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2 Oglasi

Biološki odpadki in biorazgradljive vrečke
Biološki odpadki predstavljajo med 40 in 50 odstotkov vseh odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvu.
Velik del bioloških odpadkov predstavljata tudi pretečena in zavržena hrana.
Ker se pri prevzemanju bioloških odpadkov srečujemo z mnogimi nepravilnostmi, vam podajamo
kratka navodila za ustreznejše ravnanje z biološkimi odpadki, preden jih odvržete.

Ne veš, kam odpadek sodi?
Odgovor je na QR kodi!
Kaj so biološki odpadki?
Glavna značilnost bioloških odpadkov
je, da vsebujejo organske snovi, ki se
na zraku ali tudi brez zraka razkrajajo
oziroma razgradijo. Poleg živilskih in
kuhinjskih odpadkov, ki nastanejo v
naših gospodinjstvih, štejemo v to
kategorijo tudi biorazgradljive odpadke z vrtov in iz parkov (zeleni
odrez).
Biološki odpadki predstavljajo približno 40-50 odstotkov vseh gospodinjskih oziroma komunalnih odpadkov.
Kaj sodi med biološke odpadke:
Kuhinjski odpadki:
zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst,
jajčne lupine, kavna usedlina in
neplastične filter vrečke, pokvarjeni
prehrambni izdelki (brez embalaže),
kuhani ostanki hrane in gnilo sadje,
papirnati robčki in
brisače ter
papirnate vrečke.
Zeleni odrez:
odpadno vejevje, trava in listje, rože in
plevel ter stelja malih rastlinojedih
živali.

Zbiranje bioloških odpadkov
Biološke odpadke moramo zbirati
ločeno, saj je to osnovni pogoj, da bo iz
njih nastal koristen proizvod (kompost
ali digestat). Lahko jih kompostiramo
na domačem kompostniku ali zbiramo
v rjavih zabojnikih za biološke odpadke
Komunale Škofja Loka.
Zaradi narave odpadkov se biološke
odpadke lahko zbira le v biorazgradljivih vrečah.
Biorazgradljive vreče
Biorazgradljive vreče so narejene iz
škroba, celuloze ali biorazgradljive
plastike, ki se razgradi v različnih
okoljih. Biorazgradnjo omogočajo mikroorganizmi in ustrezna temperatura.
Vrste biorazgradljivih vreč
Biorazgradljive vreče za zbiranje
bioloških odpadkov v rjavih
zabojnikih
Vrečke se ustrezno biorazgradijo le v
industrijskih kompostarnah, pod nadzorovanimi pogoji.
Primerne so za zbiranje
bioloških odpadkov v
rjavih zabojnikih
Komunale Škofja Loka.
Vreče morajo imeti
oznako OK compost.

Biorazgradljive vreče za domači
kompostnik
Primerne so za domači kompostnik in
za zbiranje bioloških odpadkov v rjavih
zabojnikih Komunale Škofja Loka.
Zaradi sestave se biorazgradijo tudi na
domačem kompostniku kljub nižjim
temperaturam v kompostu.
Vreče za zbiranje bioloških odpadkov,
ki jih bomo kompostirali na domačem
kompostu, morajo imeti oznako HOME
OK compost.

Kje lahko dobimo biorazgradljive
vreče?
Biorazgradljive vreče lahko uporabniki
kupite v skoraj vsaki živilski trgovini.
Na Komunali Škofja Loka lahko kupite
biorazgradljive vreče iz koruznega in
krompirjevega škroba, ki so primerne
za zbiranje bioloških odpadkov v rjavih
zabojnikih.
Cene vreč (z DDV-jem):
10 l vreča = 0,18 €
120 l vreča = 1,01€
240 l vreča = 1,42 €
Vrečke, ki se v trgovinah nahajajo
poleg sadja in zelenjave, običajno niso
biorazgradljive in spadajo v zabojnik za
odpadno embalažo.
Plastične vreče, ki nimajo zgoraj
navedenih oznak, ne sodijo v zabojnik
za biološke odpadke ali na kompostnik.
Komunala Škofja Loka, d. o. o.
Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka
E-pošta: info@komunalaskofjaloka.si
Telefon: 04 50 23 500
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Saša Nabergoj
Foto: Gorazd Kavčič
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V muzeju ne hranimo
»Vesela bom, če me bodo ljudje nekoč prepoznali za tisto direktorico, ki je njihov muzej popeljala v popek sveta.« / Foto: Gorazd Kavčič

Pogovor 5

Kot je v nagovoru ob 80-letnici Loškega muzeja povedala direktorica Saša
Nabergoj, je ta ogenj tlel stoletja. Umetnostna zgodovinarka po stroki je pred
sedmimi leti na grad prinesla novo energijo z željo, da Loški muzej postane
sodoben muzej, ki bo prepoznaven doma in v svetu, predvsem pa Ločanom v
ponos. Z ljubiteljico besed, sodobne umetnosti in gora sem potoval iz Ljubljane v
Škofjo Loko, z desnega brega Ljubljanice na Loški grad, in ob tem beležil njene misli.
Igor Kavčič
ͰͰVprašanje, ki sem ga vedno želel
zastaviti direktorici Loškega muzeja,
umetnostni zgodovinarki in ljubiteljici sodobne umetnosti, ki prihaja iz
Ljubljane, se je zapisalo nekako takole: Kakšen je razgled z Loškega gradu, z grajskega na mesto in okolico?
Moj pogled je seveda čudovit, ker
občudujem tako naravno kot kulturno dediščino, hkrati pa tudi sedanjost Škofje Loke. Vse omenjeno mi
je zelo blizu. Seveda višina omogoča
tudi pogled od zgoraj, ampak skušam
se držati načela: višje, kot si, bolj odgovoren moraš biti pri svojem delu.
Je pa pozicija gradu res veličastna ...
ͰͰ… in ponuja ta … ta aristokratski
občutek.
Tudi. Ne glede na preteklost gradu. Če že, se sama bolj poistovetim
z obdobjem, ko so bile tu uršulinke.
Ta čas se mi tudi z današnjega stališča zdi še posebej inspirativen. Pri
srcu mi je njihov sodoben pristop

Zakaj je škofjeloška scena na
področju kulture, umetnosti, rokodelstva, pri razvijanju družbenih
dejavnosti in še kje tako neverjetno
napredna in sodobna? Naj spomnim,
uršulinke so imele mednarodno
šolo, ravnale so se po premišljeno
sestavljenem načinu poučevanja,
preko kuhanja so na primer učile
francoščino, sledile so geslu zdrav
duh v zdravem telesu, čemur tudi
sama sledim.
Tu pa je tudi Loški muzej, ki je
eden najstarejših v slovenskem prostoru in – kar je zame ključno – ni bil
ustanovljen kot večina ostalih muzejev iz neke bogate zbirke, ampak
je rasel od spodaj navzgor. Skupina
intelektualcev je na svojih srečanjih
prišla na idejo o muzeju, začela zbirati gradivo in ne nazadnje njihovo zamisel je podprla tudi takratna
občina. Lahko rečem, da tudi danes
nam in različnim deležnikom v kulturi občina stoji ob strani. Saj veste,
kultura potrebuje denar in prostor, če
parafraziram Virginio Woolf.

z umetnico Alenko Pirman, sošolko
slikarke Maje Šubic, in tako začela
obiskovati razstave v Galeriji Ivana
Groharja in v Okroglem stolpu. Umetniška scena je bila (in je) za tako
majhno mesto neverjetna. To je bil
tudi čas, ko me je začela zanimati
sodobna umetnost, ki je bila že od
Groharja naprej vedno doma tudi v
Škofji Loki.
Zagotovo sploh ni naključje, da
sem v devetdesetih letih, takrat še s
priimkom Glavan, sodelovala v ekipi
takratnega direktorja Narodne galerije dr. Andreja Smrekarja, ki je skupaj z Mestnim muzejem Ljubljana
pripravljal obsežen katalog in doslej
največjo razstavo o Ivanu Groharju.
Še preden sem prišla v muzej,
sem spoznala tudi delovanje Združenja umetnikov, ki se mi je vedno
zdelo fascinantno – tudi zato, ker je
interdisciplinarno z zelo raznolikim
naborom umetnikov z različnih področij in celo paleto aktivnosti. Aktualna umetniška scena na Loškem je
zelo močna.

pepela, pač pa ogenj
k vzgoji in življenju, pri katerem
vztrajajo še danes. Še vedno pri raznih raziskavah občasno sodelujemo z njimi. Krasno je bilo na primer
slišati njihovo ikonografsko analizo
poslikav v grajski kapeli in k temu
potem dodati še svojo umetnostno-zgodovinsko.

ͰͰKot da so vam po magičnem številu sedem – toliko let namreč že
vodite Loški muzej – mesto in ljudje
nekoliko zlezli pod kožo?
S Škofjo Loko sem bila na neki
način povezana in se mi je priljubila že veliko pred tem, saj sem sredi
devetdesetih začela tesno sodelovati

ͰͰV manjših mestih obstaja pravilo določenega števila let, da te ljudje
vzamejo za svojega – kako velika je
tu Škofja Loka?
Bolj vesela bom, če me bodo ljudje nekoč prepoznali za tisto direktorico, ki je njihov muzej popeljala
v popek sveta. Muzej je pravi biser,
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ki si zasluži širšeslovensko in tudi
mednarodno pozornost. Rada hodim
v službo v Škofjo Loko in se z vso odgovornostjo in profesionalnim pristopom lotevam svojega dela. Ni bistveno, kje si rojen, ampak kaj in koliko
veš in kako to spraviš v prakso.
Seveda nikoli ne bom Ločanka,
saj bi zato najbrž morala v svojem
rodovniku najti kakšne srednjeveške migrante, ki bi jih uvrstila med
svoje prednike. (smeh) Priznati pa
moram, da včasih že izpuščam dvojino in uporabim značilni škofjeloški
an'. Tudi Puštuci mi že priznavajo, da
jim ne rečem več Puštalci. Sicer pa, v
muzeju se ukvarjamo s posamezniki
predvsem skozi njihova dela. Ali kot
sem poudarila v nagovoru ob odprtju
neke razstave – muzej ni mavzolej.
ͰͰStrinjam se z vašimi besedami,
da je ustvarjalna scena v mestu zelo
razvejana, kar se najbrž kaže tudi v
sodelovanju muzeja z različnimi deležniki v kulturi, kot so Rokodelski
center DUO, Združenje umetnikov
Škofja Loka, Muzejsko društvo ...

Priznati pa moram, da
včasih že izpuščam dvojino
in uporabim značilni
škofjeloški an'. Tudi Puštuci
mi že priznavajo, da jim ne
rečem več Puštalci.
V Škofji Loki vidim prednost že v
tem, koliko obiskovalcev prihaja na
odprtja razstav, predvsem pa koliko
ljudi prostovoljno deluje v različnih društvih. Loški muzej je muzej
splošnega tipa, saj pokriva tako naravno kot kulturno dediščino, poleg
tega je naseljen v gradu s čudovitim
parkom. Muzej mora biti generator
kulturnega in tudi družbenega življenja in tu je pomembno sodelovanje ter povezovanje z različnimi
posamezniki in skupinami. Muzej
je družbena institucija in z njegovo pomembnostjo so močnejši tudi
manjši posamezniki. Tega se mora-

»Bilzu mi je sodobna umetnost, ki je bila že od Groharja naprej vedno doma tudi v Škofji Loki.«
/ Foto: Gorazd Kavčič

ta zavedati tudi splošna javnost in
politika.
Ko sem prišla sem, se mi je zdelo, da je bil muzej preveč zaprt, zato
ga poskušam vpeti tako v muzejske
kroge kot tudi v lokalno skupnost.
ͰͰVrniva se še nekoliko nazaj v
vaša najstniška leta. Kaj je tisto,
kar spodbudi gimnazijko za študij
umetnostne zgodovine? Dekleta želijo postati zdravnice, učiteljice, odvetnice …?
Mogoče je bilo to srečno naključje, da niti nisem dobro vedela, za
kakšen študij gre. Bila sem kar pridna učenka, tako v osnovni šoli kot
na poljanski gimnaziji sem bila vseskozi odlična. Predvsem me je vedno
reševal dober spomin in to, da znam
vsako temo ubesediti različnim publikam. To je tudi zdaj moja odlika.
Mama je takrat mislila, da bom šla
študirat pravo, ker znam tako dobro
govoriti. A me niti pravo niti ekonomija nista zanimala. Nasprotno,
vedno me je zanimalo »nekoristno«
znanje, delati zanimive stvari, ne
ponavljati, kar so že naredili drugi.
Izbirala sem predvsem po sistemu
negativne selekcije, česa ne bi študirala. Sem pa vedno imela rada delo z
besedami, ki se mi v življenju zdijo
zelo pomembne. Sama delan v širokem polju prevajanja kulturnih vsebin iz raznih načinov, kontekstov in
razmišljanj. Vedno sem pisala, pri
desetih letih sem babici za rojstni
dan napisala pesniško zbirko.
ͰͰZdi se, da delovanje muzeja vidite
predvsem na dolgi rok, da vsakokratne projekte, naj bodo to razstave ali
prenove na gradu, pripravljate skrbno in celostno ...
Moj cilj je sodobno opremljen
muzej, prepoznaven v mednarodnem prostoru, tesno vpet v lokalno
okolje. Sodobno opremljen pomeni
tako sodobno opremo kot to, da so
zbirke vsebinsko predstavljene na
sodoben način. Letos smo recimo
veliko naredili tudi v smeri dostopnosti muzeja ranljivim skupinam
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ljudi. Sem štejem lahko branje, dodajanje podnapisov na video- in avdioposnetke, zvočne opise del …
ͰͰV muzeju sledite tudi odkupom
umetniških del sodobnih domačih
avtorjev …
Na vsak način. To je nujno. V
muzeju moramo prepoznati ključne
avtorje aktualnega časa in jih tako
ohraniti za prihodnje rodove. Vsako
leto bodisi na občino bodisi na ministrstvo za kulturo, včasih pa oba
skupaj pritiskamo za financiranje
odkupov. Vedno predlagamo svoje
»glasbene želje«, kaj bi želeli odkupiti
(smeh), in potem čaramo z realnim
zneskom.
ͰͰPablo Picasso ali Tina Dobrajc?
(tišina) ... kaj naj rečem … (premor) Seveda Tina Dobrajc. Pablo Picasso je seveda vpisan v svetovno
zgodovino likovne umetnosti, Tina
Dobrajc pa je ena najboljših slovenskih sodobnih likovnih umetnic.
Najboljša je na vseh nivojih delovanja, v načinu razmišljanja, v tem,
kako manifestira svoje ideje in kako
sploh razume lastno umetniško prakso. Take umetnike tudi intimno
najbolj cenim.

Vedno predlagamo svoje
»glasbene želje«, kaj bi želeli
odkupiti (smeh), in potem
čaramo z realnim zneskom.
Pablo Picasso sodi med svetovne klasike, mene pa bolj zanimajo
tisti, ki bodo enkrat postali klasiki, kar Tina zagotovo bo. Zanimajo
me, preden postanejo klasiki, saj so
še vedno znotraj svojega vznemirljivega umetniškega potovanja, ki
jih bo za klasike šele naredilo. Zato
ker so tako dobri in sodobni. Da take
umetnike lahko spremljaš od blizu,
je zame eden največjih privilegijev.

