prihranimo pri rabi energije

Pozitivni učinki toplotne izolacije stavbe so znatni prihranki pri rabi energije, 
tako pozimi pri ogrevanju kot tudi poleti pri hlajenju. 
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Toplota doma, toplina srca.

Plinske peči Evodens.

5 
letna polna 

garancija

PREMIUM RAZRED
VRHUNSKA TEHNOLOGIJA

UPRAVLJANJE PREKO TELEFONA
DO 2.000 EUR SUBVENCIJE EKO SKLADA

080 16 18 I eltron.si

Izbira načina ogrevanja sploh ni tako preprosta. Ogrevalni sistem je na-
mreč delujoča zadeva. Lahko bi rekli, da so to možgani vašega doma. 
Delovati mora zanesljivo, 24/7, vse dni v letu. Kakšen način ogrevanja 
izbrati, da boste prihranili čas in denar in omogočili sebi in svojim naj-
bližjim resnično udobje? 

Kopica dobrih razlogov, da svoj dom ogrevate s plinsko pečjo 

Ogrevanje gospodinjstev z zemeljskim plinom je vse bolj priljubljeno in 
ima v Sloveniji pomemben delež. Razlogov za to je več, predvsem pa ta-
kojšnja in enakomerna toplota, nizka cena in visoki dolgoročni prihranki. 
Ogrevanje s sodobno plinsko kondenzacijsko pečjo namreč omogoča 
najvišje udobje, visoke izkoristke, varčno porabo energije in posledično 
nizke obratovalne stroške. Poleg tega je investicija v plinsko kondenza-
cijsko peč nekajkrat nižja v primerjavi z investicijo v druge ogrevalne 
naprave, saj vgradnjo peči na zemeljski plin lahko izvedete že za dobrih 
3.000 evrov.

Je ogrevanje s pečjo na plin za vas prava izbira ogrevanja?

  Živite v eni izmed 81 slovenskih občin, ki imajo delujoče plinovodno 
omrežje? 

 Ali je vaš objekt že opremljen s plinovodnim priključkom? 

  Se trenutno ogrevate s pečjo na olje ali staro peč na plin, ki ne upo-
rablja kondenzacijske tehnologije? 

  Gradite novo hišo, ki ima možnost plinovodnega priključka? 
Če ste na vsaj eno vprašanje odgovorili pritrdilno, je ogrevanje s plinsko 
pečjo verjetno ena od najbolj smiselnih rešitev.   

Naš predlog plinske peči 

Izbira peči je vsekakor odvisna od vašega načina življenja in situacije v 
vašem domu. Na osnovi pogovora z vami in ogleda objekta se pripravi 
predlog najustreznejše peči in rešitve odvoda dimnih plinov. Četudi je 
na voljo širok nabor plinskih peči, dovolite, da vam predstavimo napravo, 
ki je s strani uporabnikov najbolje ocenjena. 

Plinska kondenzacijska peč Evodens francoskega proizvajalca 
De Dietrich, ki že več kot 330 let ponuja inovativne tehnične rešitve 
in velja za enega izmed vodilnih evropskih proizvajalcev ogrevalnih sis-
temov, je peč nove generacije in sodi v razred premium. 

Naprava prepriča z inovativno tehnologijo in dizajnom. Zahvaljujoč 
medeninastim komponentam je zagotovljena robustna zasnova peči z 
dolgo življenjsko dobo. Visoko učinkovitost in nizko porabo energije za-
gotavljajo vrhunski vgrajeni elementi (najsodobnejši toplotni prenosnik 

Kaj bi morali vedeti pri izbiri ogrevanja 
s plinsko pečjo?
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iz zlitine aluminij/silicij s samočistilno funkcijo, gorilnik z moduliranim de-
lovanjem, visoko učinkovita obtočna črpalka, 40-litrski nerjaveči hranilnik 
TSV, sanitarna raztezna posoda ...), obenem pa navdušuje z edinstveno 
rešitvijo na trgu, kot je tehnologija Active Refill. Tehnologija je sa-
modejni sistem za dovajanje vode oz. polnjenje ogrevalnega sistema, ki 
uporabniku omogoča popolno udobje in zajamčeno varnost.

Proizvajalec je veliko pozornost namenil enostavni vgradnji in vzdrže-
vanju peči. To omogočajo montažna šablona, kovinski okvir z vodno 
tehtnico, enostaven dostop s sprednje strani peči, osvetljena notranjost 
naprave itd. 

Evodens AMC je na voljo v različnih izvedbah, in sicer s pretočnim grelni-
kom TSV, z ločenim akumulacijskim grelnikom različnih velikosti ali pa z 
vgrajenim 40-litrskim grelnikom moči od 10 do 35 kW.

