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Iščemo nove sodelavce/ke za večizmensko delo v proizvodnji.
Vse zainteresirane, ki iščete novo zaposlitev ali si želeti zgolj novih priložnosti,
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Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija
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Vse več prenočitvenih zmogljivosti
Hotel Transturist naj bi začeli obnavljati spomladi. Pred kratkim je tudi
Krona na Placu dobila novega lastnika, na Spodnjem trgu pa rasteta dva
prenočitvena objekta.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Zaključujete svoj mandat kot ško-

Župan Miha Ješe pod zastavami pobratenih mest. V mesecu oktobru je Škofja Loka
praznovala štirideset let pobratenja z občino Sovodnje ob Soči.
lež k zmagi prinesejo neto plače, tako
da je občina Cerklje z letališčem izven
konkurence. Dejansko se lahko razvrščamo samo od drugega mesta naprej,
kjer imamo približno enake pogoje.
Prav tako pa je treba ločiti manjše občine od večjih, kjer so nakopičeni tudi
socialni problemi iz sosednjih občin,
zato sem že lani rekel, da Škofja Loka
nikoli ne more preseči naših treh sosednjih občin. Jim pa ob tej priložnosti iskreno čestitam, saj so v bistvu na
prvih treh mestih. Naša občina se lahko primerja z Logatcem, tako da smo
pravzaprav na drugem mestu med
primerljivimi. Zavedamo se, da v Loki
dobro delamo in da ohranjamo vsako
delovno mesto, ker konjunktura ne
bo večno trajala. Zadovoljen sem, da

imamo v naši občini relativno razpršeno industrijo iz različnih panog.
Predvsem je pa to rezultat dobrega
sodelovanja v okviru občine, dobrega
dela občinske uprave in ne nazadnje
tudi dobrega sodelovanja z ostalimi
tremi občinami z Loškega.
Gospodarstvo je gibalo razvoja, družbena nadgradnja pa mu mora slediti.
Zato apeliram na naše gospodarstvenike, naj od enega do dva odstotka dobička – tako kot je to običajno v svetu
– vložijo nazaj kot svojo družbeno odgovornost v širok spekter dejavnosti,
ki jih imamo v vseh štirih občinah z
Loškega.«
• Medtem ko obnova loškega gradu
teče skladno z načrti (sicer z manjšo
zamudo) in bo zaradi obnove stre-

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

fjeloški župan. Kako ste zadovoljni
in kaj bi omenili kot ključne dosežke?
»Biti župan Škofje Loke je bila zame
velika čast in odgovornost. Zelo sem
ponosen na naše rezultate v zadnjih
osmih letih in na vso ekipo, ki je sodelovala in pomagala. Poudaril bi
predvsem dosežke na področju okolja,
prometa in razvoja podeželja. Zgradili
smo glavne vodovode, centralne kanalizacijske sisteme in komunalne
čistilne naprave. Izvedli smo protipoplavno zaščito Podna ter toplotno zaščito vseh šol in vrtcev, uvedli pa smo
tudi merjenje in letno poročanje o kakovosti zraka. Zgradili smo predor in
južno loško obvoznico, most v Mednu
in cesto v industrijsko cono, prenovili mestno avtobusno linijo, obnovili
dotrajane ceste v primestnih naseljih, podpisali pogodbe za izgradnjo
kolesarskih poti ter pripravili projekt
obnove Kidričeve ceste in ceste skozi
Godešič. Na podeželju smo asfaltirali
večino makadamskih klancev, pripravili seznam obnove dotrajanih cest
in projekte za vaške kanalizacije, sofinancirali male komunalne čistilne
naprave in urejanje vaških vodovodov
ter uredili šolo v Bukovščici in vrtec
na Bukovici.«
• Revija Moje finance je že tretje leto
zapored preverjala, v kateri občini se
najbolje živi. Zmagovalka je občina
Cerklje na Gorenjskem, sledijo pa
ji Žiri, Gorenja vas - Poljane in Železniki. Naša občina se je znašla na
desetem mestu. Gre za dober rezultat, pa vendarle se pojavlja vprašanje, v čem so sosednje občine boljše
od loške.
»Z rezultatom sem zelo zadovoljen.
Kot sem povedal že lani, največji de-