»Tina Dobrajc je ena najboljših slovenskih sodobnih likovnih umetnic.« / Foto: Gorazd Kavčič
Tudi zato sem vsakič, ko pridem domov s kakšne debate z loškimi umetniki, navdušena v intelektualnem
smislu. Sploh ne vem, kaj sem sprva
motovilila z odgovorom. Absolutno
Tina in naj dodam, našli ste dobro
primerjavo.
ͰͰZačela sva s pogledom od zgodaj,
govorila o uršulinkah in geslu zdrav
duh v zdravem telesu … V zadnjem
času kar precej zahajate v gore, domače in sosednjih držav. Pred dnevi
ste bili na Stolu ...
Na Stol se vsako leto povzpnem
vsaj enkrat. Z možem Luko nama je
kar ljub. Hribi so mi sicer od nekdaj
blizu. Morda sem celo en tak čuden
hibrid v kulturniških krogih, saj sem
se že v mladosti veliko ukvarjala s
športom, bila v različnih reprezentancah košarke, odbojke, tekla sem
na sto metrov, streljala z zračno puško. No, potem pa je prišla puberteta … in sem imela druge opravke. Pa
sem bila hitro nazaj. Sicer pa smo
šport v zadnjih letih tudi v družini
dvignili na višji nivo, predvsem hojo

v naravo in v hribe. Z nama z Lukom
hodita tudi hčeri Zoja (17) in Ela (14).
Ko sta bili majhni, so bili v igri nižji
hribi, v času epidemije smo spoznavali meje Ljubljane, zdaj se vračamo
v visokogorje. Vedno se mi odpre
srce, ko pridem nad tisoč metrov.
Poleg dela seveda potrebujem
gibanje. Najbolj blizu so mi gore, njihova prvinskost, pa tudi interakcija
med ljudmi s podobnimi vrednotami, kar se gora tiče. Kako lepi so
lahko pogovori v gorskih kočah in
razgled v dolino.
ͰͰKot z gradu ... (smeh)
Mislim, da je v življenju včasih
nujen tudi pogled od zgoraj, in to na
samega sebe. Včasih mi to uspe. Treba se je dvigniti nadse, opraviti analizo in z njo nekaj narediti. Želela bi,
da bi imela možnost pogleda, kot ga
ima Zaphod Beeblebrox v Douglasovem Štoparskem vodniku po galaksiji. Stopil je v tisti konec vesolja, od
koder je videl celotno vesolje, predvsem pa sebe, kako majhen je. Tak
pogled bi zanimal tudi mene.
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Družina kalašnikovk v Loškem muzeju
Pred skorajšnjim zaključkom razstave Od osvoboditve do osamosvojitve v
Loškem muzeju želimo bralcem predstaviti še eno od »ikoničnih«orožij druge
polovice 20. stoletja, ki je pustilo neizbrisen pečat v svetovni orožarski industriji.
Gre za avtomatsko puško AK-47.

Avtomatska puška AK-47 s fiksnim lesenim kopitom

Jože Štukl

O

b napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo leta 1941 je bila
sovjetska pehota oborožena z
repetirnimi puškami Mosin-Nagant
1891/30. Te so postopoma nadomeščale polavtomatske puške SVT-40,
ki so uporabljale enako močno strelivo v kalibru 7,62x54R. Repetirne
puške so bile robustne, njihova izdelava je bila poceni, toda streljanje
z njimi je bilo počasno, bile so dolge
in okorne ter nepripravne za ubrano
bojevanje, bojevanje v gozdovih, kot
tudi za določene oblike mehaniziranih transportov.
Polavtomatske puške so nudile
opazne izboljšave pri zagotavljanju
ognjene moči, toda bile so drage,
zahtevale so redno vzdrževanje in
bile so izbirčne glede kakovosti streliva. Kot rezultat izkušenj iz Zimske
vojne med Sovjetsko zvezo in Finsko

v letih 1939–40 so Sovjeti zelo hitro
v pehotno oborožitev začeli uvajati
tudi brzostrelke. Brzostrelki, tako
Degtjarjov PPD-40 kot Špagin PPŠ41, sta uporabljali pištolsko strelivo v
kalibru 7,62 x 25 mm, ki pa je bilo šibko, kar je omejevalo učinkoviti domet
na 200–250 m. Brzostrelkam, čeprav
so bile priročne in poceni, je manjkalo predvsem prebojne moči in natančnosti. V danih okoliščinah se je
pojavila potreba po povsem novem
tipu orožja – avtomatskih puškah.
Na prvi pogled so podobne brzostrelkam, le da so nekoliko večje in težje.
Uporabljajo strelivo v kalibrih, ki je
močnejše od pištolskega in šibkejše od streliva repetirnih pušk. Zato
jih odlikujeta večja prebojna moč in
učinkovit domet v primerjavi z brzostrelkami. Večinoma so opremljene tudi z regulatorjem, s katerim lahko preklapljamo med avtomatskim
in polavtomatskim delovanjem. Z
njihovim množičnim uvajanjem v
pehotno oborožitev so začeli Nem-

ci, z avtomatsko puško StG 44, ki je
imela določen vpliv tudi na zasnovo
zunanje oblike sovjetske avtomatske puške AK-47, ki jo je za potrebe
Rdeče armade razvil Mihail Timofejevič Kalašnikov. Tankist sovjetske
Rdeče armade, brez formalne inženirske izobrazbe, je že leta 1942 začel razvijati orožje. Njegov namen je
bil izdelati uspešno lahko avtomatsko orožje, ki bo pregnalo nemške
okupatorje iz domovine in jo branilo pred bodočimi zavojevalci. Kljub
več neuspelim poskusom mu je
naposled uspelo razviti avtomatsko
puško, ki jo odlikuje majhno število
gibljivih sestavnih delov, robusten
ustroj, zanesljivost delovanja, nezahtevnost vzdrževanja in enostavna
uporaba. Uporabljala je naboj srednje
moči 7,62 x 39 mm. Izkazala se je na
številnih testiranjih v zahtevnih terenskih pogojih ob prisotnosti dežja,
blata, peska, prahu, padcev v vodo,
ekstremni vročini, kot tudi pri temperaturah globoko pod lediščem, vse
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Avtomatska puška M70 B1 s preklopnim kovinskim kopitom

ob prisotnosti slabega vzdrževanja
in grobem ravnanju. Kljub nekaterim pomanjkljivostim in omejitvam,
predvsem glede natančnosti, je postala najbolj proizvajano ročno ognjeno orožje na svetu. Sovjetska vojska
jo je v svojo oborožitev sprejela leta
1949. Njeno masovno proizvodnjo so
poleg Sovjetske zveze začeli v vsaj
20 državah sveta in ta proizvodnja
se nadaljuje vse do današnjih dni. Po
svetu je bilo vključno z njenimi kopijami proizvedenih 75 milijonov primerkov. Če k tej številki prištejemo
še 25 milijonov izvedenk osnovnega
modela v obliki puškomitraljezov,
brzostrelk in ostrostrelskih pušk,
pridemo do neverjetne številke sto
milijonov primerkov. S kako velikimi številkami imamo opravka, pove

Puškomitraljez M72 B1

dejstvo, da je druga najbolj proizvajana avtomatska puška na svetu
ameriška M16, katere izdelana količina, skupaj z njenimi izvedenkami,
znaša zgolj nekaj več kot osem milijonov primerkov.

Avtomatska puška
kalašnikovka sodi med
najbolj proizvajano ognjeno
orožje na svetu. Izdelanih je
bilo sto milijonov primerkov.

Na razstavi Od osvoboditve do
osamosvojitve, Loško ozemlje od
leta 1945 do 1991, ki si jo lahko ogledate še vse do 25. septembra, predstavljamo tudi avtomatski puški in
puškomitraljez iz družine kalašnikovk. Prva v nizu avtomatskih pušk
s fiksnim lesenim kopitom je bolgarske izdelave, sledita še jugoslovanska avtomatska puška M70 B1
s preklopnim kovinskim kopitom
in puškomitraljez M72 B1, ki je po
ustroju praktično enak avtomatskim puškam družine M70. V primerjavi z njimi ima daljšo in težjo
nezamenljivo cev, drugačen merek
ter nožice. Oba jugoslovanska primerka sta proizvod tovarne Crvena
Zastava v Kragujevcu v Srbiji. Vab
ljeni na ogled.
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Začrtali tudi prihodnje projekte
V Škofji Loki so konec avgusta uspešno izpeljali 46. generalno skupščino
mednarodnega združenja Douzelage, ki povezuje 28 partnerskih mest iz 28 držav.
Mateja Rant
»Douzelage predstavlja krono
mednarodnega sodelovanja škofjeloške občine,« je poudaril župan
Tine Radinja. Po njegovih besedah
združuje mesta, ki v svojih državah niso največja, a jih krasi njihov
zgodovinski in kulturni pomen, v
nekaterih primerih tudi poseben
turistični status. »Naše aktivno sodelovanje temelji na tem, da smo primerljiva mesta s podobnimi izzivi in
problemi.« Škofja Loka je že več kot
desetletje članica tega uglednega
združenja, tokrat pa je med 25. in 27.
avgustom prvič gostila osrednje srečanje, ki vsako leto poteka v enem od
partnerskih mest.
V Škofji Loki se je zbralo okrog
dvesto udeležencev iz skoraj vseh
držav Evropske unije, delo pa je potekalo v treh tematskih sklopih oziroma skupinah, ki jih sestavljajo
predstavniki lokalnih skupnosti,

učitelji in mladi. Na srečanju so se
posvetili aktualni tematiki vojne in
krize v Evropi, posledice katerih zelo
neposredno občutijo tudi nekatera
partnerska mesta v okviru združenja Douzelage. »Srečanje je bilo zelo
uspešno, posebej bi omenil razpravo,
ki smo jo pripravili v Kinu Sora in so
se je poleg udeležencev iz partnerskih mest udeležili tudi ambasadorji, akreditirani v Republiki Sloveniji.
Na njej smo predstavili tudi sklepne
ugotovitve mednarodnega projekta
Mladi za starejše – aktivno staranje,«
je svojo oceno srečanja podal vodja
omenjenega projekta Miha Ješe. »V
sklopu projekta smo skupaj s sodelujočimi partnerskimi mesti iskali,
našli in implementirali inovativne
rešitve in dobre prakse na področju (aktivnega) medgeneracijskega
sobivanja, sodelovanja in prenosa
veščin.« Projekt je potekal v sklopu
evropskega projekta Evropa za državljane, v njem pa je poleg Škofje Loke
kot vodilne partnerice sodelovalo še

Slavnostno odprtje 46. generalne skupščine združenja Douzelage / Foto: arhiv občine

enajst mest. Pred tremi leti je Škofja
Loka gostila tudi uvodno srečanje,
na katerem so posebno pozornost
namenili konceptu participativnega proračuna, ki so ga na podlagi
izkušenj drugih mest že uvedli tudi
v škofjeloški občini. »Naš ključni
cilj pa je bila izmenjava izkušenj in
dobrih praks na področju medgeneracijskega sodelovanja,« je pojasnil
Ješe. Posvetili so se tako digitalnemu
opismenjevanju kot tudi mobilnosti
starejših v mestih. »Občina Škofja
Loka je na tem področju daleč pred
drugimi mesti, vključenimi v projekt,
tudi na račun pred časom uvedene
izposoje mestnih koles, minibusov
Agata in Jurij ter projekta prevozov
za starejše Prostofer.« Pregledali so
tudi, kako so mesta urejena za ljudi z
gibalnimi omejitvami. »Strinjali smo
se, da je treba ob vsaki rekonstrukciji odpraviti čim več preprek, ki so v
starejših mestih seveda prisotne.«
Govorili pa so tudi o delitveni ekonomiji in nujnosti izgradnje oziroma
funkcionalne prenove stanovanj, ki
bodo ustrezno odgovarjala bivanju
oziroma različnemu življenjskemu
stilu mladih in starejših. »Iz projekta
so izšla številna dobra izhodišča za
uporabo v praksi,« je zadovoljen Ješe.
Kljub izredno natrpanemu urniku so našli čas tudi za neformalno
druženje. »Približno polovica udeležencev se je odpravila na ekskurzijo v Ljubljano, nekateri pa smo se
odpravili na kolesarjenje po Škofji
Loki, kjer so se nam pridružili člani
društva Rovtarji in člani kolesarske
sekcije Društva upokojencev Škofja Loka.« Za konec so se zbrali na
zaključni večerji, začrtali pa so tudi
projekte, ki se jim bodo posvetili v
prihodnosti.
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Končno zabrneli gradbeni stroji
Avgusta so začeli dolgo pričakovano izgradnjo nadzidka in rekonstrukcijo
Osnovne šole Jela Janežiča.
Klavdija Škrbo Karabegović

V

juliju je bila podpisana pogodba med nosilnim investitorjem Občino Škofja Loka
in izbranim ponudnikom gradbenih
del. Vrednost gradbene pogodbe znaša nekaj več kot 2,3 milijona evrov in
predstavlja največjo javno investicijo
na področju izobraževalnih in družbenih dejavnosti v občini v naslednjih dveh letih.
Ustanoviteljice osnovne šole občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Medvode, Železniki in Žiri so
bile uspešne na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport, na katerem so pridobile
dobrih 765 tisoč evrov nepovratnih
sredstev. Preostala sredstva bodo
zagotovile občine ustanoviteljice v
okviru svojih rednih proračunov.
Šola se je zaradi povečanega vpisa
že nekaj let soočala s prostorsko stisko, med drugim ima trenutno svoje

prostore na svoji in še na štirih različnih lokacijah. Gradbena dela bodo
potekala približno leto dni, tako da
se bo septembra 2023 pouk začel že
v razširjeni in popolnoma prenovljeni šoli, kar bo učencem in strokovnim delavcem omogočilo izvajanje
pouka po najbolj sodobnih standardih. Osnovni namen investicije je na
enotni, centralni lokaciji zagotoviti
zadostne in sodobne prostorske kapacitete in kar najbolj ustrezne pogoje za izvajanje šolske in terapevtskih
dejavnosti, saj zdaj te potekajo na več
lokacijah. Umestitev celotne dejavnosti zavoda na enotni lokaciji bo posledično pomenilo lažjo organizacijo
dela in učinkovitejše ter učencem prijaznejše izvajanje programa, po tudi
racionalizacijo stroškov poslovanja,
pravijo na škofjeloški občini.
Z nadzidkom in rekonstrukcijo
bo rešen primanjkljaj matičnih in
predmetnih učilnic: pridobili bodo
tudi učilnico za tehniko in tehnologijo ter glasbeno učilnico, urejena bo
sodobna šolska knjižnica ter nova