Ogrevanje s pečjo Evodens je nadstandardno in v skladu s pričakovanji 
prihodnosti. To omogočajo tudi inovativna upravljalna enota na platfor-
mi Diematic Evolution z barvnim zaslonom in oddaljeno upravljanje 
peči preko brezžičnega sobnega termostata Smart TC. Upravljanje 
peči je mogoče preko aplikacije na pametnem telefonu.

Kondenzacijska peč po ErP direktivi sodi v energijski razred A, z dodanim 
sobnim termostatom pa dosega razred A+. Poleg vseh konkurenčnih 
prednosti navdušuje s 5-letno polno garancijo, brez kakršnihkoli 
doplačil. 

Izkoristite subvencije Eko sklada

Še en razlog več za zamenjavo starejših ogrevalnih naprav s konden-
zacijsko plinsko pečjo je prav gotovo razpis Eko sklada, ki za ta namen 
na nekaterih območjih Slovenije dodeluje nepovratna sredstva. Višina 
nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov na-
ložbe, vendar ne več kot 2.000 evrov na vgrajeno napravo. Eden izmed 
pogojev za pridobitev subvencije pa je ustrezna plinska peč, ki mora biti 
kondenzacijska in mora dosegati razred A+, v katero sodi tudi v članku 
predstavljena plinska peč De Dietrich.

Več informacij o plinskih pečeh De Dietrich in subvencijah  
Eko sklada pridobite na www.eltron.si, preko elektronske 
pošte info@eltron.si ali na brezplačnem telefonu 080 16 18.

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

∙ PRODAJA VSEH VRST  
SADNEGA DREVJA:

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

maline, ameriške borovnice ...

∙ SADIKE V LONCIH
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STROKOVNI PREGLEDI VIDA
ponedeljek–petek od 8. do 18. ure 

Kidričeva cesta 3, Škofja Loka
Tel.: 04 511 17 16       
optika.oman@gmail.com

SPECIALISTI ZA OČALA IN KONTAKTNE LEČE 

UJEMITE KATERO OD AKCIJ  
1+1 GRATIS V NAŠI POSLOVALNICI

že od leta 1993
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| 031 775 401 | www.matjazhartman.si | var.matjaz@gmail.com |
| Matjaž Hartman s.p. |

| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |

GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN

Avtomatska  
garažna vrata

od 850 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.272 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2020.

Dom je, kjer se počutimo varne

TZ-AZ-EP2020-183x94mm-SL-Hartman.indd   1 24/02/20   09:52

BARBATUS - Tehnologija ogrevanje z biomaso VISOKA KAKOVOST, ZANESLJIVO DELOVANJE, KONKURENČNE CENE

BARBATUS d.o.o., Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor
O +386 40 128 035  c +386 08 205 32 65 m darko@barbatus.si 
www.senko.si, www.barbatus.eu, www.topling-barbatus.com

Premium 
C-25 Central

BT 25

SG-60 
Klasični štedilnik

P-7 Klasik
peč na  pelete

VELIKA 
izbira

štedilnikovEco Top 33 SG-50 
Klasični štedilnik

SUBVENCIJA 

EKO
SKLADA

P-12 Central
Peč na pelete

C-25 Inox

 SG-90 Premium

Kurišče 
kamina

Maša Likosar

Ko se poletje prevesi v jesen, je 
čas, da svoje domove, vrtove 
in terase uredimo s cvetjem, 

ki je primerno hladnejšim temperatu-
ram in bolj suhemu zraku. Jesenske 
lepotice so tiste rastline, ki bodo naj-
bolje uspevale v tem obdobju. »Gre za 
široko poimenovanje skupine rastlin, 

ki so najlepše jeseni. Mednje sodijo 
mačehe, hojhera ali iskrivka, krizan-
tema, bršljan, trave, vresa in druge. 
Večinoma so trajnice in prezimne 
rastline. Zavedati se moramo, da cve-
toče trajnice ne bodo cvetele večno, 
običajna doba cvetenja je od meseca 
do dva,« je pojasnila Gašperlinova 
in še dodala, da je jesenske lepotice 
priporočljivo saditi v zračno zemljo. 
»Zemlja se jeseni ne posuši hitro, saj 
jutranja rosa vztraja praktično celo 

dopoldne, zato zalivamo le po potrebi. 
Rastlini mraz škoduje le, ko je ta suha, 
zato moramo vse zimzelene rastline 
zalivati tudi preko zime.«