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka
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he v prihodnosti pridobil tudi nekaj več kot potrebnega
prostora na podstrešju, pa se vedno več Ločanov sprašuje, kaj se bo zgodilo s starološkim gradom.
»Starološki grad je v lasti ministrstva za delo, upravlja pa
ga Center slepih, slabovidnih in starejših. Zelo se trudimo,
da bi prišlo do premestitve CSS invalidskega podjetja v industrijsko cono in da bi na njegovem mestu dogradili dodatni trakt domske oskrbe, predvsem za osebe z demenco,
en oddelek za redno varstvo in na podstrešju tudi varovana stanovanja. To bi bil lahko dober primer javno-zasebnega partnerstva in na ministrstvo je že šla pobuda, da to
uredimo.
Najprej pa se moramo osredotočiti na staro mestno jedro.
Sredi Loke imamo namreč Nunski samostan, ki mu bo
prej ali slej treba dati nov program. Poleg ureditve trgov
in ulic starega mestnega jedra se ukvarjamo tudi s tem,
kako dati primerno vsebino staremu Šeširju, ki naj bi po
novem predstavljal dodatno zanimivost za Ločane in turiste. Po drugi strani bo s tem tudi novi lastnik zadovoljil
svoj interes, zaradi katerega je to območje navsezadnje
tudi kupil.«
• Več let so se Ločani spraševali o usodi dveh propadajočih turističnih objektov, Hotela Transturist in Krone.
Sedaj pa sta se skorajda istočasno našla kupca za obe lokaciji. Za hotel ste napovedali, da ga bo po prenovi vodil
nemški hotelir. Kakšna pa naj bi bila prihodnost Krone?
»Gre za zasebne naložbe in na namere lastnikov občina
nima velikega vpliva. Pa vendarle, že v svojem predvolilnem programu leta 2014 sem poudaril aktiviranje hotela
in vesel sem, da se je naš trud obrestoval. Krone sicer nisem omenjal, a je tudi tu prišlo do premika z mrtve točke.
V sklepni fazi so dogovori za začasno oddajo zemljišč okoli
hotela, da lahko novi lastniki začnejo preureditev, ki naj bi
se začela spomladi prihodnje leto, končana pa naj bi bila
v letu dni. Glede Krone sem že bil v stikih z novim lastnikom. Ne vemo še, katere dejavnosti bodo po novem v Kroni, vendar naj bi bile med njimi tudi sobe in restavracija.
Svoja vrata odpira tudi gostilna Pr' Pepet na koncu Mestnega trga in že kar težko čakamo to novo pridobitev, saj je
zlasti ob nedeljah v Loki pomanjkljiva gostinska ponudba.
Na Spodnjem trgu tudi rasteta dva prenočitvena objekta,
tako da bo naša tisočletna lepotica imela v prihodnje še
boljše možnosti za razvoj turizma, saj bo več turistov nameščenih v loških hotelih. Upam, da bo hotel obnovljen
do maja leta 2020, ko gostimo letno konferenco združenja
Douzellage. Vesel bom, če bomo lahko vseh 250 gostov, kolikor jih pričakujemo, namestili v naši občini.«
• Kako ste zadovoljni s potekom del v zvezi z vrtcem?
»Prijetno sem presenečen, kako dobro potekajo dela. Skladno z napovedmi izvajalcev bo vrtec do konca leta pod streho. Če bo šlo tako naprej, lahko pričakujemo, da bo v prvi
polovici novembra spodnja etaža že v celoti zgrajena, tako
da bo svoje delo lahko nadaljeval tudi pogodbeni partner.«
• Tri leta je minilo od odprtja škofjeloške južne obvoznice, zdaj pa že tečejo postopki za severno obvoznico.
Pred približno mesecem dni so potekale odmere na te-