Prihodnje šolsko leto naj bi učenci vstopili v prenovljeno in razširjeno šolo. / Foto: Gorazd Kavčič

računalniška učilnica. Nove učilnice
za posebni program bodo opremljene z ustrezno opremo za prilagojeni
pouk in praktično delo, spodnje matične in predmetne učilnice pa bodo
dobile neposredni dostop v atrij.
Nadzidek prinaša tudi potrebno povečanje garderob za učence ter povečanje kapacitet sanitarij. Hkrati
bodo urejeni prepotrebni sodobni
prostori za individualno delo ter
soba za razgovore s starši. Velika
pridobitev objekta bo dvigalo v drugo
nadstropje, kjer bodo tudi novi prostori knjižnice. Prostorsko stisko sedaj močno občutijo tudi zaposleni, ki
bodo z novimi funkcionalnimi prostori pridobili konferenčni prostor
ter potrebne kabinete. Z nadzidkom
bodo pridobili dodatnih 770 kvadratnih metrov neto površin, za namene izvajanja šolskih dejavnosti pa
bodo rekonstruirali dodatnih več kot
320 kvadratnih metrov prostorov.
»V ta projekt smo vložili res veliko truda. Najprej smo se morali
uskladili med petimi občinami, nato
smo pridobili še Občino Medvode
kot soustanoviteljico osnovne šole,
se prijavili na razpis Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, bili
uspešni pri pridobivanju sredstev,
zaključili finančno konstrukcijo, potem izbrali izvajalca in zdaj v začetku avgusta je izvajalec prišel v Škofjo Loko, začel dela in pričakujemo, da
bo 1. septembra prihodnje leto učenke in učence Osnovne šole Jela Janežiča pričakala dvignjena in prenovljena šola. Zelo smo veseli, da smo
s skupnimi močmi in sodelovanjem
zadevo premaknili z mrtve točke in
da bomo učencem in učenkam ter
vsem, ki delajo na šoli, ponudili to,
kar si zaslužijo,« je povedal škofjeloški župan Tine Radinja.
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Aktivno v jesen
Po prireditvah in različnih dogodkov polnem poletju, ki so ga izkoristili tudi za
nemalo gradbenih projektov, sledi prav tako aktivna jesen.
Klavdija Škrbo Karabegović
ͰͰZa nami je vroče poletje, polno pisanih dogodkov, ki
so popestrili Škofjo Loko. Kako ste zadovoljni s poletnim
dogajanjem in s turističnim utripom?
Vesel sem, da se je pravi turistični utrip v srednjeveško lepotico vrnil. Škofja Loka si to zasluži. Avgust je bil
res poln turistk in turistov iz vseh koncev sveta, ki so
obiskali Škofjo Loko, kapacitete so bile polno zasedene in
prireditve zelo dobro obiskane. Črto pod sezono pa bomo
naredili po septembru, ko bomo imeli uradne številke
prenočitev in obiska prireditev ter obiska turističnoinformacijskega centra.
ͰͰVeč kot 150 gostov iz tujine pa ste gostili konec avgusta, ko je prav v Škofji Loki potekala generalna skupščina
mednarodnega združenja Douzelage. Seveda ste jim pokazali turistične bisere Slovenije. Kaj pa ste jim pokazali
v našem mestu in okolici ter kaj jih je najbolj navdušilo?
Ja, Škofja Loka je gostila precej več kot 150 obiskovalk in obiskovalcev tako skupščine, delavnic, naših

Tine Radinja / Foto: Gorazd Kavčič

projektnih dogovorov za naprej kot tudi prostočasnih
aktivnosti. V mestu so se lahko kopali, kolesarili, obiskali muzej in številne druge kulturne znamenitosti.
Škofja Loka jih je s svojim gostoljubjem, srednjeveško
dušo in zelenim zaledjem preprosto navdušila. Tisti, ki
so ostali še na prosto nedeljo, pa so si ogledali tudi različne znamenitosti na Gorenjskem. Združenje Douzelage sicer združuje 28 mest iz 28 držav. Mi smo že deset
let ponosni člani. Tokrat je bila generalna skupščina
prvič v Škofji Loki.
ͰͰStaro mestno jedro čaka celovita prenova. Kje smo
trenutno s tem projektom?
Trenutno na občini čakamo še zadnje dokumente za
izvedbo, ki nam bodo omogočili zbiranje ponudb za izvajalca. To bo potekalo v jesenskih mesecih, potem pa bo z
vsemi pridobljenimi dovoljenji izvajalec začel izvedbo v
začetku prihodnjega leta.
ͰͰNa območju nekdanje vojašnice naj bi zrasel nov dom
za starejše občane. Rečeno je bilo, da če želi investitor
ujeti roke, mora pridobiti gradbeno dovoljenje do pomladi. Kako torej kaže temu projektu?
Skozi naše oči je investitor zelo aktiven. Imamo veliko sestankov, rešuje stvari, projektira, tako da se okrog
projekta veliko dogaja. Ne vemo pa, kakšna je natančna
časovnica izvedbe, pričakujemo, da jo bo jeseni predstavil javnosti.
ͰͰSicer pa se je občina lotila postopne ureditve področja
Kamnitnika in s tem tudi dela nekdanje vojašnice. Kaj
ste že uredili in predvsem, kaj še sledi?
Naša nekdanja vojašnica res dobiva vedno boljšo
podobo s svojimi novimi vsebinami. Pred kratkim smo
odprli novi plezalni center, nad njim urejamo poti na
Kamnitniku. Tam smo si zadali nalogo, da čez leta postopoma uredimo lepe sprehajalne poti takoj v zaledju
mesta. Obnovimo, kar je infrastrukture na tem področju,
primerno uredimo gozd, nasadimo dodatno drevje in
uredimo podrast. To bo čudovit mestni gozd, ki bo še en
od prijetnih kotičkov za Ločanke in Ločane. Ureditev v
sami vojašnici pa je deloma vezana na gradnjo doma za
starejše občane in varovanih stanovanj, ki predvidevajo
tudi nov park in nove športne površine. Takrat se bodo
tudi te najstarejše stavbe odstranile in se bo od našega
čudovitega vrtca do novih objektov vzpostavil park.
ͰͰOdprtih je kar nekaj gradbišč. Eden največjih je obnova Kidričeve ceste, ki naj bi bila zaključena do konca no-
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vembra. Ali dela potekajo po planu
in kakšni so odzivi na že urejeni del?
Na Kidričevi cesti dela potekajo
po planu. Zaključena bodo do novembra oziroma mogoče še malo
pred rokom do te faze, kot smo jo
predvideli letos, prihodnje leto pa še
nadaljujemo. Odzivi so super. Na to
smo čakali, da se lahko varno, udobno tudi s kolesom pripeljemo na železniško postajo, pa tudi obe krožišči
sta veliko bolj varni in pregledni rešitvi, kot smo jih imeli do zdaj s križanjem Kidričeve ceste in stranskih
cest.
ͰͰKako daleč pa ste z ureditvijo komunalne infrastrukture in cestišča
skozi Gorajte?
V Gorajtah dela po nekaj zastojih
potekajo kar hitro, tako da naj bi tam
promet stekel še ta mesec. Ob tem
moramo urediti še podhode in kanale za žabe ter druge dvoživke, kar naj
bi dokončali jeseni. Bistveno se mi
zdi, da se promet sprosti po novi in
veliko bolj varni cesti.

»Združenje Douzelage sicer
združuje 28 mest iz 28
držav. Mi smo že deset let
ponosni člani. Tokrat je bila
generalna skupščina prvič v
Škofji Loki.«
ͰͰDela potekajo tudi na cesti na
Hribc, od koder se razprostira eden
najlepših pogledov na Škofjo Loko.
Na to ureditev smo dolgo čakali. Kaj
konkretno urejate?
Na Hribcu se je dolgo časa reševala cesta, ki vodi mimo Križevega
pota. Težava je bila predvsem z vodo
v spodnjem delu, ki je ves čas spirala
pesek. V sodelovanju z Zavodom za
kulturno dediščino smo našli rešitev, ki je sprejemljiva, in bo zdaj ta
najstrmejši del utrjen, predvsem pa

Novo krožišče na Kidričevi cesti je veliko bolj varno in pregledno. / Foto: Gorazd Kavčič
bo voda primerno speljana in infrastruktura urejena. Projekt je praktično zaključen.
ͰͰKdaj začnete obnovo Loškega gradu, za kar ste prejeli tudi nekaj nepovratnih sredstev?
Za energetsko sanacijo gradu
smo sredstva pridobili v začetku letošnjega leta, tako da se zdaj na tem
projektu pripravljamo na začetek izvedbe – izvajalca imamo že izbranega. Potem smo pa še dodatno pridobili sredstva ministrstva za kulturo,
ki bi to zunanjo ureditev res zaokrožila in dokončala. Če nam bo uspelo
izbrati izvajalca oziroma bomo prejeli sprejemljive ponudbe, bomo to
naredili že do konca leta.
ͰͰKako ste se pripravljali na novo
šolsko leto? Ali je za naše šolarje
poskrbljeno, kar zadeva prometno
varnost?
Verjamem, da je kot vsako leto
tudi letos odlično poskrbljeno za
prometno varnost šolark in šolarjev. Ogromno dela je bilo storjenega
na Svetu za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v sodelovanju s
policijo in številnimi drugimi. Tako
smo in še bomo tudi letos pripravljali
promocijske opozorilne akcije, tako
za otroke kot za voznice in voznike.
Tudi projekt Odprta ulica – Šolska

ulica se nadaljuje z novimi oznakami in ureditvijo, kar pripomore k še
večji umiritvi prometa.
ͰͰPoletje je tudi čas, ko si naberemo novih moči in smo tako še bolj
pripravljeni na nove izzive. Kaj torej
čaka občinsko upravo in občinski
svet v jesenskih mesecih?
Občinski svet čakata še ena ali
dve seji sveta, kar veliko stvari, tudi
prostorskih aktov bo na klopeh. Občinsko upravo pa v večini to, kar
sva naštela v prejšnjih vprašanjih
in odgovorih. Ogromno je projektov,
ki jih je treba zaključiti do zime. Izteka se mandat in zdi se mi še bolj
pomembno, da res zaključimo te aktivnosti ter potem spet postavimo
nove prioritete in se lotimo novih
projektov.
ͰͰOmenili ste zaključek mandata.
Ali lahko v tem trenutku že potrdite
svojo kandidaturo?
Z ekipo smo se pogovorili, in
ker res dobro sodelujemo, si želimo
skupno delo nadaljevati tudi naprej;
res sem vesel, da imamo takšno ekipo. Skupaj je možno premikati stvari, tudi take, ki so prej stale desetletja.
Tako da ja, v začetku meseca bom
tudi uradno najavil kandidaturo za
drugi mandat in liste Prijatelji Loke
za občinski svet.
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Zaključna dela na Kamnitem mostu
Na Kamnitem mostu potekajo zaključna konservatorsko-restavratorska dela.
Klavdija Škrbo Karabegović

P

rojekt obnove Kamnitega oziroma Kapucinskega
mostu, za katerega je bil izdelan konservatorsko-restavratorski program, vključuje celovito obnovo mostu po posameznih sklopih. V prvi polovici leta je
bil tako obnovljen betonski hodnik za pešce, obnovljena
je bila kovana ograja in narejena nova bronasta replika
skulpture oziroma kipa Janeza Nepomuka.
Trenutno poteka še čiščenje, restavriranje in konserviranje obočnih kamnitih delov ločne konstrukcije, ki
vključuje čiščenje in fugiranje kamnitih elementov ter
čiščenje in restavriranje konzolne betonske konstrukcije, ki nosi hodnik za pešce. Restavratorsko-konservatorska dela na Kamnitem mostu bodo zaključena v oktobru.

Jesenska izmenjevalnica
Na Loški tržnici bo v soboto, 24. septembra, od 14.
ure do 15.30 znova potekala Loška izmenjevalnica
za otroke in odrasle. Oblačila je mogoče oddati do
13.30. Sprejemajo jesensko-zimska otroška oblačila in
obutev ter moderna ženska, moška in najstniška oblačila, obutev in modne dodatke. Ne bodo pa sprejeli
raztrganih, umazanih ali kako drugače uničenih stvari
ter otroških poletnih oblačil in obutve. Ob tem organizatorji poudarjajo, da podarjena oblačila niso pogoj za
sodelovanje na izmenjevalnici, kdor oblačila potrebuje,
jih namreč lahko tudi samo prevzame.

Izteka se javni poziv za sofinanciranje
obnove kozolcev v Občini Škofja Loka za leto 2022.
Potencialne investitorje obveščamo, da se
30. septembra 2022 izteka rok za prijavo na javni
poziv za sofinanciranje obnove kozolcev
v občini Škofja Loka za leto 2022.
Vsebina javnega poziva je na voljo na spletni strani
Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si pod rubriko:
Novice in objave: Razpisi, naročila, namere
oziroma na navedeni povezavi:
https://www.skofjaloka.si/objava/641913

Restavratorsko-konservatorska dela na Kamnitem mostu bodo
zaključena v oktobru. / Foto: Gorazd Kavčič
Celotna vrednost obnove mostu znaša skoraj 116 tisoč
evrov, pri čemer je Občina Škofja Loka z Ministrstva za
kulturo prejela slabih 57 tisoč evrov evrov namenskih
sredstev za obnovo nepremične kulturne dediščine.
Kamniti most v Škofji Loki je bil zgrajen v sredini 14.
stoletja, kot masivna enoločna kamnita konstrukcija.
Omenjeni most prek Selške Sore je najstarejši kamniti most v Sloveniji in je izjemen primer srednjeveškega
graditeljstva in konstruiranja mostov ter izjemna, prepoznavna mestna ikona.

Inovativno na pot podjetništva
Razvojna agencija Sora organizira osemdnevno delavnico z naslovom Inovativno na pot podjetništva. Na
delavnici, ki je brezplačna, a je zanjo obvezna prijava,
bodo osvetlili različna področja delovanja podjetja, in
sicer področja, ki jih mora poznati prav vsak, preden
vstopi na samostojno podjetniško pot oziroma že hodi
po njej. Udeleženci se bodo tako med drugim seznanili
z osnovami vitkega podjetništva, financiranjem podjetja, sodelovanja z banko, pomena socialnih omrežij
in digitalizacije podjetja, marketingom ... Delavnica bo
potekala dvakrat na teden v septembru in oktobru od
17. do 20. ure na Upravni enoti v Škofji Loki z začetkom
27. septembra.
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Korak k večji mobilnosti in dostopnosti
Občina Škofja Loka je pristopila k projektu, ki bo poskrbel za boljšo mobilnost
prebivalcev z različnimi oviranostmi.
Klavdija Škrbo Karabegović

Ž

upan občine Škofja Loka Tine Radinja je s predstavnikoma ministrstva za infrastrukturo in Geodetskega inštituta Slovenije podpisal dogovor o
sodelovanju Škofje Loke v projektu Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi.
Vseslovenskemu projektu, ki ga s podporo ministrstva
Geodetski inštitut Slovenije izvaja že od leta 2016, se je
doslej pridružilo več kot 45 občin iz vse Slovenije, cilj pa
je priključitev vseh 212 slovenskih občin.
Projekt je namenjen izboljšanju dostopnosti in mobilnosti v urbanem prostoru za prebivalce z različnimi
invalidnostmi in oviranostmi, predvsem za starejše, za
osebe z okvarami vida in sluha ter za gibalno ovirane.
Kot pojasnjujejo na občini, podpisu pogodbe sledi zajem
podatkov o fizični dostopnosti občinske urbane infrastrukture na terenu, ki ga bodo izvedli strokovnjaki Geodetskega inštituta Slovenije v sodelovanju s predstavniki
invalidskih društev iz Škofje Loke, ki najbolje vedo, kaj je
zanje ustrezno dostopno in kaj ne.
V nadaljevanju bodo zbrani podatki s terena obdelani in prikazani v pregledovalniku podatkov Dostopnost
prostora, kjer so na enem mestu enotno prikazani podatki o fizični dostopnosti urbanih prostorov v vseh sodelu-

Občina Škofja Loka je pristopila k vseslovenskemu projektu
Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi.
/ Foto: Gorazd Kavčič
jočih občinah. Vsaka v projektu sodelujoča občina lahko
te podatke uporabi za izboljšanje dostopnosti obstoječe
infrastrukture in tako poveča kakovost bivanja svojih
prebivalcev.