Gašperlinova pravi, da si ljubi-
telji rastlinja vse pogosteje omisli-
jo sezonsko zasaditev v prostornih 
loncih, ki so lahko različnih oblik, 
velikosti in barv. Nasade v loncih 
nekateri sezonsko v celoti zame-
njamo, drugi le dosajujejo. Jeseni so 
zelo priljubljen detajl buče, predvsem 
konec oktobra in začetek novem-
bra, ko praznujemo noč čarovnic. 
»Glavni problem buč je gnitje, če so 
postavljene na mokro podlago. Smi-
selno je, da pod njo namestimo trdo 
snov, ali pa jo postavimo na okensko 
polico,« je povedala. Poleg buč pa so 
pri okrasitvi uporabni praktično vsi 
jesenski sadovi narave. Med zasadi-
tev lahko kot okras dodamo storže 
koruze, smrekove storže, kostanj in 
druge naravne materiale. V naspro-
tnem primeru pa umetno in suho 
cvetje ni značilno jesensko okrasje 
domov. »Več se uporablja pri urejanju 

Dom okrasimo z jesenskimi lepoticami

Jesen je obdobje, ko se narava odene v tople barve, od rumene, rdeče, oranžne  
do rjave. V sozvočju z naravo tudi svoje domove okrasimo času primerno. 
Jesensko okrasje domov nam je predstavila inženirka agronomije in  
hortikulture Irena Gašperlin.



Tradicionalno jesensko zasaditev običajno sestavljajo mačehe, 
hojhere, vresa, bršljan, trave in ciklame. / Foto: Maša Likosar

Čistilna naprava 
One2clean
Inovativna čistilna naprava 
nemške kakovosti, ki poskrbi 
za družinski proračun in 
okolje.

Visok učinek čiščenja,
v rezervoarju ni 
električnih 
komponent. 
Praznjenje le enkrat na 
tri leta, nizka poraba 
energije in minimalno 
vzdrževanje. Rezervoar 
je povozen.

www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

PRIVOŠČITE SI ZANESLJIVO BIOLOŠKO 
ČISTILNO NAPRAVO TER PRIHRANITE
...pri mesečnih stroških vode s sistemom za zbiranjem in uporabo deževnice

Deževnica
Z uporabo deževnice lahko 
prihranite do 50 % pitne vode. 

In denarja. Priporočamo 
vam uporabo 
brezplačne deževnice 
za pranje avtomobila, 
splakovanje 
WC-ja, pranje 
perila in 
zalivanje vrta. 

Ponikalni sistemi
Ponikalni sistemi so 
učinkoviti, lahki ter 
omogočajo enostavno 
montažo. Cenovno so 
postali zelo dostopni.

Lovilci olj in maščob
Uporaba povsod, kjer se 
v iztočnih odpadnih 
vodah pojavljajo masti 
ali olja. 

grobov, saj je umetno in suho cvetje obstojno in ni treba 
skrbeti zanj,« je dejala Gašperlinova.

Barve rastlinja in cvetja po besedah Gašperlinove sle-
dijo trendom, ki so aktualni v modni industriji. »Zadnjih 
pet let so za jesen najbolj popularni rumenkasti odtenki. 
Letos poleti so bili v trendu vijoličasti, sivi in modri odten-
ki in te barve se odražajo tudi v jesenskih zasaditvah. Žal 
je naravnega cvetja v modri barvi malo,« je povedala in 
nadaljevala: »Ne glede na trende pa je najbolj pomembno, 
da izberemo barve, ki ugajajo našemu očesu in jih po že-
lji kombiniramo po florističnem barvnem krogu. Veliko 

jesenskega rastlinja nima obarvanih le cvetov, temveč 
tudi listje, zato imamo možnosti več. Danes velja načelo 
'več barv – bolj je modno', nekoč je bilo obratno, sledili 
smo načelu 'manj je več'.« Za konec je Irena Gašperlin še 
povedala, da je oktober tudi čas sajenja čebulic, na pri-
mer tulipanov, narcis, hijacint. Najbolj primeren čas je v 
sredini oktobra, ko začne odpadati listje, posadimo pa jih 
lahko tudi med jesensko zasaditev. »Če so tla še pretopla 
ali premokra, je s sajenjem bolje počakati. Zemlja mora 
biti zračna, saj je zastajanje vode glavni vzrok za gnitje 
čebulic,« je še pojasnila. 