renu. Kakšni so nadaljnji postopki in kako nameravate
projekt približati občanom, na katerih zemljišča obvoznica posega, saj naj bi se jih več kot dvajset ne strinjalo
z obvoznico?
»Pri vsakem posegu v prostor je predvsem treba najprej
oceniti javni interes. Po drugi strani je treba poudariti, da
je trenutna zakoličba bistveno širša, kot bo dejanski potek trase na obvoznici. Tako kot doslej so občinska vrata
še vedno odprta za vsakega posameznika in skupaj lahko
pogledamo, kaj jih skrbi. Projektant bo aktivno sodeloval
z vsemi prizadetimi s trase, zlasti s tistimi, ki bodo za cesto morali odstopiti del svojih zemljišč. Veliko hude krvi je
povzročilo tudi zakoličenje dovozne ceste skozi Groharjevo
naselje do krožišča pri Groharjevem naselju. Mislim, da je
nervoza povsem odveč, ker je bilo zakoličenje skoraj dvakrat toliko široko, kot bo potem široka cesta. Skupni ogled
z občani je pokazal, da pravzaprav ni kakšnega večjega nasprotovanja tej cesti. Mogoče je treba na mikro ravni preveriti dodatne rešitve za boljšo protipoplavno zaščito tega
območja, manjši vpliv v prostoru in predvsem za zagotovitev čim manjših sprememb za kakovost življenja.
Po drugi strani pa je treba jasno povedati, da cesto nujno
potrebujemo. Kdor tega ne verjame, naj gre med sedmo in
osmo uro zjutraj ali med pol tretjo in pol peto popoldan na
Kidričevo cesto mimo avtobusne postaje in Name, ko vozniki porabijo bistveno preveč časa za prehod skozi Škofjo
Loko in zaradi tega bistveno bolj onesnažujejo tudi zrak.
Večkrat je bilo rečeno, da bo zaradi obvoznice ogroženih
sedem vasi. Mislim, da gre za pretiravanje. Dejansko skoraj skozi vse te vasi zdaj že poteka promet, samo na južni
strani, zdaj bo pa na severni. Edino Virlog je tisti, ki bo
dodatno obremenjen. Po drugi strani pa bo Križna Gora izjemno pridobila s to cesto, razbremenil se bo promet skozi
Binkelj, ki je res nemogoč, ves tranzitni promet na Križno
Goro pa bo šel pa prek lepih poti na panoramsko cesto.
Tam, kjer bo nevarnost hrupa, bo treba postaviti protihrupne ograje. Prepričan sem, da se bo položaj za večino izboljšal.
Nadaljnji koraki pri severni obvoznici so projektiranje in
nakupi zemljišč. Pri tem bo občina sodelovala, vse pa vodi
Direkcija RS za infrastrukturo. Mi se bomo trudili, da bo
šlo vse po čim bolj zložni poti, računam pa, da bi obvoznico
lahko začeli graditi v roku petih do šestih let.
Trenutno je pomembnejša od severne obvoznice navezava
nove ceste od Industrijske cone Trata do Meje, ki jo država
že projektira, kranjska in loška občina pa jo morata vključiti v svoje prostorske načrte. Ta cesta bo dejansko zelo
razbremenila krajevne skupnosti Godešič, Reteče in Sv.
Duh, saj bo po teh cestah prepovedan promet s tovornimi
vozili, ki je trenutno zelo gost.«
• Kako kaže ureditvi ceste skozi Godešič?
»Cesta skozi Godešič je trasirana. Usklajeni so vsi projekti za izgradnjo, in ko bodo pridobljene vse služnosti, bo
lahko Direkcija RS za infrastrukturo pridobila gradbeno
dovoljenje. Nova cesta bo predvidoma zgrajena prihodnje
leto.«
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Polna priključitev na sodobno kanalizacijsko
omrežje omogoča trajnostni razvoj naše občine