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO
Obveščamo vas, da bo na spletni strani Občine
Škofja Loka od 30. 8. do 30. 9. 2022 objavljen naslednji

OBČINA ŠKOFJA LOKA

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje posameznih projektov festivala
Loka v snegu 2022, ki se bodo izvajali
v decembru 2022 v Škofji Loki.
(stik: Pia Pivk, 04 511 23 35, pia.pivk@zavod973.si)
Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta
bila z dnem 29. 8. 2022 objavljena na spletnih straneh
Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si, pod rubriko
Razpisi, javna naročila, natečaji …
Datum: 30. 8. 2022
Tine Radinja, župan

NAROČNIK: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA

za sofinanciranje nadarjenih mladih glasbenikov
in plesalcev – Jobstov sklad 2022.
(kontakt: Petra Mohorič Peternelj, 04/ 51 12 336)
Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Občine Škofja Loka
www.skofjaloka.si,pod rubriko Javni razpisi ter v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni
trg 15, Škofja Loka.
Datum: 30. 8. 2022
Tine Radinja l.r.,
ŽUPAN
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Občani proti mali hidroelektrarni
Avgusta je v Loki završalo, saj namerava zasebni investitor ob Hudičevi brvi, kjer
je bil nekoč Pepetov mlin, zgraditi malo hidroelektrarno. Civilna iniciativa Loka,
mesto vseh je začela zbirati podpise, odločen ne pa je rekla tudi škofjeloška občina.
Klavdija Škrbo Karabegović

P

obude različnih zasebnih investitorjev za izgradnjo male
hidroelektrarne na Poljanski
Sori ob Hudičevi brvi se vrstijo že
več kot deset let, sporočajo z občine.
Tokratni zasebni investitor je vlogo
za izdajo mnenja glede skladnosti s
prostorskimi akti na Občino Škofja
Loka podal v letu 2020. Zemljišče,
kjer je načrtovana gradnja, je vodni
svet v lasti Republike Slovenije, ki
je investitorju tudi podelila pravico
graditi. Investitor je na Upravno enoto Škofja Loka vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za malo
hidroelektrarno Puštal. Ta je nato v
samem postopku vabila stranke, tudi
stranske udeležence, in preverjala
vse pogoje, vključno s soglasji, ki so
potrebna za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
Občina Škofja Loka je lastnica
zemljišča, ki meji na načrtovano območje gradnje, in soglasja v tem postopku ni podala. Še več, pritožila se je
na izdano gradbeno dovoljenje zaradi
pomanjkljivosti in več vsebinskih
vprašanj, na katera sam projekt ne
odgovarja, so sporočili s škofjeloške
občine. Bistvene nejasnosti so, kot
navajajo v sporočilu za javnost, vpliv
predvidene male hidroelektrarne na
kopalno območje Puštal, vključno z
vplivom na varnost kopalcev in vplivom na poplavno varnost območja.
Prav tako ni jasen vpliv same
gradnje predvidene male hidroelektrarne, njen vpliv v času obratovanja
in vzdrževanja na vodotok in širše
območje, kjer naj bi se mala hidroelektrarna nahajala, tako v varno-

Zasebni investitor želi ob Hudičevi brvi zgraditi malo hidroelektrarno, s čimer se številni
občani, pa tudi Občina Škofja Loka, ne strinjajo. / Foto: Gorazd Kavčič
stnem, ekološkem, krajinskem in
kulturnem smislu. S samo gradnjo
hidroelektrarne in kasneje z njenim
delovanjem so povezana tudi tveganja degradacije tega krajinskega območja z izjemno naravno in kulturno dediščino, so še dodali na občini.
Občina Škofja Loka je s svojo
pritožbo uspela, pritožbeni organ
Ministrstvo za okolje in prostor je
podeljeno gradbeno dovoljenje razveljavilo in upravni enoti naložilo,
da v ponovnem postopku ponovno
odloča o njegovi podelitvi. V ponovljenem postopku izdaje gradbenega
dovoljenja, ki je še v teku, je Občina
Škofja Loka v fazi ustne obravnave
ponovno podala pripombe.
Nameravana gradnja pa je na
noge dvignila tudi številne občane.
Civilna iniciativa »Loka, mesto vseh«
je v dobrem dnevu zbrala skoraj 800
podpisov proti gradnji ter jih skupaj
s pripombami odnesla na upravno

Občina Škofja Loka je
lastnica zemljišča, ki meji
na načrtovano območje
gradnje, in soglasja v
tem postopku ni podala.
Še več, pritožila se je na
izdano gradbeno dovoljenje
zaradi pomanjkljivosti in
več vsebinskih vprašanj,
na katera sam projekt ne
odgovarja.
enoto, s čimer si želijo zagotoviti
udeležbo v postopku pridobivanja
gradbenega dovoljenja.
Gradbeno dovoljenje je torej trenutno razveljavljeno, vendar je v
teku ponovljen postopek, zato bomo
o razpletu še poročali.
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Stiska s pediatri
V Zdravstvenem domu Škofja Loka se spopadajo s hudo kadrovsko stisko v otroškem
in šolskem dispanzerju, zato ne vpisujejo več novih otrok in novorojenčkov.
Klavdija Škrbo Karabegović

Z

a vpis se je tako treba vpisati v
otroške ambulante, kjer je to še
možno, in sicer v Gorenji vasi,
Žireh, Kranju, Medvodah in Ljubljani.
Na eni strani to predstavlja stisko za
starše, na drugi pa tudi za obstoječe tri pediatrinje, ki se trudijo preko
svojih moči. Medtem ko so v septembru računali na zaposlitev še ene
pediatrinje, a se je slednja odločila
za zaposlitev drugje, je odšla še ena
pediatrinja in tako so namesto petih,
kolikor jih Škofja Loka potrebuje, ostale le še tri.

O problematiki smo se pogovarjali z direktorjem Zdravstvenega
doma Škofja Loka Aleksandrom
Stepanovićem. »Kljub intenzivnemu
iskanju in stalnih razpisih se že dalj
časa soočamo s pomanjkanjem pediatrov, ki se je v zadnjem obdobju
še zaostrilo. Pravkar smo ostali brez
ene od štirih že tako preobremenjenih zdravnic. Tudi obe specializantki, pri katerih smo računali na redno
zaposlitev, sta se odločili drugače.
Tako zdaj ostajamo samo s tremi pediatrinjami, od katerih ena že izpolnjuje pogoje za upokojitev, druga jih
bo izpolnila prihodnje leto. Povedano
drugače – tri zdravnice trenutno op-

ravljajo delo petih ambulant. Vseeno
smo se hitro dogovorili za solidarno
'pokrivanje' vseh malih pacientov,
ki so ostali brez osebne zdravnice.
Bolni otroci, ki so bili vpisani pri
dr. Krstićevi, bodo tako obravnavani pri drugih treh pediatrinjah in v
njihovem delovnem času, čeprav bo
to zanje pomenilo še dodaten obseg
dela. Vpise novorojenčkov še rešujemo, glede sorojencev pa velja, da
se vpišejo pri tisti pediatrinji, kjer
je že vpisan sorojenec.« Dolgotrajna
rešitev, kot pojasnjuje Stepanović, je
v zaposlitvi novih pediatrov, in ne v
povečevanju obsega dela zaradi pomanjkanja kadra.
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Z radovednostjo v šolski torbi
Šolski prag škofjeloških osnovnih šol je v novem šolskem letu prvič prestopilo
232 prvošolčkov, za katere so se še posebno potrudili, da jim bo ta dan ostal v
trajnem spominu.
Mateja Rant

N

ajveč prvošolcev so na pot
znanja pospremili v Osnovni
šoli Škofja Loka-Mesto, in sicer 86, v podružnični šoli Bukovščica
pa se je »šolska družina« povečala
zgolj za dva prvošolca. Prvošolce in
njihove starše sta na prvi šolski dan
že po tradiciji obiskala in jim izrekla dobrodošlico župan Tine Radinja
ter podžupan in predsednik Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Robert Strah. Letos se jima je
na podružničnih šolah pridružil tudi
Boris Černilec iz direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na
ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Na prvi šolski dan smo se pridružili učencem in učiteljem Podružnične šole Tadeusz Sadowski
Bukovica. Rumeno rutico si je v tej
šoli okrog vratu prvič zavezalo pet
učencev, k pouku pa bodo sedli skupaj z drugošolci v kombiniranem
oddelku. Že na vhodu so prvošolce v
spremstvu staršev sprejele njihove
učiteljice, nagovorila pa jih je tudi

Prvi šolski dan na OŠ Bukovica / Foto: Tina Dokl
vodja podružnične šole Irena Benedičič: »Upam, da se boste v šoli dobro počutili in se tudi veliko naučili,
predvsem pa da boste v lepem spominu za vedno ohranili današnji
dan.« Ravnatelj matične Osnovne
šole (OŠ) Ivana Groharja Marko Primožič jim je svetoval, naj izkoristijo priložnost in čim več sprašujejo.
Tudi župan Tine Radinja je izrazil
upanje, da so že prvi dan v šolo priš-

li s kakšnim vprašanjem. »Radovednost je najpomembnejša stvar, ki
jo je treba dati v šolsko torbo.« Boris Černilec pa si želi, da bi šolsko
leto 2022/2023 tako kot so ga začeli
tudi zaključili v šoli. Zato je pozval
k upoštevanju osnovnih higienskih
ukrepov in priporočil za preprečevanje prenosa in širjenja covida-19,
ki so jih pripravili za to pristojni
strokovnjaki.
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Učence pričakali »osveženi« prostori
Tudi letos so pred začetkom novega šolskega leta
v šolah izvedli nekatera večja in manjša investicijŠe vedno je čas za
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ro ... Vsa našteta dela so bila skupaj vredna okrog 300
TEČAJ ZA VOZNIKE VILIČARJEV
tisoč evrov, so še dodali na občini.
VARSTVO PRI DELU – 12. 11. 2012

Nov poklic vam poveča zaposlitvene možnosti.
Vseživljenjsko varovanje narave na
Ljudski univerzi Škofja Loka
ploščic, lesa, volne in tekstila. Izdelovali smo okrasne mozaike in lučke,
kvačkali in šivali ter izdelovali hotele za žuželke.

Pred vrati je jesen in z njo nove delavnice, ki se bodo pričele v oktobru.
Za vas smo pripravili delavnice kvačkanja, šivanja, izdelave hotelov za
žuželke in predavanje o škodljivcih na sadnem drevju!
Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani Ljudske
univerze Škofja Loka. Prijavite se lahko tudi po telefonu: 04 506 13 20
ali po e-pošti: tina.dragovan@lu-skofjaloka.si.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za
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izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.

LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 1A, ŠKOFJA LOKA

Ljudje se vse bolj zavedajo, da je za ohranjanje čistega okolja potrebno nekaj narediti, ne vedo pa vedno, kako ideje prenesti v prakso. Zato
smo na Ljudski Univerzi Škofja Loka pripravili projekt Vseživljenjsko
varovanje narave, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika
Slovenija, v sklopu katerega smo v sodelovanju z Drevesnico Zakotnik,
Turističnim društvom Žirovski vrh in Mizarstvom Simon Drlink pripravili
številne aktivnosti in delavnice, s pomočjo katerih smo ljudem loškega
pogorja približali življenjski slog, ki spodbuja k ohranjanju naše narave.
V ta namen smo v zadnjih dveh letih izpeljali mnogo delavnic na
temo reuporabe različnih materialov: odpadnega stekla in keramičnih
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Znova tudi diamantni
maturant
Na spomladanskem roku letošnje
mature se na Gimnaziji Škofja Loka
lahko pohvalijo z osmimi zlatimi
maturanti, med njimi je Jernej Oblak
zbral vseh 34 možnih točk.
Mateja Rant

N

a Gimnaziji Škofja Loka je maturo v spomladanskem roku opravljalo 124 dijakov od 126 vpisanih
v zaključni letnik, saj se zaradi bolezni dva dijaka nista udeležila vseh izpitov. Maturo je uspešno opravilo 123 dijakov. Med uspešnimi dijaki jih je kar osem
prejelo več kot 30 točk, kar pomeni, da so se uvrstili med
letošnje zlate maturante, Jernej Oblak pa je zbral vse
možne točke, torej 34, in je postal diamantni maturant
letošnje generacije.

Diamantni maturant Gimnazije Škofja Loka Jernej Oblak
/ Foto: Tina Dokl
Zlati maturanti škofjeloške gimnazije pa so: Andrej
Bogataj, Katja Bukovšek, Urška Gruden, Dane Jemc,
Lučka Kozamernik, Tonja Oman Sušnik in Lia Trdina.
Splošno maturo je sicer letos v spomladanskem roku
na 82 šolah po Sloveniji opravljalo 5865 kandidatov, od
tega se je v gorenjski regiji splošne mature udeležilo 622
kandidatov. Maturo je uspešno opravilo 5194 kandidatov ali 95,41 odstotka, kar je nekoliko manj kot preteklo
leto, ko je bilo uspešnih 97,26 odstotka. Najvišji možni
uspeh je doseglo 18 dijakov.

Tri bronaste medalje za loške gimnazijce
V štiričlanski ekipi, ki je poleti na 54. mednarodni kemijski olimpijadi na
Kitajskem zastopala Slovenijo, so bili letos kar trije dijaki Gimnazije Škofja Loka.
Mateja Rant

V

si trije škofjeloški udeleženci olimpijade, to so
Matej Nastran, Dane Jemc in Patrik Potočnik, so
na olimpijadi, na kateri so se pomerili s skoraj 330
tekmovalci iz 84 držav, osvojili bronasto medaljo.
V njihovi ekipi je bila še Nina Cankar iz Gimnazije
Kranj, ki si je prislužila častno omembo. Vsi štirje so se
pripravljali pod mentorstvom Martina Rihtaršiča in Mojce
Tolar. Olimpijade so se udeležili pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) ter Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Tekmovanje je
na omenjeni fakulteti potekalo na daljavo pod strogim nadzorom iz Kitajske prek kamer in nadzornikov v predavalnici. Člani ekipe so obsežne teoretične naloge, ki so pokrivale
vsa področja kemije, reševali pet ur, so sporočili z ZOTKS.