Oktobra in novembra so priljubljen detajl jesenskega okrasja domov 
buče in koruzni storži. / Foto: Primož Pičulin
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Številne tehnične in računalniške novosti, povezane 
z varnostjo in avtonomnostjo avta na cesti, so do-
brodošle, pomenijo pa tudi, da je avto – in z njim 

tudi vi – postal viden drugim osebam in s tem tudi lažje 
nadzorovan. Vgrajena oprema v avtomobilih pridno zbi-
ra različne podatke in informacije, na žalost pa ne zbi-
ra samo tistih, ki so povezani z delovanjem avtomobila, 
temveč tudi podatke o osebah v vozilu ter v vozilih v oko-
lici (do približno 250 metrov oddaljenosti v vseh smereh 
…). Lastniki avtomobilov hote ali nehote s tem soglašajo, 
lahko pa celo nasprotujejo določenim nadzornim funk-
cijam, vendar pa potem ne bodo mogli uporabljati vseh 
sistemov, ki jih ponuja vozilo. 

Nemško združenje za varstvo osebnih podatkov (Di-
gitalcourage) od leta 2000 vsako leto podeljuje nagrade 
BigbrotherAwards. Nagrade BigBrotherAwards so »ne-
gativne« ali »protinagrade« podjetjem, ustanovam in 
osebam, ki na viden in trajen način posegajo v zaseb-
nost ljudi ali neprimerno zbirajo osebne podatke. Vladne 
agencije in zasebna podjetja vse bolj kršijo zasebnost 
ljudi. Danes se vsepovsod ogromne količine osebnih 
podatkov zbirajo, shranjujejo in obdelujejo – pogosto ne-
zakonito – z namenom učinkovitejšega trženja, večjega 
socialnega nadzora in če hočete tudi močnejših meha-
nizmov za spremljanje državljanov. 

Letošnja podelitev BigBrotherAwards se je odvijala 
18. septembra v nemškem Bielefeldu. Med prejemniki te 
neslavne nagrade na področju mobilnosti je bila avtomo-
bilska družba Tesla, ki so jih z enim stavkom označili kot 
»nadzorni sistem na kolesih«. Njihova programska oprema 
zbira različne podatke in informacije o avtu, osebah v avtu 
in okoli njega. Z zunanjimi in notranjimi kamerami lahko 

pridno snemajo dogajanje v avtu in jih proti plačilu lahko 
tudi pošiljajo naprej. Pri Tesli napovedujejo celo govoreča 
vozila, kar pomeni, da vas bo zlahka nagovoril tudi parki-
ran avtomobil. 

Kako dobro je razvita »vohunska« oprema znamke Tesla, 
je praktično pokazal nemški računalniški strokovnjak za 
varnost, ki je sam izdelal napravo za spremljanje dogajanja 
v okolici. Po priklopu te naprave na elektronsko vezje enega 
izmed modelov znamke Tesla je brez problema prepoznaval 
obraze in registrske tablice v okolici avtomobila. V primeru, 
ko se je kakšna registrska označba med vožnjo ali v območju 
opazovanja pojavila večkrat, je Nemec na telefon ali zaslon 
prejel opozorilo, da ga to vozilo najbrž zasleduje. 

Z vsem tem nadzornim sistemom so pri znamki Tesla 
že večkrat pokazali, da jim je za evropsko splošno uredbo 
o varovanju osebnih podatkov (GDPR) popolnoma vseeno, 
zato so v nemškem združenju Digitalcourage prepričani, 
da bi morali v Nemčiji enostavno prepovedati prodajo av-
tomobilov znamke Tesla in jih celo sodno preganjati zaradi 
nespoštovanja evropskih uredb o varnosti osebnih podat-
kov. Pozivajo, da bi vsakdo, ki kupi Teslo, moral deaktivira-
ti številne storitve, da bi bili skladni z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (GDPR). »Nikomur ne bi smeli dovoliti, da 
vstopi ali vozi njegov avto brez navodil o zasebnosti. Nima-
mo težav s sistemi za pomoč v avtomobilu in tudi nismo 
proti polavtomatski vožnji. Ti sistemi potrebujejo senzorje 
in celo umetno inteligenco. Toda z vidika varstva podat-
kov morajo zbrani podatki v glavnem ostati v samem vo-
zilu«, so še zapisali.