Slovenska ekipa na mednarodni kemijski olimpijadi / Foto: Arhiv Zotks
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Difa d.o.o. je hitro razvijajoče
se družinsko proizvodno podjetje ustanovljeno leta 1990 kot
naslednik obrtne dejavnosti iz
leta 1967. Na trgu smo prisotni
že več kot 50 let. Ukvarjamo se s
tlačnim litjem izdelkov iz aluminijevih in cinkovih zlitin, brizganjem plastike, preoblikovanjem in sestavljanjem.
Smo izvozno naravnano podjetje, več kot 90% naših proizvodov je izdelanih za najzahtevnejšo avtomobilsko industrijo na trgih EU, ZDA in Kitajske.

ZAPOSLUJEMO

V podjetju Difa d.o.o. iščemo nove sodelavce na oddelku obdelave ter na oddelku pranja, raziglanja in
peskanja. Razpisujemo prosto delovno mesto

STRUGAR 1 (m/ž)
Opis dela in nalog:
• Poznavanje procesa izdelave proizvodov
• Obdelava ulitkov na strojih za obdelavo
• Izvajanje avto-kontrole z vnosi meritev v
kontrolne tabele
• Izpolnjevanje dokumentacije
Kaj pričakujemo:
• Natančnost
• Iznajdljivost
• Samostojnost
• Spretnost
• Odgovornost
Pogoji za opravljanje dela:
• Šolska izobrazba: IV. stopnja tehnične smeri
(obdelovalec kovin, orodjar, strojni mehanik)
• Alternativna izobrazba: III. stopnja ali manj, druga
smer
• Izkušnje: niso potrebne
• Poskusna doba: 3 mesece
Kaj nudimo:
• Triizmensko delo
• Polni delovni čas
• Pogodba za določen čas z možnostjo podaljšanja
za nedoločen čas

PRANJE, RAZIGLANJE IN
PESKANJE (m/ž)
Opis dela in nalog:
• Peskanje kosov na peskalnem stroju, pranje in
raziglevanje izdelkov
• Pravilno in pravočasno izpolnjevanje zahtevane
dokumentacije
• Izvajanje avto-kontrole na procesu ter vpisi v
avto-kontrolne karte
• Poznavanje in upoštevanje FIFO metode
Kaj pričakujemo:
• Natančnost
• Iznajdljivost
• Samostojnost
• Spretnost
• Odgovornost
Pogoji za opravljanje dela:
• Šolska izobrazba: končana OŠ
• Izkušnje: niso potrebne
• Poskusna doba: 3 mesece
Kaj nudimo:
• Triizmensko delo
• Polni delovni čas
• Pogodba za določen čas z možnostjo podaljšanja
za nedoločen čas

V kolikor vas delo zanima vas vabimo, da prijavo in življenjepis pošljete do 30.9.2022 na elektronski naslov:
zaposlitev@difa.si.
Nudimo tudi oBČASNo delo (PoČitNiCe, ViKeNdi, delo oB ŠtudiJu) zA diJAKe iN ŠtudeNte, ki
opravljajo lažja fizična dela v proizvodnji. Vabljeni k prijavi. Več informacij na telefonski številki 04 502 01 14.
Prosta delovna mesta si lahko ogledate na naši spletni strani www.difa.si
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Ločani v Jugoslaviji
Življenje v povojni Loki na razstavi Od
osvoboditve do osamosvojitve na ogled
še do konca meseca
Igor Kavčič

E

kipa muzealcev Loškega muzeja je konec preteklega leta pripravila obsežno razstavo o življenju na
loškem ozemlju od leta 1945 do 1991 z naslovom Od
osvoboditve do osamosvojitve.
Vodja projekta, zgodovinarka Biljana Ristić, je s soavtorji Jožetom Štuklom, Petro Čeh in Saro Šifrar Krajnik za razstavo zajela dolgo in kompleksno obdobje, ki
je bilo del večje zgodbe in v katerem se je zamenjalo več
generacij. Razstavo so predstavili v širšem kontekstu,
skozi gospodarstvo, zdravstvo, šolstvo, kmetijstvo, kulturo, pokukali so v nekdanjo škofjeloško kasarno in
predstavili vsakdanje življenje tistega časa. Gre torej
za preplet različnih področij življenja v nekdanji večnacionalni državi s socialističnim sistemom, vse niti
predstavitve tega časa pa so s tankočutnim in strokovnim pogledom na to obdobje v vsakem delu razstave
stkane na Loškem.

Biljana Ristić na stolu Rex z Iskrinim telefonom v rokah / Foto: Tina Dokl
Naj tokrat v ospredje postavimo enega najbolj prepoznavnih delov razstave, v katerem predvsem starejša
in srednja generacija lahko začuti delček vsakdanjega
življenja v nekdanji Jugoslaviji – od povojnega pomanjkanja in paketov UNRA do razcveta potrošništva med
prebivalstvom. Škofja Loka dobi blagovnico, ljudje začnejo kupovati stvari za zabavo, kuhinje napolnijo izdelki
znanih blagovnih znamk Kraš, Šumi, Podravka, tu pa so
tudi mali hišni aparati, ki sodijo v vsak dom. Tudi oprema stanovanj postaja drugačna ... Spomine ali pa zgolj
pogled v nekdanji čas lahko obudite še do konca meseca.

Nevidni sopotniki
Še do konca tega tedna je v Galeriji
Ivana Groharja na ogled slikarska
razstava Nevidni sopotniki magistrice
likovne umetnosti Barbare Kastelec.
Igor Kavčič

B

arbara Kastelec, po rodu iz Žirov, ki že več kot
poldrugo desetletje živi in ustvarja v Ljubljani,
na razstavi v Galeriji Ivana Groharja predstavlja
aktualni izbor slikarskih del, nastalih v zadnjih letih.
Umetnica nas v svojih delih povede v svet organizmov
z dna prehrambne verige: sluzavcev (čistilcev), plesni in
zemeljskih bakterij – enoceličnih in mnogočeličnih organizmov, ki so vidni le pod mikroskopom.
Kot je k razstavi zapisal kustos Loškega muzeja Boštjan Soklič, nas krožne slike Barbare Kastelec presene-

Nevidni sopotniki Barbare Kastelec / Foto: Igor Kavčič
tijo, ker prizori nevidnega organskega sveta niso pogosta
slikarska tematika. »»Mikrokozmos v makroformatu,
prepuščen umetničini domišljiji, nam razpira nenavadno
realnost prostorov, ki so videti fantastično, skrivnostno
in virtualno.« Še ta teden.
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VAS VABI NA DNEVE ODPRTIH VRAT

Domel znova odpira svoja vrata! Pod vodstvom naših strokovnih sodelavcev si boste lahko ob
upoštevanju smernic za zaščito zdravja ogledali naše proizvodne prostore in procese. Naša kadrovska
služba vas bo z veseljem seznanila z možnostmi zaposlitve ali štipendiranja za motivirane, nadarjene,
radovedne ter delavne dijake in študente ter iskalce zaposlitve.
Prisrčno vas vabimo, da nas obiščete:
v soboto, 24. septembra 2022, med 9. in 13. uro na lokacijah na Otokih in Na Plavžu v Železnikih;
v soboto, 1. oktobra 2022, med 9. in 13. uro na lokacijah v Retečah in na Trati pri Škofji Loki.

Veselimo se vašega obiska!
Predsednik uprave DH
Mag. Matjaž Čemažar
V Železnikih bo parkiranje urejeno na zunanjem parkirišču ob podjetju, pred OŠ Železniki in pred športno
dvorano.

Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija, Tel.: +386 4 51 17 100, www.domel.com, e-mail: info@domel.com,
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Ustvarjalno preživeli del počitnic
Med poletnimi počitnicami so prvič pripravili Slovenski rokodelski tabor, ki je
potekal v sedmih slovenskih krajih, kjer delujejo regijski rokodelski centri, med
drugim tudi v Škofji Loki.
Mateja Rant
Rokodelski tabor so organizirali člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije na pobudo ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo. V Škofji Loki se ga je
udeležilo devet mladih, ki so pod mentorstvom Matije
Hiršenfelderja, Toneta Kosmača in Janeza Krišlja spoznavali delovne procese pri izdelavi končnega izdelka iz
lesa. Brezplačne delavnice so bile namenjene učencem
in mladostnikom med 12. in 17. letom starosti, ki so tako
dobili priložnost aktivno in ustvarjalno preživeti del počitnic, obenem pa so dobili priložnost za razmislek o svojem prihodnjem poklicu. Mladi so lahko pobliže spoznali
delo posameznih mojstrov rokodelcev in skupaj z njimi
ustvarjali svoje izdelke.

Na taboru so se med drugim spoznali z rezbarstvom.
/ Foto: Mateja Rant

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

KOPALNIŠKO POHIŠTVO
PRENOVA

Šuceva 23, Kranj
dolnov@dolnov.si
04 201 30 14
041 318 439

VE LI KO Z N I Ž AN J E E K SPO NATOV

w w w.dolnov.si

Aktualno 25

Rokodelske delavnice v Škofji Loki je pripravil Rokodelski center DUO Škofja Loka v sodelovanju s Srednjo
šolo za lesarstvo Škofja Loka, učenci in dijaki pa so spoznavali tradicionalne načine obdelave lesa. Ob mojstrih
rokodelcih je vsak izdelal lesen izdelek, v katerem so
prepletli tradicionalno mizarstvo, rezbarstvo in pletarstvo, je pojasnil mojster Matija Hiršenfelder. »Izdelali so
lične škatle za shranjevanje, na katerih je rezbarjeno okrasje, na vrhu pa pletarski izdelek za pokrov – pletena
mreža iz viter.« Delavnic se je po njegovih besedah udeležilo šest srednješolcev in trije osnovnošolci. »Tudi srednješolci so na taboru spoznavali program, ki ga v šoli ne
moremo obravnavati tako podrobno – sicer se spoznajo z
ročno obdelavo lesa, ampak tu so se seznanili s pravimi
rokodelskimi spretnostmi,« je pojasnila Irena Leban iz
srednje šole za lesarstvo. Osmošolec Marko Huzjak je bil
nad delavnicami navdušen. »Rad delam z lesom, zato mi
je bilo zelo zanimivo poskusiti. Mogoče bom celo šolanje
nadaljeval v tej smeri.« Navdušen je bil tudi njegov brat
Rok Huzjak. »To delo je zelo zanimivo, prav pomirja.« Dijak lesarske šole Klemen Iglič se je za udeležbo na taboru
odločil, da bi lažje sprejel odločitev o svojem prihodnjem
poklicu. A kot je ugotavljal, bi se s tem ukvarjal za hobi,
poklicno pa bi delal kaj drugega, saj delo zahteva veliko

v Medvodah v teniški dvorani
začetne in nadaljevalne skupine

zdrava rekreacija in dobra zabava

Sami so izdelali tudi vitre za pleteno mrežo. / Foto: Mateja Rant
truda, ki pa ni ustrezno cenjen. Tudi dijak Ažbe Pohar
pravi, da ga zanima delo z lesom, rokodelske veščine pa
po njegovem mnenju lahko pridejo prav, ker izdelkom
dajo višjo dodano vrednost. »Vsako znanje koristi,« nam
je zaupal med izdelovanjem vitre. Mojstra Janeza Krišlja
veseli, da se mladi zanimajo za rokodelstvo. »Upam, da
bodo tudi v šolah spoznali, da je pomembno, da spretnost
rok ostane živa – da ne bodo samo podajali lesa v stroje.«

pridruži se že več kot 100 otrokom in se
vpiši v teniško šolo TK Spin Medvode
vpis poteka v mesecu SEPTEMBRU
teniške loparje dobite pri nas

ZIMSKA TENIŠKA ŠOLA
ODRASLIH
(OKTOBER-APRIL)
ŽE OD 45€/MESEC
Predstavitvena brezplačna treninga bosta:
21.9. ob 20.00
070 797 940 (Primož)
22.9. ob 20.00
V TENIŠKI DVORANI
(za Jedrom oz.
telovadnico Partizan)

Več informacij:
www.tenis-medvode.si

Brezplačne urice bodo v septembru – obvezna prijava:

13.9.2022 ob 18.30
14.9.2022 ob 18.30
NA ZUNANJIH IGRIŠČIH (za
Petrolom)

Prijave:
070 797 940 (Primož)
Več informacij:
www.tenis-medvode.si
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Festival za sladko poletje
Člani Turističnega društva Škofja Loka so predzadnjo avgustovsko soboto znova
pripravili Festival sladoleda, ki je na loške ulice privabil številne domačine pa tudi
goste iz drugih krajev. S sladoledom se je predstavilo osem različnih ponudnikov.
Po oceni organizatorjev je na festival prišlo okoli dva tisoč obiskovalcev.

Obiskovalci festivala so skupaj pojedli okoli tri tisoč kepic sladoleda.
/ Foto: Tina Dokl, besedilo: Vilma Stanovnik

Lani je bil najbolje ocenjen sladoled v Grajski kavarni, tudi letos pa
sta ga stregla Anže in Liza. / Foto: Tina Dokl
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Organizatorji so v tekmovanju za naj sladoled prejeli okoli tisoč
dvesto glasovnic. Zmagala je Kmetija pr' Janež, na drugo mesto se
je uvrstila Kavarna Homan, tretje mesto pa je osvojila Kavarna in
galerija Pr' Pepet. / Foto: Tina Dokl

Festival se je začel s povorko, v kateri so se predstavili člani
Pihalnega orkestra Alples, članice Mažoretnega društva Železniki,
pravljični junaki otroške gledališke skupine Društva Glasba – Drama
iz Škofje Loke in Jahalni center Kurovt iz Reteč. / Foto: Tina Dokl

Na festivalu je bilo poskrbljeno za poslikave obraza, nasmejani pa
so si poslikavo privoščili tudi Jaš, Leon in Taja. / Foto: Tina Dokl

Kmetija pr' Janež iz Reteč je imela stojnico na Mestnem trgu.
/ Foto: Tina Dokl

Najbolj učinkovita vadba
v mestu: 30 minut in do 1300 kcal.

Infraslim
Škofja Loka
Kidričeva cesta
101
Naročanje na
www.infraslim.si
ali na
069 804 035.

V septembru
brezplačen
preizkus naprav
in 10 % popust
na vadbe.
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Nova plezalna
stena
V Plezalnem klubu Škofja
Loka so se razveselili
novega centra.
Nov športni objekt je namenjen rekreativnemu in tekmovalnem plezanju. / Foto: Tina Dokl
Maj Peterka

Š

kofja Loka ima novo plezalno
steno, in sicer na območju nekdanje vojašnice, na Partizanski
cesti 1, ob Ljudski univerzi in grbinastem poligonu (pumptracku).

Tri stene
»Pri prenovi objekta smo sodelovali z občino, gradnja se je začela decembra lani, trenutno pa dodajamo še
zadnje malenkosti. Plezalne površine
skupaj merijo približno 400 kvadra-

Ples ob drogu
sreda, 21.9.
20.00-21.00

ponedeljek, 21.9.
18.00-19.00 ZAČETNA stopnja
19.00-20.00 NADALJEVALNA stopnja

tnih metrov. Imamo tri stene, namenjene za vodene telovadbe, ki se med
seboj razlikujejo po težavnosti, nato
pa še stene, namenjene za obiskovalce z letnimi in mesečnimi vstopnicami,« je na uradnem odprtju v začetku septembra povedal predsednik
Plezalnega kluba Škofja Loka Sergej
Epih. Športni objekt je namenjen tako
rekreativnemu kot tekmovalnemu
plezanju. Škofjeloški klub ima v svojih vrstah okoli dvesto plezalcev, ki
so razdeljeni v petnajst skupin in jih
vodi deset trenerjev. Pohvalijo se lah-

ko z reprezentantom Martinom Bergantom in mladim perspektivnim Timom Korošcem. Plezalci so nad novo
pridobitvijo navdušeni. Šestnajstletna
Lena Skok, tekmovalna plezalka, ki se
s plezanjem ukvarja od malih nog in
trenira pet dni na teden, pravi: »Nova
pridobitev je veliko večja od prejšnje
lokacije, tudi stena je večja, balvani so
posebej postavljeni. Prej smo za podobne treninge odhajali v Ljubljano,
sedaj bomo lahko ostali v domačem
mestu, tako da nam vse skupaj omogoča boljše pogoje za treninge.«

Jazz balet

Plesne urice

torek, 20.9.
16.15-17.15 Ples za najmlajše (2-3 leta)
17.15-18.15 Ples za najmlajše (4-5 let)

HIPHOP

sreda in petek

DRUŽABNI PLES
Začetni tačaj: ned., 25.9 ob 17.00
Nadaljevalni tečaj 1: ned., 25.9 ob 20.00

torek, 21.9.
16.00.-17.15 Začetna stopnja HIPHOP (11-17 let)
Ostali termin in skupine: www.plesniklub-art.com

INFORMACIJE
041 244 244
www.plesniklub-art.com
info@plesniklub-art.com

Baletni copatki

sreda,14.9.
17.00-17.45- Baletne urice (3-5 let)

Rojstnodnevne zabave
-kuharski mojster
-olimpijske igre
-lov za zakladom
-escape room
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Dolgo iskali nove prostore
Zadovoljstvo je izrazil tudi predsednik Zavoda za šport Škofja Loka
Igor Draksler. »Zadnji čas je, da smo
v Škofji Loki pridobili nov plezalni
center, saj smo do zdaj imeli samo
dve majhni sobi na Podnu, ki ju je
sedaj prevzel drug plezalni klub,
tako da bo ta stena ostala še za tekmovanja. Na zavodu računamo, da
bo novi objekt dovolj prostoren, da
bodo na vrsto lahko prišli vsi otroci. Plezalni klub Škofja Loka je največji v okolici in edini, ki se poleg
rekreativnega plezanja ukvarja tudi
s tekmovalnim plezanjem. Vzgajajo
najkvalitetnejši kader v Škofji Loki.
Trenutno ima klub edinega individualnega športnika na vrhunskem
nivoju, kar je posledica dobrega
dela,« je dejal Draksler. »Plezalni
klub je že dolgo iskal nove prostore.
V okolici vojašnice vzpostavljamo
nov družbeni center, v katerem je

danes že dvajset različnih društev.
Našli smo primeren prostor, ki ima
v bližini tudi naravno plezališče
Kamnitnik. Občina je prenovila

stavbno pohištvo, sanitarije, streho
in ogrevanje, ostalo pa je plezalni
klub uredil sam,« pa je povedal škofjeloški župan Tine Radinja.

17. – 24. SEPTEMBER
Center Kranja

www.szkranj.si

Športna zveza Kranj
medijski pokrovitelj:

6€ - prvih 50 / 8€ - od 51. do 150. / 10€ - od 151. naprej

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si
15€ - prvih 50 / 17€ - od 51. do 150. / 19€ - od 151. naprej

12€ - prvih 50 / 15€ - od 51. do 150. / 17€ - od 151. naprej

Storitve:

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

5€ - prvih 50 / 7€ - od 51. do 150. / 9€ - od 151. naprej

6€ - prvih 50 / 8€ - od 51. do 150. / 10€ - od 151. naprej
Koncerte podpira:

UGL d.o.o. - Slovenski trg 7, 4000 Kranj

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%
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Tretji na Šilčevem
memorialu
Loški rokometaši so začeli sezono.
Maja Bertoncelj

R

okometni prvoligaši, med katerimi je tudi RD Urbanscape Loka, so pretekli konec tedna začeli ligaško sezono. Še prej pa je v Škofji Loki 26. in 27.
avgusta potekal Memorial Jožeta Šilca, najstarejši tradicionalni rokometni turnir, ki ga izmenično gostijo štirje
klubi, v katerih je Jože Šilc pustil velik pečat kot igralec ali
trener. Letošnji turnir je bil že 28. Zmago so slavili rokometaši RD LL Grosist Slovan, ki so v finalu v dvorani Poden premagali RD Riko Ribnica. Na tekmi za 3. mesto so
bili domačini iz RD Urbanscape Loka boljši od RK Sevnica. »Zagotovo še nismo pokazali prave forme. Na trenutke
smo se predstavili s super igro tako v obrambi kot v napadu, prav tako smo videli, kje smo »slabi«, kje je še prostor
za napredek. Novi igralci so se odlično ujeli z ekipo,« je
povedal Darko Cingesar, kapetan RD Urbanscape Loka.

Loški rokometaši so pred začetkom ligaške sezone tekmovali na
Šilčevem memorialu. / Foto: arhiv RD Urbanscape Loka
Pri Škofjeločanih je po lanski sezoni prišlo do kar nekaj sprememb. Grega Jamnik je po 25-ih letih igranja rokometa končal kariero, v rokometni pokoj sta odšla tudi
Gašper Dolenc in Andrej Bergant, brata Pipp pa sta našla
novi sredini: Urban v RK Gorenje Velenje, Matic pa v RK
Trimo Trebnje. Trener Gregor Cvijić ima nekaj novincev.
To so: Mark Batagelj in Jan Križaj (oba iz MRK Ljubljana), Aleksander Atanasov, ki je prišel iz Avstrije, Gašper
Jakac (iz RD LL Grosist Slovan) in Feliks Strehar (iz RD
Alples Železniki).
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Zbrali so se na Trgu pod gradom v Škofji Loki in odkolesarili do Naceta. / Foto: Maja Bertoncelj

Kolokovci na spominski vožnji
Maja Bertoncelj

K

olokovci so konec avgusta
petič pripravili Koloka spominsko vožnjo do Naceta.
»V prvi vrsti je namenjena spominu na dva naša kolesarja, ki sta
leta 2018 izgubila bitko z rakom, in
tudi na vse ostale naše prijatelje kolesarje, ki jih zaradi kakršnegakoli

razloga ni več med nami. Na tej poti
se malce zamislimo, kaj nam je dano,
da se lahko kadarkoli usedemo na
kolo in kolesarimo. Ni samoumevno.
Hitro so nam lepe stvari lahko tudi
odvzete,« je na startu v Škofji Loki
povedala Hermina Jelovčan, predsednica Športnega društva Koloka.
Pred začetkom spominske vožnje so
posebno pozornost izkazali članoma

Tadeju Alešu, ki je na Argonavtskem
maratonu v svoji kategoriji postal
državni prvak v cestni vožnji, in Mateju Mihovcu, ki je državni prvak v
svoji kategoriji postal na Vzponu na
Pokljuko. Prejela sta dres državnega
prvaka.
Spominske vožnje se je udeležilo
lepo število članov Koloke in ostalih
kolesarjev.

T: 04/828 05 55, www.eltron.si

• Cenovno ugodno in varčno ogrevanje
• Obnovljiv vir energije iz domačega okolja
• Neodvisnost od drugih tujih energentov
• Učinkovito in zanesljivo ogrevanje
• Zagotovljeno udobje
Možnost plačila na obroke
s hitrim kreditom Leanpay
Do 5.000 EUR subvencije
Eko sklada

WINDHAGER
uplinjevalna peč
na polena LogWIN Klassik

STADLERTVT
uplinjevalna peč
na polena GT

Veto d.o.o., Brnčičeva ulica 25, 1231 Ljubljana - Črnuče

PREDNOSTI OGREVANJA
Z UPLINJEVALNO PEČJO
NA POLENA:
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Nas bo ogrevanje to zimo stalo več
Bliža se začetek ogrevalne sezone, s tem pa tudi skrbi za marsikatero
gospodinjstvo, ki se boji visokih stroškov. Cene energentov so namreč v zadnjih
mesecih precej poskočile.
Aleš Senožetnik

V

sesplošna draginja, ki je posledica aktualnih razmer v
svetu, v nebo poganja tudi
cene energentov, kar vzbuja skrbi
pred začetkom ogrevalne sezone.
Številna gospodinjstva namreč, še
posebej ob ostrejši zimi, utegnejo za
ogrevanje plačati več kot doslej.
Kot kažejo podatki Raziskave
energetske učinkovitosti Slovenije,
se pri nas okoli tretjina gospodinjstev ogreva na drva, sledijo kurilno olje, zemeljski plin in električna
energija ter toplotne črpalke.
Tudi zaradi vesti o energetski
draginji v letošnjem letu prodajalci zaznavajo več povpraševanja po
drveh, ki se prav tako dražijo, a še
vedno ostajajo najcenejša oblika
ogrevanja za vse lastnike gozdov,
ki si zalogo za zimo lahko priskrbijo
sami oz. za relativno malo denarja.
Lastnikov gozdov pa v Sloveniji ni
malo. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je namreč 72 odstotkov
gozdov v zasebni lasti. V državi ima-

Stroški ogrevanja ob visokih cenah energentov skrbijo marsikatero gospodinjstvo. Fotografija
je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič
mo tako 413 tisoč gozdnih posestnikov.
Več skrbi imajo v tem času tisti,
ki so v zadnjih letih s kurilnega olja
oz. ogrevanja z drugimi energenti
prešli na ogrevanje z lesnimi peleti.
V zadnjih mesecih so imeli proizva-

jalci precej težav z dobavami, cene
pa so precej poskočile. Kot kažejo podatki Gozdarskega inštituta Slovenije, kjer vsako leto pred začetkom in
ob koncu ogrevalne sezone spremljajo cene lesnih goriv, je bilo denimo
v začetku lanske kurilne sezone za

Dom in družina 33
tisoč ton peletov treba odšteti 275
evrov, do maja je cena zrasla na 344
evrov, danes pa je pri nekaterih trgovcih že presegla petsto, ponekod
celo šeststo evrov.
Kot nam je pojasnila dr. Nike
Krajnc, vodja oddelka za gozdno
tehniko in ekonomijo na gozdarskem inštitutu, so težave na trgu
peletov večplastne in povezane tudi
z aktualnimi razmerami v svetu ter
nikakor niso omejene le na Slovenijo. Zaradi tega je bilo tudi manj uvoza iz držav, kot so Srbija, Ukrajina in
Bosna in Hercegovina. V Sloveniji
namreč s peleti nismo samooskrbni. Proizvedemo jih med 150 in 160
tisoč ton, poraba pa nekoliko presega dvesto tisoč ton. Slovenski proizvajalci so bili v minulih mesecih
omejeni tudi z žagovino, ki jo potrebujejo za izdelavo peletov, saj je v
poletnih mesecih razreza na žagah
manj.

Draginja se je odražala tudi v
cenah kurilnega olja, zemeljskega
plina in elektrike. Cena kurilnega olja je denimo avgusta znašala
že 1,546 evra za liter, a se v začetku septembra vendarle spustila

S prvim septembrom so
začeli veljati nekateri ukrepi,
ki jih je za blažitev draginje
sprejela vlada in ki naj bi
nekoliko ublažili stroške
gospodinjstev.
na 1,643 evra, medtem ko se je še
v začetku leta denimo gibala okoli
enega evra.
S prvim septembrom so sicer začeli veljati nekateri ukrepi, ki jih je za
blažitev draginje sprejela vlada in ki

NOVI UGODNI PAKETI
UPRAVNIŠKIH STORITEV!
C

M

Y
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MY

CY

CMY

K

omejujejo tudi cene elektrike in plina. Gospodinjstva in mali poslovni
odjemalci bodo odslej tako za kilovatno uro po višji tarifi odšteli 0,118
evra, po nižji 0,082 evra in pa 0,098
evra po enotni tarifi. Najvišje dovoljene cene zemeljskega plina za gospodinjstva in za skupne gospodinjske odjemalce pa po novem znašajo
0,073 evra (brez DDV) na kilovatno
uro. Kot pa je napovedal predsednik
vlade Robert Golob, vlada išče možnosti tudi za regulacijo cen kurilnega olja in daljinskega ogrevanja.
Prav tako je v veljavo stopilo tudi
začasno znižanje DDV na 9,5 odstotka za energente, z izjemo za kurilno
olje, saj evropska zakonodaja tega
ne dopušča. Podaljšano je tudi petdesetodstotno znižanje trošarin za
naftne derivate, plin in elektriko,
pri čemer je pri elektriki za polovico
znižan tudi prispevek za obnovljive
vire energije.

Smo zaupanja vreden upravnik z
dolgoletno tradicijo upravljanja in
vzdrževanja večstanovanjskih stavb.
S svojimi strokovnimi storitvami znižujemo
redne mesečne stroške in ohranjamo ter
plemenitimo vrednost vaših nepremičnin.
Sedaj tudi na območju Škofje Loke z
okolico nudimo izredno ugodne pakete
upravniških storitev.
Pokličite nas in se prepričajte o prednostih,
ki jih zagotavljamo našim strankam.
Odgovorno upravljamo z vašo lastnino.
Že več kot 65 let.
Domplan, d.d., Enota Škofja Loka
Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
| www.domplan-upravljanje.si

Roman Hafner, vodja pisarne
T 04 5110 830 M 030 605 759
E roman.hafner@domplan.si
Domplan, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T 04 20 68 800, F 04 20 68 701
| www.domplan.si
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Po ocenah vlade bodo zaradi za
zdaj sprejetih ukrepov gospodinjski
uporabniki zemeljskega plina na letni ravni privarčevali med 90 in 675
evrov, zaradi ukrepov na področju
električne energije pa bo povprečno
gospodinjstvo prihranilo med 110 in
334 evrov.
Prihajajoča ogrevalna sezona bo
v marsičem začrtala cene tudi v prihodnje. Ne glede na to, kako visoki
bodo stroški ogrevanja v prihodnjih
mesecih in letih, pa lahko marsikaj
za znižanje računa naredimo tudi
sami. Poleg dražjih investicij, kot je
zamenjava ogrevalnega sistema in
energetska sanacija hiše, denimo
menjava oken in izdelava fasade,
lahko prihranimo tudi z zelo poceni
rešitvami ali celo brez finančnega
vložka. Tako lahko denimo radiatorje opremimo s termostatskimi ventili, kar predstavlja relativno majhen
finančni vložek in prinese precejšen

TUNA
RIO MARE, 80 g x 4
4,79 EUR

V zadnjih mesecih so se precej podražili tudi lesni peleti. / Foto: Aleš Senožetnik
prihranek energije. Več kot si mislimo, lahko za zmanjšanje stroškov
ogrevanja naredimo tudi popolnoma
zastonj, le s spremembo navad. Tako
recimo ne ogrevamo praznih prosto-

KIS JABOLČNI
EKOLOŠKI
SIMONIČ, 0,75 l
2,54 EUR

KIS
BALZAMIČNI
BELLA ROSA
6%, 0,5 l
1,94 EUR

OMAKA
TABASCO,
350 ml

ZAČINJENA ČEBULA
PRAŽENA, 1 kg,
VREČKA
4,39 EUR

rov, v bivalnih prostorih pa lahko nekoliko znižamo sobno temperaturo.
Zgolj ena stopinja nižja temperatura
namreč prihrani okoli osem odstotkov energije.