Vohunski avtomobili

S tehnološkim napredkom vse manj zasebnosti v avtomobilih

Nagrada Big brother award za vohunski Tesla



NOVI PEUGEOT 208 Active 1.2 že od 11.790 €

oprema vozila: digitalna klima, ogrevani prednji sedeži, 
LED žarometi, prostoročno telefoniranje, tempomat in 
omejevalnik hitrosti, radio z ekranom na dotik in USB 
priključek ter še veliko več

NOVI PEUGEOT 2008 Active 1.2 THP 100 
že od 16.530 €

oprema vozila: avtomatska klima, LED žarometi, pro-
storočno telefoniranje, tempomat in omejevalnik hitro-
sti, radio z ekranom na dotik in USB priključek, parkirni 
senzorji in kamera zadaj ter še veliko več

PEUGEOT 3008 Active 1.2 THP 130 že od 21.315 €

oprema vozila: avtomatska klima, prostoročno telefo-
niranje, tempomat in omejevalnik hitrosti, radio z ekra-
nom na dotik in USB priključek, parkirni senzorji zadaj, 
ALU platišča in še veliko več

PEUGEOT 5008 Active 1.5 BlueHDi 130 
že od 24.500 €

oprema vozila: avtomatska klima, prostoročno telefo-
niranje, tempomat in omejevalnik hitrosti, radio z ekra-
nom na dotik in USB priključek, parkirni senzorji zadaj, 
ALU platišča in še veliko več

RIFTER Active L1 1.5 BlueHDi 100 že od 16.280 €

oprema vozila: klima naprava, prostoročno telefoni-
ranje, tempomat in omejevalnik hitrosti, radio RD6 in 
USB priključek, drsna vrata na levi in desni strani ter še 
veliko več

TRAVEL Active L1 1.5 BlueHDi 120 za 8 oseb 
že od 26.970 €

oprema vozila: avtomatska klima in dodatna klima za-
daj, prostoročno telefoniranje, tempomat in omejeval-
nik hitrosti, radio DAB in USB priključek, parkirni senzorji 
zadaj, drsna vrata na levi in desni strani ter še veliko več

Slike vozil so simbolične in se razlikujejo glede na opremo.
Navedene so maloprodajne cene z DDV in vključenim modrim bonusom ob Peugeot financiranju.

Za dodatne informacije o vozilih, ponudbi in izračunu financiranja se obrnite na prodajnega svetovalca.
Podatki o porabi goriva, izpuhu CO2, vrednostih emisij in emisijskih stopnjah za vsa vozila Peugeot so vam na voljo na spletni strani www.peugeot.si.
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18. 6.–1. 11.  Loški muzej Škofja Loka
Glina v prostoru in času | razstavi Katalog  
slovenskih glin ter Srednjeveška in novoveška 
keramika iz Škofje Loke
04 517 0400, info@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

16. 9.–15. 11.  Galerija Ivana Groharja
Razstava fotografij Aleš Gregoriča
04 517 0400, info@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

24. 9.–14. 10.  Sokolski dom Škofja Loka
Dnevi evropske kulturne dediščine | Dediščina kot vir 
navdiha in ohranjanje znanja – povezane razstave
Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolskidom.si, 
www.sokolskidom.si

29. 9.–24. 10.  Rokodelski center DUO Škofja Loka  
10.00–18.00
Dnevi evropske kulturne dediščine | Varuj, ohrani … 
živi! – Pohištvo naših prednikov in mizarska delavnica 
Anton Kosmač
rokodelskicenter@visitskofjaloka.si, FB

1.–30. 10.  Krajevna Knjižnica Trata Škofja Loka
Likovna razstava: V krošnjah
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

15. in 22. 10.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, 14.00–16.15, 16.00–18.00, 18.15–19.45
Delavnica Lego robotika za osnovnošolce
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

16. in 23. 10.  Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja Loka
17.00–18.30
Gledališki tečaj | otroci
Nadja Strajnar Zadnik, 031 511 781, nadja.strajnar@hotmail.com

16. in 23. 10.  Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja Loka
19.00–21.00
Gledališki tečaj | odrasli
Nadja Strajnar Zadnik, 031 511 781, nadja.strajnar@hotmail.com

18. in 25. 10. Adrenalinski park Gorajte, Virmaše
16.00 in 17.00
Pravljična dežela Gorajte, polurne predstave za otroke
Danica Kordež, 041 214 858, nika.komerc@gmail.com,  
www.pravljicnadezela-gorajte.si

6. 10.–25. 11 Avla Gimnazije Škofja Loka
Dnevi evropske kulturne dediščine | fotografska razstava 
dijakov Gimnazije Škofja Loka In vendar se vrti …
Ana Prevc Megušar, ana.megusar1@guest.arnes.si,  
info@gimnazija-skofjaloka.si, www.gimnazija-skofjaloka.si

20. 10.  Krajevna Knjižnica Trata Škofja Loka, 14.30
Mladinski bralni klub
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si, Anja Eržen, 040 382 
386, drustvograble@gmail.com

13., 14., 20. in 22. 10. ter 3. in 5. 11.  Velika sejna soba UE 
Škofja Loka, online (v primeru COVID19), 17.00–21.00
Inovativno na pot podjetništva, brezplačna delavnica  
v pomoč podjetnikom začetnikom
Razvojna agencija Sora, 04 506 0220, info@ra-sora.si