9,79 EUR
OLJE BUČNO,
NERAFINIRANO,
PREMOŠA ,1 l
15,39 EUR

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

DAVIDOV
HRAM
PE PE
KRANJ
IN IN
DISKONT
KRANJ
Vse
cene
so maloprodajne
DAVIDOV
HRAM,
KRANJ
DISKONT
KRANJ
Ob vsakem nakupu prejmete KUPON
S POPUSTOM.
Znesek
popusta
predstavlja
2 % prodajne
vrednosti izdelkov, ki
so na
računu
označeni z zvezdico.
Vse cene so maloprodajne

in in
vključujejo
DDV.
vključujejo
DDV.
Savska
loka
Kranj
Savska
loka21c,
21c,4000
4000 Kranj
Vse cene
so
maloprodajne
DAVIDOV
HRAM
PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Minister
za
zdravje
opozarja:
Minister
za
zdravje
opozarja:
Tel. št.: 04/ 20 10 590
in
vključujejo
DDV.
Savska
loka
21c,
Kranj
pitje alkohola
škoduje
Odpiralni
čas:
od4000
ponedeljka
petka
med
Prekomerno
pitje alkohola
Odpiralni
čas: od
ponedeljka
do
petkado
med
7. in 17.
uro7. in 17. uro Prekomerno
Minister zazdravju!
zdravje opozarja:
Tel.
20 7.
10
ter
obšt.:
sobotah
med
in590
12.
ter
ob 04/
sobotah
med
7.uro
in 12. uro
škoduje zdravju!
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

Prekomerno pitje alkohola škoduje
zdravju!
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Nenehnostremenjekizboljšavam,pravapomočkupcuspravimi
rešitvamiinproizvoditervrhunskekomponentesovsodobnem
časuključnizauspešnoširjenjezaupanjainsodelovanjaspartnerji.
VpodjetjuINES,d.o.o.,kinatrguobstajaževečkot30let,ssvojim
nenehnimvlaganjemvstrojniparkinkrepitvijokolektivauspešno
poslujemotudinamednarodnempodročju.Vsetopanamomogočajo
tudivisokistandardikakovostiinnenehneizboljšave,predvsempa
motivirani,sposobniinprizadevnisodelavci.

ZAPOSLIMO:
Delavec v proizvodnji (m/ž)
Monter hidravličnih cevi (m/ž)
Trgovec v trgovini s tehničnimi izdelki (m/ž)
CNC operater/programer (m/ž)

Pričakujemo:

·
·
·
·
·

 inamičnostinveseljedodelaskupci,željopo
d
pridobivanjunovihznanjinsrečevanjuznovimiizzivi,
spoštljivodnosdokupcevinsodelavcev,
učinkovitostdela,
prilagodljivostinzmožnosttimskegadela,
poštenostinpripadnostpodjetju.

Ponujamo:
·
·
·
·
·
·

 elozanedoločenčas,
d
dober kolektiv,
dinamičnodelo,
možnostnapredovanj,
stimulativnonagrajevanje,
priložnostzaosebniinkariernirazvoj.

Čeželitepostatičlannašeekipe,vasvabimodapošljetepisnoprijavo,
kivsebujedokazilaoizobrazbiterkratekživljenjepispoe-poština
zaposlitev@ines.sialinanašnaslov:INESd.o.o.,Kidričevacesta58,
4220ŠkofjaLoka.

Čivkarije.

Akcija traja do 30. 9. 2022 in velja na vse izdelke, tudi na izdelke v akciji.

Na Planet TV se je vrnil Exatlon Slovenija. V njem lahko spremljamo
tudi Tejo Kralj, 43-letno ekonomistko, sicer tudi osebo trenerko,
ki smo jo v preteklosti v podobnih šovih že srečali. Dvakrat je
sodelovala v Surviverju, najprej srbskem, potem še slovenskem. Kdor
jo je spremljal, ve, da je narejena iz pravega testa za tovrstne fizične
in psihične preizkušnje. V tokratnem Exatlonu pa je imela že takoj na
začetku nekaj smole, saj jo je na cedilu pustilo koleno. Vendar, saj
veste, kako pravijo: slab začetek, dober konec. A. B.
/ Foto: arhiv oddaje
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Nova sezona Kmetije na Pop TV se je začela z 31. avgustom. Letos
tekmovalcev na kmetiji ni pričakalo lagodno življenje, temveč se bodo
za nagrado 50 tisoč evrov pošteno nagarali. Obeta se več dvobojev,
trdega dela, izzivov in tudi družin. Tekmovalcem je takoj postalo
jasno, da tokrat ni šale, temveč bodo morali vedno znova dokazati,
da si na Kmetiji zaslužijo ostati. Med šestnajsterico najdemo različne
karakterje pa tudi povratnike. Da med njimi poskusi svojo srečo, se je
odločila tudi 61-letna Ločanka Jožica Jurjevčič. A. B.
/ Foto: arhiv oddaje
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www.prevc.si

Opremljamo s srcem.

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

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si
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Kaj je lepšega kot pokati milne mehurčke? Pa ne samo vodnih, tudi
dimne in goreče milne mehurčke, recimo. Eno zadnjih sobot se
je na Cankarjevem trgu ustavila delavnica Teatra Cizamo s svojo
Tovarno milnih mehurčkov in popestrila ponudbo unikatne tržnice ter
razveselila najmlajše. A. B. / Foto: A. B.

Katja Cof iz Dorfarij nam je na zadnjem LUFtu – Loškem umetniškem
festivalu razložila, da so za Gano značilne pisane košare. Namreč iz
Gane uvaža tudi cekarje in košare različnih velikosti. Zanimalo nas je
še, iz česa so in ali so trpežne. Pravi, da so spletene iz slonove trave
ter da so trpežne. A. B. / Foto: A. B.

Z dolgoletnimi izkušnjami vam pomagamo pri najboljši izbiri vašega novega aparata.
Nov aparat vam dostavimo in priklopimo, starega odpeljemo.
V primeru okvare vam naši usposobljeni serviserji hitro in strokovno odpravijo napako.
Storitve opravljamo po celotni Gorenjski! Z vami že 30 let!

R & U d.o.o.

Trgovina in servis Stik R & U
Kidričeva cesta 75, Škofja Loka
Telefon: 04 51 54 300
Elektronska pošta: info@stik-ru.si
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Sredi avgusta so gasilci PGD Reteče - Gorenja vas prevzeli novo gasilsko vozilo.
Program so s pesmijo obogatile domačinke iz vokalne skupine Šternce. M. B.
/ Foto: arhiv skupine

Grajska kavarna v Škofji Loki je letos vabila na glasbene
poletne večere, najmlajše pa je razveselil tudi obisk Pike
Nogavičke, ki je nastopila v dopoldanskih urah. Prehode
v večer so v grajski kavarni glasbeno obarvali tudi
Andraž Hribar, Daniel Kemish, duet Matej in Tina oziroma
Matej Naglič s kitaro in pevka z žametnim glasom Tina
Nunar (na fotografiji). Od poletja se bodo v kavarni
poslovili ta teden z nastopom skupine Čedahuči. A. B.
/ Foto: A. B.

Park Brdo pri Kranju je organiziral Dan domačih dobrot, pravijo, da največjo
tržnico domačih pridelkov in izdelkov na Gorenjskem. Tam smo srečali tudi Petro
Plestenjak Podlogar, ki je s svojimi lesenimi modeli za loške kruhke, delavnico ter
na koncu sladkimi medenimi grižljaji skupaj z otroki poskrbela za nasmehe na
njihovih obrazih. A. B. / Foto: A. B

Galerija Sokolskega doma v Škofji Loki je že tretjič
gostila Območno likovno razstavo JSKD Škofja Loka
oziroma pregledno razstavo ljubiteljskih likovnih
ustvarjalcev občin Žiri, Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka
in Železniki. Odprtje razstave je sicer moderiral Janez
Jocif (JSKD Škofja Loka), nekaj besed pa je prisotnim
namenila tudi Agata Pavlovec (na fotografiji), ki je bila
tokrat v vlogi strokovne spremljevalke razstave. A. B.
/ Foto: A. B.

Gasilci PGD Reteče - Gorenja vas kuhajo odličen golaž. O tem smo se prepričali
na veselici, ki so jo pripravili pretekli mesec, in to so junija potrdili tudi z zmago
na Golažijadi 2022 (na sliki) v organizaciji PGD Trata. M. B.
/ Foto: arhiv Pgd Reteče - Gorenja Vas

Razvedrilo 39

V sklopu praznovanja 90-letnice Osnovne šole Škofja Loka-Mesto si je na Mestnem trgu mogoče ogledati razstavo Šola skozi čas. Razstava
obiskovalce popelje skozi zgodovino šolske »palače« v Šolski ulici. Panoje s fotografijami šole iz različnih obdobij si bo mogoče ogledati do 5.
oktobra. Obenem pa si je v izložbenem oknu Žigonove hiše mogoče ogledati virtualno predstavitev raznolikega dogajanja v šoli, ki predstavlja,
poudarjajo v šoli, kako skupaj rastejo, obenem pa v srcu ostajajo mladi. / Foto: Gorazd Kavčič

Razgibajmo možgane

Pevske vaje

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.

Mož vpraša ženo: »Pa kam ti hodiš vsak
večer?«
»S prijateljicami na pevske vaje,« odgovori
ona.
»In kaj tam delate?«
»Nič posebnega, klepetamo in pijemo vino.«
»Ja kdaj pa potem pojete?«
»Ko se vračamo domov.«
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Kupi policaj stanovanje: novo, lepo, a brez
ogrevanja. Kolega policaj ga vpraša, ali je
znorel. »Človek, ko bo pozimi zunaj minus,
boš zmrznil.«
Zadovoljni lastnik stanovanja pa odvrne:
»Vse je v redu. Pozimi se bom stisnil v kot,
kjer je zmeraj 90 stopinj.«
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VLEČNE KLJUKE

40 Na kolesih

Vlečna kljuka – ste vedeli
a in
etn aža
alit mont
v
K ra
hit

Pomembna je kakovostna vgradnja.

V

lečna kljuka mora ustrezati zmogljivostim avta
ter največji dovoljeni teži prikolice in vertikalni
obremenitvi kljuke. Zadnjih dveh podatkov med
seboj ne smemo mešati. Dovoljene mase prikolice za
vleko so lahko več kot 1500 kilogramov, medtem ko so
dovoljene vertikalne obremenitve med petdeset in sto kilogrami, odvisno tudi od vrste avtomobila. Ko računamo
maso našega tovora, ob tem ne smemo pozabiti na maso
praznega kovčka in prtljažnika. Če je dovoljena navpična obremenitev vlečne kljuke 60 kg, masa prtljažnika in
kovčka pa denimo 30 kilogramov, lahko naložimo le razliko do polne vrednosti, to pa je 30 kilogramov.
Pomembno je tudi, da sta avtomobil in prikolica višinsko čim bolj poravnana. Prikolica ne sme biti nagnjena naprej ali nazaj. Zato je pomembna pravilna višina
kljuke, ki mora biti po evropskih standardih v najvišji
točki med 45 in 47 cm oddaljena od tal oz. pri polno obremenjenem avtomobilu med 35 in 42 cm.
Nekdaj je veljalo, da je kljuko treba sneti z avtomobila, če je ne uporabljamo, danes to ne velja več, boste pa s
kljuko na avtomobilu v primeru nesreče (naleta vozila za
vami) bolj nevarni za druge udeležence v prometu.
Kot zanimivost omenimo še, da nekatera vozila (električna, hibridna) dovoljujejo zgolj vertikalni pritisk na
vozilo in omogočajo zgolj prevoz nosilcev za kolesa.
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www.hernec.si
info@hernec.si
Tel: 01 362 10 11
Hernec, d. o. o.
Spodnje Pirniče 52c
1211 Ljubljana Šmartno
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Pooblaščeni serviser za vozila:

SUVereno!
SUVereno!
Slovenci že četrto leto SUV modelom Hyundai pripisujejo najvišjo raven kakovosti. Tako lahko že zdaj
suvereno vstopite v novo obdobje mobilnosti s tremi najsodobnejšimi modeli. KONA Electric se ponaša
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Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje.
Električna mobilnost je šele začetek.
Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje.
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Električna mobilnost je šele začetek.
Povprečna poraba goriva: 0,0 – 6,557 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 149 g/km.
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Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000
Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000
Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000

- CENITEV VOZIL
- KAROSERIJSKA POPRAVILA
- HLADNA POPRAVILA POŠKODB PO TOČI
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prodaja@avto-lusina.si
E-mail: prodaja@avto-lusina.si
www.avto-lusina.si
www.avto-lusina.si
www.avto-lusina.si

NOVI

PEUGEOT

308 SW
IZJEMEN

Tehnološko napredni i-Cockpit
Modularnost in izjemna prostornost
Bencin, dizel in priključni hibrid

peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 1,0 do 6,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 22 do
150 g/ km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0215 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev:
od 0,00025 do 0,00091 g/km. Število delcev: od 0,04 do 2,37. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00, www.rodex.si

Peugeot_308-SW_oglas-AC-PROFEKT_A5_maj2022_uk-V2.indd 1

09/05/2022 13:51

42 Prireditve
SEPTEMBER
Do 25. 9.

17. 9.

Galerija na gradu, po urniku muzeja

Od osvoboditve do osamosvojitve: Loško ozemlje od
leta 1945 do 1991, razstava
04 517 0405, biljana.ristic@loski-muzej.si

Osnovna šola Cvetka Golarja, 9.00–12.00

32. Dnevi evropske kulturne dediščine in 10. Teden
kulturne dediščine, Vztrajam – dobrodelni tek
Tek z gibalno-ustvarjalnimi delavnicami na temo
škofjeloške kulturne dediščine in degustacija lokalnih
poslastic
vanja.jordanov@oscg.si

Do 30. 9.

Partizanska cesta 1, 10.00–12.00

Vpis v novo študijsko leto 2022/2023, vpis v programe
Univerze za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka
krozki.loka.u3@gmail.com
Do 22. 9.

Sokolski dom Škofja Loka , po urniku doma

Od 17. do 19. 9. Galerija Franceta Miheliča, Kašča, Spodnji
trg 1, 10.00–18.00

Obiščite Galerijo Franceta Miheliča v Kašči, brezplačen
ogled razstave
04 517 0400, info@loski-muzej.si

Posledice/Consequences, fotografska razstava

04 511 23 35, ema.nunar@zavod973.si, info@sokolskidom.si
Do 22. 9.