13., 20. in 27. 10.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka, 17.30
Zlate pravljice, ura pravljic za otroke od 4. leta dalje
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

20. 10.  Krajevna Knjižnica Trata Škofja Loka, 19.00
Bralni krožek | Knjigosnedke
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

14., 21. in 28. 10.  Atelje Pri Rdeči Ostrigi, Zavod O, 10.00–
12.00
Delavnica Dobimo se s kvačko (obvezna prijava)
apolonija@zavodo.org, 040 477 640

8. 10.–5. 11.  Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
Dnevi evropske kulturne dediščine | razstava  
Ljubezen do starin
Ana Marija Miklavčič, ana.miklavcic@knjiznica-skofjaloka.si

22. 10.  Krajevna Knjižnica Trata Škofja Loka, 13.30
Knjižnica mene briga
MDC Blok in Mateja Müllner, 04 511 2500,  
info@knjiznica-skofjaloka.si

13. 10.  Kapela Puštalskega gradu, Škofja Loka, 18.30
1. Glasbeni vrtiljak, javni nastop učencev Glasbene  
šole Škofja Loka
Luka Železnik, 031 633 076, pomocnik@gsskofjaloka.si

14. 10.  Loški oder Škofja Loka, 19.30
Komična drama Antigona v New Yorku | za izven
Ana Babnik, gledalisce@kd-loskioder.si, 04 512 0850, 041 730 982

15. 10.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja  
Škofja Loka, 17.30
Bralno gnezdo
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

15. 10.  Krajevna Knjižnica Trata Škofja Loka, 17.30
Pravljična migalnica (omejeno število mest,  
obvezne prijave)
04 515 1390, trata@knjiznica-skofjaloka.si, 04 511 2500,  
info@knjiznica-skofjaloka.si

17. 10.  Loški oder Škofja Loka, 17.00
Komična drama Antigona v New Yorku | abonma rdeči 
popoldanski in izven
Ana Babnik, gledalisce@kd-loskioder.si, 04 512 0850, 041 730 982

18. 10. Športna dvorana Trata, Škofja Loka, 18.00
Nastop Tanje Zajc Zupan in Klape Histri, Koncert 
mediteranskih pesmi
TZZ, 041 250 480



PRIREDITVE 51 

19. 10.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja  
Škofja Loka, 17.00–18.00
Beremo s psom Knutom
Zala Špegu in ambasadorji nasmeha, 04 511 2500,  
info@knjiznica-skofjaloka.si

19. 10.  Loški oder Škofja Loka, 19.30
Komična drama Antigona v New Yorku | za izven
Ana Babnik, gledalisce@kd-loskioder.si, 04 512 0850,  
041 730 982

21. 10.  Muzejska soba Loškega muzeja Škofja Loka, 18.00
Predavanje Keramična dediščina na Loškem
04 517 0400, info@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

21. 10.  Loški oder Škofja Loka, 19.30
Komična drama Antigona v New Yorku | za izven
Ana Babnik, gledalisce@kd-loskioder.si, 04 512 0850,  
041 730 982

22. 10.  Krajevna knjižnica Trata Škofja Loka, 17.00
Skupina za glasno branje
Anja Eržen, 040 382 386, drustvograble@gmail.com, 04 511 2500, 
info@knjiznica-skofjaloka.si

22. 10.  Kapela Puštalskega gradu, Škofja Loka, 18.30
2. Glasbeni vrtiljak, javni nastop učencev Glasbene šole 
Škofja Loka
Luka Železnik, 031 633 076, pomocnik@gsskofjaloka.si

24. 10.  Galerija Ivana Groharja, 10.00
Pravljica v galeriji
04 517 0400, info@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

28. 10.  Okrogli stolp Loškega gradu, 19.00
Pripovedovalski večer za odrasle Pripovedke ob peči
04 517 0400, info@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

28. 10.   Mladinski oddelek knjižnice Ivana Tavčarja  
Škofja Loka, 19.00
Bralni klub Divja Loka | Édouard Louis: Opraviti  
z Eddijem
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si, Anja Eržen,  
040 382 386, drustvograble@gmail.com

29. 10.  Krajevna Knjižnica Trata Škofja Loka, 17.30
Ugankarska tekma, za otroke od 4. leta
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.

Kopanje 
in sušenje

Razčesavanje in
razvozlavanje

Striženje 
in trimanje

Nega blazinic 
in krempljev 

Nega oči 
in ušes

NOVO V ŠKOFJI LOKI

Blaževa ulica 3, Škofja Loka
Delovni čas je po predhodnem naročilu na telefonski številki

040/855-158
ali na elektronski naslov

pasji.frizeraj@gmail.com
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V Rokodelskem centru domače in umetnostne obrti na Mestnem trgu v Škofji Loki je do 24. oktobra na ogled razstava visokokakovostnega 
pohištva iz masivnega lesa, ki ga izdeluje mizar Anton Kosmač s Hotavelj. Z odgovornostjo varuje in ohranja dediščino naših prednikov, hkrati 
pa s pomočjo tradicionalnih mizarskih tehnik izdeluje sodobno pohištvo in tako združuje preteklost s sodobnostjo. Vsak njegov izdelek je 
unikat, izdelan po meri naročnika in iz najboljšega kosa lesa. Prvič se z njimi predstavlja na samostojni razstavi. Kosmača širša javnost pozna 
predvsem kot nekdanjega maratonca, olimpijca. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič

 Rešitve

Razgibajmo možgane
Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne  
bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed  
odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.        
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Tista iz petega nadstropja 
 V tretji stolpnici v Podlubniku se pogovar-

jata mož in žena.
»Slišal sem, da je hišnik spal že z vsemi 
ženskami iz naše stolpnice, razen z eno,« je 
rekel mož svoji ženi blondinki.
»Ja, to je gotovo tista važička iz petega nad-
stropja,« je ugotovila blondinka.

Janezkovi spomini 
 »Ko sem bil še majhen, sem nekoč pros-

il Boga za novo kolo. Ampak sem že takrat 
vedel, da on ne deluje na tak način. Zato 
sem kolo ukradel in ga potem raje prosil od-
puščanja.«

Pijanska
 Kaj je višek pijanosti?

Da objemaš tuš in mu govoriš, naj neha 
jokati!
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VODNAR 
21. januar–19. februar

Na sosedovem travniku je trava vedno 
bolj zelena. Taki smo vsi brez izjem. 
mate vse  a eleli si boste e ve . Tudi 

s tem ni ni  narobe  saj vas to ene 
naprej v nove zmage. Tekmovalnost, ki 
jo imate v sebi, vas kmalu pripelje do 
lepi  rezultatov. Teko i projekt boste 
izpeljali do popolnosti in marsikdo bo 
presene en.

RIBI 
20. februar–20. marec

re itro se odlo ate in potem vam 
je kmalu al, a asa se ne da zavrteti 
nazaj. a ko se le nau ite za naprej in 
ne ponavljate istih napak. Preden kaj 
naredite, pre tejte do deset in ele potem 
stopite korak naprej. Takoj se vam bo 
situacija zdela nere ljiva, a nekdo vam 
prisko i na pomo  in z malo truda vam 
uspe vse.

BIK 
22. april–20. maj

Na vse na ine se e nekaj asa sku ate 
umakniti od vseh ustev in si no ete 
priznati emocij, ki vam kraj ajo spanec. 
Ni vse zlato, kar se sveti, prav tako ni vse 
belo in samo rno. e ne boste poskusili, 
potem nikoli ne boste vedeli, kaj vse se 
lahko zgodi. Padli boste v situacijo, ko se 
ne boste mogli izogniti, in ne bo vam al.

DVO KA 
21. maj–21. junij

judje okoli vas bodo opozarjali, e  da 
ste se spremenili in da niste ve  to, kar 
ste bili. Navajeni so, da se vedno vsem 
prilagodite in re ujete tuje nemogo e 
situacije. Res je, prav bodo imeli in vi 
sami tega ne boste zanikali. Zavest, da 
nih e drug ne bo poskrbel za vas, razen 
vi sami, vas je in vas bo tudi vnaprej 
veliko nau ila.

RAK 
22. junij–22. julij

se bo e kazalo na to, da se potovanje 
ponovno prelo i, in slabi volji za nekaj 
dni se ne boste mogli izogniti. Vendar 
se situacija zadnji trenutek obrne in 
na koncu bo vse tako, kot mora biti. 

premembe, ki vas akajo, bodo na 
vas vplivale veliko bolj, kot boste sicer 
pri akovali. Vsaka stvar se zgodi z 
razlogom.

DEVICA 
24. avgust–23. september

ljub vsemu vlo enemu trudu so vam 
dnevi e vedno prekratki. nostavno 
imate preve  razli nih obveznosti in 
roko na srce, dela ne znate razporediti 
med druge, kar bi vam bilo v ogromno 
pomo . Po asi se boste vsega nau ili. Pri 

nancah ste sedaj v dobrem obdobju in 
uspevalo vam bo isto povsod.