Sokolski dom Škofja Loka , po urniku doma

Slovenska pregledna razstava fotografij
041 540 810, info@fkaa-klub.si
Od 13. do 15. 9.
16.00–18.00

Loški oder Škofja Loka 10.00–12.00 in

Vpis abonmajev Loškega odra, novi abonenti

17. 9.

Loški oder Škofja Loka, 19.30

Avtorska reciklaža Feydeaujeve komedije: Strasti, laži
in maček v žaklju, gledališka predstava
041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si
18. 9.

Kino Sora, 19.00

Art kino, Luknja, film
040 551 213, info@kinosora.si

041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si
20. 9.
Od 14. 9. do 15. 10.
celodnevna

Staro mestno jedro Škofja Loke,

Dnevi evropske kulturne dediščine 2022 in 10. Teden
kulturne dediščine, Rokodelstvo v mestu: intervencija
v urbanem prostoru, projekcija lokacij, sprehod do
nekdanjih rokodelskih delavnic in odkrivanje njihovih
zgodb, obisk rokodelcev
040 769 521, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si,
nina.misson@loski-muzej.si
Od 14. 9. do 15. 10. Rokodelski center DUO, Mestni trg 34,
po urniku DUO centra

Dnevi evropske kulturne dediščine 2022 in 10. Teden
kulturne dediščine, Od runa do volne, odprtje razstave
14. septembra ob 18.00
040 769 521, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si
Od 14. 9. 2022 do 1. 1. 2023
stolp 10.00–18.00

Loški muzej Škofja Loka, okrogli

Partizanska cesta 1

Dan odprtih vrat, predstavitev študijskih programov
Univerze za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka
krozki.loka.u3@gmail.com
Od 20. do 25. 9.

Sokolski dom Škofja Loka, po urniku doma

Vpis Kristalnega abonmaja v Sokolskem domu Škofja
Loka, dosedanji abonenti
04 511 2335, info@sokolskidom.si, www.sokolskidom.si
Od 20. do 25. 9.

Sokolski dom Škofja Loka, po urniku doma

Vpis otroškega glasbenega abonmaja Umetnost
otrokom v Sokolskem domu Škofja Loka, dosedanji
abonenti
04 511 2335, info@sokolskidom.si, www.sokolskidom.si
21. 9.

Loški muzej Škofja Loka, 18.00

Lahko pehotno orožje JLA in TO, predavanje

Dnevi evropske kulturne dediščine 2022 in 10. Teden
kulturne dediščine, Od runa do volne, odprtje razstave
14. septembra ob 18.00 v DUO centru

04 517 0400, info@loski-muzej.si

nina.misson@loski-muzej.si

Art kino, Luknja, film

23. 9.

Kino Sora, 20.00

040 551 213, info@kinosora.si
16. 9.

Loški grad 19.31

Noč ima moč, Doživite Loški grad duhov ponoči, nočni
voden ogled grajskih hodnikov, obvezne prijave
030 650 377, jana.kuhar@visitskofjaloka.si

Od 24. 9. do 8. 10. Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za
lesarstvo, Kidričeva 59, 7.15–13.00

Art kino, Tam, kjer pojejo raki, drama

32. Dnevi evropske kulturne dediščine in 10. Teden
kulturne dediščine, Obudimo izdelovanje lesenih
izdelkov loških rokodelcev, odprtje razstave 28.
septembra ob 18.00

040 551 213, info@kinosora.si

041 250 268, janja.cencic-gartner@scsl.si

16., 17. in 24. 9.

Kino Sora, 20.00
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24. 9. Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo,
Kidričeva 59, 9.00–13.00

32. dnevi evropske kulturne dediščine in 10. teden
kulturne dediščine, Delavnica klekljanja za vse
generacije, prenos obrti na mlajšo generacijo
031 261 813, urska.florjancic@telemach.net
Od 24. do 26. 9. Galerija Franceta Miheliča, Kašča,
Spodnji trg 1, 10.00–18.00

Obiščite Galerijo Franceta Miheliča v Kašči, brezplačen
ogled razstave
04 517 0400, info@loski-muzej.si
24. 9. in 1. 10.
11.00

Cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu,

32. dnevi evropske kulturne dediščine in 10. teden
kulturne dediščine, Crngrob naokrog – za konec tedna
spoznajmo Crngrob!, sobotno vodstvo skozi zgodovino
crngrobške cerkve
04 517 0404, obisk@loski-muzej.si
Od 24. 9. do 8. 10.

Vrtec Škofja Loka, vse enote, 9.00–12.00

32. Dnevi evropske kulturne dediščine in 10. Teden
kulturne dediščine, Ljudske modrosti skozi zgodbe

Različni dogodki v vrtcu v povezavi s starši, društvi in
lokalnimi umetniki

28. 9. do 27. 11.

Galerija Ivana Groharja, po urniku galerije

Tomislav Brajnović, Nebo vzpostavlja red, odprtje
razstave 28. septembra ob 18.00
04 517 0400, info@loski-muzej.si
Od 28. 9. 2022 do 31. 8. 2023
muzeja, po urniku muzeja

kapela in dnevna soba Loškega

Tomislav Brajnović, Umetnik živi muzej, odprtje zbirke
28. septembra ob 19.30
04 517 0400, info@loski-muzej.si
Od 28. 9. do 30. 10.
doma

Sokolski dom Škofja Loka, po urniku

32. Dnevi evropske kulturne dediščine in 10. Teden
kulturne dediščine, Dragocenosti stoletij, odprtje
razstave 28. septembra ob 18.00
04 511 2335, ema.nunar@zavod973.si, info@sokolskidom.si,
www.sokolskidom.si

Od 28. 9. do 30. 10.
doma

Sokolski dom Škofja Loka, po urniku

32. Dnevi evropske kulturne dediščine in 10. Teden
kulturne dediščine, 6. rokodelske kolonije CDUO Škofja
Loka, odprtje razstave 28. septembra ob 18.00
040 172 636, 04 511 23 35, katka.kres@gmail.com,
info@sokolskidom.si

031 248 883, nika.arnolj@vrtec-skofjaloka.si
29. 9.
24. in 25. 9.

Kino Sora, 18.00

Kino Sova, Zmajev jezdec, animirani film

Partizanska cesta 1, 9.00–11.15

Računalniški tečaj, začetni 4-krat 3 študijske ure
krozki.loka.u3@gmail.com

040 551 213, info@kinosora.si
27. 9. Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34,
8.20–13.00

32. Dnevi evropske kulturne dediščine in 10. Teden
kulturne dediščine, Staro navdihuje novo

Ogled obnove hiš, opazovanje detajlov in delavnica, 041 703 006,
irena.peternel.ip@gmail.com
27. 9.–9. 10.

Sokolski dom Škofja Loka, po urniku doma

Vpis Kristalnega abonmaja v Sokolskem domu Škofja
Loka, novi abonenti
04 511 2335, info@sokolskidom.si, www.sokolskidom.si
27. 9.–9. 10.

Upravna enota Škofja Loka, 17.00–20.00

Inovativno na pot podjetništva, postavljanje hibridnih
poslovnih modelov
04 506 0220, info@ra-sora.si
30. 9. staro mestno jedro Škofje Loke, Sokolski dom Škofja
Loka, celodnevna prireditev

32. Dnevi evropske kulturne dediščine in 10. Teden
kulturne dediščine, Mala Groharjeva kolonija

Ustvarjanje loških osnovnošolcev na trgih in ulicah
tisočletnega mesta
041 802 424, janez.jocif@jskd.si

Sokolski dom Škofja Loka, po urniku doma

Vpis otroškega glasbenega abonmaja Umetnost
otrokom v Sokolskem domu Škofja Loka
novi abonenti

04 511 2335, info@sokolskidom.si, www.sokolskidom.si
27. 9.

29. 9.

Upravna enota Škofja Loka, 17.00–20.00

Splača se biti naročnik
Gorenjskega glasa

Inovativno na pot podjetništva, osnove vitkega
podjetništva in validacija poslovne ideje
04 506 0220, info@ra-sora.si
27. 9.

Sokolski dom Škofja Loka, 19.00

Športna priznanja za obdobje marec 2021–marec 2022,
podelitev občinskih športnih priznanj
ales.murn@zsport-skloka.si

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si

44 Nagradna križanka

NOVA
AVTOPRALNICA

IZBERITE

RAINTECS
IN PREMIUM
TER PRIVOŠČITE
SVOJEMU VOZILU
NAJBOLJŠO
NEGO.

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

KER SI VAŠE VOZILO

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

Nagrade: 3-krat bon za pet pranj avtomobila
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z ošte
vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošlji
te do petka, 23. 9. 2022, na Gorenjski glas, Nazorje
va ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v
na biralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stav
bo na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.
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OVEN
21. marec–21. april

Ne popustite želji po zapravljanju, saj
vas lahko naknadno ob pregledu financ
izrazito boli glava. Obeta se vam tudi
romanca, ki bo zagorela obojestransko,
kar vam bo prišlo še kako prav, saj boste
na poslovnem področju imeli občutek, da
ne dosegate standardov. Kar pa ne drži! V
ljubezni določite omejitve.

BIK
22. april–20. maj
Občutek imate, da ste v vrtincu, ki
spominja na centrifugo. Obrača vas
na vse strani. Potrebovali boste precej
potrpežljivosti, saj se okoli vas dogajajo
pomembni premiki. Čeprav niso zlahka
vidni, jih boste ob koncu poletja že videli
in začutili. Razmislite o odmiku od
vsega in počitku. To bi bila še najboljša
odločitev.

DVOJČKA
21. maj–21. junij

Čas je, da se osredotočite na ustvarjanje
življenja, ki ga želite živeti. Počutili se
boste senzibilno in predvsem se vam
bo oglašala intuicija. Poigrajte se s temi
občutki, saj so vam lahko pomemben
kažipot pri sestavljanju kamna na
kamen in gradnji svoje palače življenja.
Ko se vam bo zazdelo, da ste v slepi ulici,
pojdite na krajši avanturistični oddih.

RAK
22. junij–22. julij
Ta mesec se morate osredotočiti
predvsem nase. Zelo dobro razmislite,
kam in koliko energije boste vložili v
projekte, ki se nanašajo na druge. Še
najbolje je, da se jih niti ne lotevate.
Usmerite vso energijo vase. Vse ostalo
naj bo rezerva. Razmislite, kaj pomenijo
besede ljubiti sebe in delati na sebi.

LEV
23. julij–23. avgust

Zabava, pri zabavi, z zabavo … tole je vaš
moto v tem mesecu. Praznovali boste
po dolgem in počez in seveda predvsem
v svojem stilu. Ponovno boste uživali v
tem, kar ste, in zagotovo ste eno najbolj
sijočih znamenj horoskopa. Toda to še
vedno ne pomeni, da je pametno, da
sprejemate nepremišljene odločitve.

DEVICA
24. avgust–23. september
Popolnost ne samo, da ne obstaja,
hlastanje po njej na dolgi rok je lahko
tudi škodljivo. Razmislite, kje se je
po nepotrebnem oklepate, in se lotite
sprememb na teh področjih. Čas, ki se
vam bo sprostil, ko boste počistili to
nepotrebno perfekcionistično navlako,
pa izkoristite za svoje razvajanje in svojo
rast.

TEHTNICA
24. september–23. oktober

Počutite se energijsko utrujene in že
tudi izčrpane. To ni nič nenavadnega,
saj se dogajajo pomembne spremembe,
ki so na prvi pogled nevidne. Pazite se
energijskih in čustvenih vampirčkov
okoli sebe, ki vam bodo zavidali uspeh
in si želeli svoj kos vaše pogače. Kakšen
uspeh lahko proslavite tudi naskrivaj.

ŠKORPIJON
24. oktober–22. november
Sedite in dobro razmislite, komu lahko
zaupate in kdo že dolgo nima več tega
privilegija. Zaupajte svojemu občutku, ki
vam v zvezi z nekaterimi osebami pravi,
da se je čas potovanja na skupnem vlaku
iztekel. Pustite te ljudi, naj izstopijo iz
vašega vagona, in odpotujte dalje brez
njih, kajti dogaja se vam ogromno.

STRELEC
23. november–21. december

Tisti, ki slabo mislijo, pa naj bo to o vas
ali o kom drugem, bodo to počeli še
naprej. Ne glede na to, kaj storite, ne bodo
spremenili svojega negativnega mnenja.
Na vas je, da ugotovite, da se vas to niti
ne tiče. Da je njihova negativnost samo
njihova stvar in res ni nobene potrebe, da
bi jo prevzemali nase.

KOZOROG
22. december–20. januar
Malce bo treba postaviti meje na novo,
kajne. Potreben bo temeljit in predvsem
ne preveč čustven razmislek o tem,
komu dajete na vseh področjih ogromno,
dobite pa nazaj samo drobiž. Saj vemo, da
je v življenju vse daj-dam, kajti drugače
ni ravnovesja. V ljubezni se vam svetuje,
da se prepustite trenutkom.

VODNAR
21. januar–19. februar

Ne morete spremeniti svojih korenin in
svoje preteklosti, toda lahko spremenite
svojo prihodnost. Prerešetajte svoje
navade, ki ste jih prinesli še iz otroštva,
in ohranite samo tiste, ki vam koristijo
zdaj in ki vas krepijo in vam dovolijo
rast. Ozavestite, da v vašem otroštvu
niso cvetele samo rožice in da vas niso
naučili samo dobrih stvari.

RIBI
20. februar–20. marec
Obetajo se vam komunikacije, ki ne bodo
vedno pozitivne. Imejte v mislih, da so
besede močno orožje, ki lahko naredi
veliko dobrega pa tudi slabega. Zapletati
se znate v besedne dvoboje z ljudmi v
svoji ožji bližini. Ohranite mirno kri, na
koncu bo vse v redu. Ker če še ni v redu,
pomeni, da še ni konec.
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BODITE POZORNI
NA OTROKE V PROMETU!
www.avp-rs.si
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Les 3 plus

10

novičke

Ekipa podjetja Les 3 plus d.o.o. je letos dopolnila 10. leto svojega delovanja.
VSE NA ENEM MESTU smo si rekli pred 10 leti in tako pravimo še danes.
Zato, ker smo svojimi izkušnjami, znanjem, kvaliteto in nenazadnje dobro voljo vedno
na voljo za vsakogar, ki se odloči za malo ali veliko prenovo svojega doma.
V teh desetih letih smo skupaj z našimi zvestimi izvajalci vstopili v marsikateri dom.
Vsem našim strankam se zahvaljujemo za zaupanje ter vas vabimo, da skupaj obnavljamo še najmanj nadaljnih 10 let.

LET

Vaša ekipa Les 3 plus

NOTRANJA VRATA

Na notranja vrata
Lesna in Les 3 plus
vam priznamo

VINILI

Na VSE vinilne talne obloge
klik in za lepljenje
vam priznamo

PARKETI

Gotovi parketi po

AKCIJSKIH cenah.

Na masivne parkete EDELHOLZ

10% popusta. 10% popusta. 10% popusta.
Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER

E: les3plus@gmail.com

T: 040 418 251, 04 204 27 14

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

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni.
Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijska ponudba na tej strani velja za določene in označene materiale do 30. 9. 2022
oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. Popusti se ne seštevajo.
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