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

Nekaj dni boste slabe volje in nikakor 
ne boste mogli priti k sebi zaradi nekega 
razo aranja. Ne smete pozabiti, da je 
vsaka slaba stvar lahko za nekaj dobra. 
n to no to se bo s asoma zgodilo. Na 

koncu boste spoznali, da se vam bolj e 
sploh ne bi moglo zgoditi. V delovnem 
okolju boste za nekaj asa malo izpregli.

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

Veliko se vam bo dogajalo tako na 
poslovnem podro ju, kjer vas aka 
marsikaj novega, kot tudi v ljubezni 
oziroma ustvih, ki se jim ne boste 
ve  umikali. Z odprtimi rokami boste 
sprejeli vse, kar vam prina a prihodnost, 
in ve krat boste prijetno presene eni. 

radni razgovor vam bo spro il dvome, a 
se vse uredi.

STRELEC 
23. november–21. december

V tem obdobju boste kon no pri li na 
svoj ra un. Popolnoma vam bo uspelo 
si vzeti as samo zase in ne boste 
imeli nobene slabe vesti, eprav lahko 
pade kak en o itek iz okolice. Pa kaj 
potem. Posve ali se boste pozabljenim 
hobijem in si tako pridobili novo in sve o 
energijo, ki jo boste potrebovali prej, kot 
si mislite.

KOZOROG 
22. december–20. januar

Ni kaj, pri el je as, ko boste morali 
urediti uradne zadeve. Odprte stvari 
nikoli niso dobre, saj na dolgi rok tako 
ne more ostati. Po vsem tem se boste 
po utili veliko bolje, al vam bo le tega, 
zakaj ste toliko akali. V doma em 
okolju vas aka cel niz presene enj in 
dobili boste potrditev, da vas cenijo in 
imajo radi.

OVEN 
21. marec–21. april

V tem obdobju se boste ve  kot po navadi 
ukvarjali s preteklostjo. V to sodijo tudi 
prijatelji, ki so bili kar nekaj asa na 
stranskem tiru, saj si zaradi razli nih 
razlogov niste vzeli asa. V poslovnem 
svetu vas akajo novi projekti in 
potreboval se bo dolo en as, da se vse 
postavi na svoje mesto in se na vso mo  
za ene.

LEV 
23. julij–23. avgust

Vedno ve  vam pomeni ljubezen in vsa 
ostala ustva, ki sodijo zraven. elite si 
stanovitnosti in vse boste naredili v tej 
smeri. e vse to e imate, pa boste e bolj 
okrepili obstoje e. meti lep odnos in ga 
vsak dan negovati je nekaj najlep ega, 
kar se lahko pri akuje od osebne sre e. 
Na podro ju dela boste presene eni.



54 NAGRADNA KRIŽANKA  

Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

w
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Nagrade: 1. nagrada – darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 30. oktobra 2020, na Go renj ski glas, 

Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.



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

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni. 
Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijske cene veljajo za določene in označene materiale do 31.10.2020 oziroma do 
odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. 

Les 3 plus

 

Uredimo celotno prenovo vašega doma

Laminat Kaindl 
K5574 IR evoke sunset
1383X193X8 mm
Redna cena: 14.66 €/m2

Laminat Kaindl 
37526 hrast rosarno
1383X193X8 mm
Redna cena: 11,77 €/m2

30,90 €/m2

10,90 €/m2 7,90 €/m2

Laminat Kaindl 
K4420 RI hrast ev. trend
1383X193X8 mm
Redna cena: 14.66 €/m2

9,90 €/m2

Vinil na klik, HDF
natureiche ultramatt
1235x230x8,5 mm

Parket Haro sauvage prestige
oljen
1000x120x10 mm
Redna cena: 69,00 €/m2

40,90 €/m2
primeren za talno gretje

Velika izbira 
zaključnih  letvic

za laminat, vinil, parket 



Velja samo v OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28
Ponudba velja do 31. 10. 2020 oz. do razprodaje zalog. 

Cene so v EUR z vključenim DDV.

RZ lesni peleti Premium 
15 kg, v PE foliji. Št. art.: 1016039

Lesni briketi
10 kg, v kartonu. Št. art.: 5406707 

Top cena

4,49 nad 66 kos

Top cena

2,19   nad 90 kos

Kaminska peč »Magna 4.0«
Peč za polena. Cevni priključek zgoraj, Ø: 150 mm. 
Mere: š 46 x v 97 x g 41 cm, 65 kg. 7 kW. 
Razred energijske učinkovitosti A 1. Št. art.: 1663749

Top cena

199,99 

SVOJ DOM
OGREJTE