V OBČINI ŠKOFJA LOKA SMO DOSEGLI VISOK DELEŽ PRIKLOPA OBJEKTOV NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Izvedena širitev in posodobitev javnega kanalizacijskega
sistema omogoča odvajanje in čiščenje odpadnih voda
na čistilnih napravah tako obstoječim objektom kot tudi
prihodnjim novogradnjam. Za realizacijo trajnostnih razvojnih ciljev moramo zagotoviti priklop vseh objektov na
poselitvenem območju občine na kanalizacijski sistem.
Do zdaj je na ravninskem poselitvenem območju občine,
ki vključuje območje Škofje Loke, naselja Godešič, Reteče
in Gorenja vas - Reteče ter suburbanizirano območje Dorfarij, ki gravitira na naselji Žabnica in Šutna (v MO Kranj),
na javno kanalizacijsko omrežje od skupno 3.639 objektov
že priključenih 3.385 objektov, kar presega 93 odstotkov
vseh objektov. Od nepriključenih objektov jih 160 že lahko
priključimo, za 35 objektov je kanalizacija v gradnji, za 27
objektov v načrtovanju, za 32 objektov oziroma 0,9 odstotka vseh pa bo treba najti posamične rešitve; najverjetneje
bo potrebna vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav.
Do konca leta 2020 je predvidena izgradnja manjkajočih
vodov in priključitev vseh objektov.

OBČINA ŠKOFJA LOKA JE BILA PRI PROJEKTU IZGRADNJE
KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE IZJEMNO USPEŠNA
PRI PRIDOBIVANJU NAMENSKIH FINANČNIH SREDSTEV IZ
EVROPSKIH IN DRŽAVNIH VIROV
Izgradnja tako zahtevnega projekta je bila tudi finančno zelo
zahtevna. Skupni strošek je bil 39,6 milijona EUR, od česar
smo prejeli kar 23,1 milijon EUR nepovratnih sredstev. Povprečno zgrajeni priključek za uporabnika za objekt povprečne velikosti je bil okoli 10.500 EUR, najcenejši v Vincarjih in
najdražji v Puštalu. Zaradi visokega deleža pridobljenih nepovratnih sredstev je dejanski strošek priključnine za uporabnike znašal okoli 15 odstotkov povprečne gradbene cene.
Merila in pogoji za pridobitev nepovratnih namenskih
sredstev iz proračuna EU in Republike Slovenije so bila zelo
zahtevna in zato lahko tolikšen delež pridobljenih sofinancerskih sredstev štejemo za velik uspeh Občine Škofja Loka.

UPRAVNO SODIŠČE RS ZAVRNILO VEČINO TOŽB ZOPER
IZDANE ODLOČBE O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Uspešnost Občine Škofja Loka pri pridobivanju nepovratnih
namenskih sredstev se odraža tudi pri obračunavanju komunalnega prispevka, saj so vsa pridobljena sredstva iz
drugih virov, ki niso lastna občinska proračunska sredstva,
skladno s področnimi predpisi, izvzeta iz osnove za obračun
komunalnega prispevka, ki se obračuna tako za obstoječe
objekte, ki se priključujejo na novozgrajeno komunalno infrastrukturo, kot za novogradnje.
Od začetka izdajanja odločb o odmeri komunalnega prispevka na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje občine Škofja Loka je bilo na Upravno sodišče RS
skupno vloženih kar 15 tožb, in sicer po ena tožba za območje
Hoste, Stare Loke in Godešiča, dve tožbi za območje Vincarij
ter osem tožb za območje Reteč.
Tožbama, vloženima za območje Vincarij, je bilo ugodeno in
občana sta dolžna komunalni prispevek plačati na podlagi
odmerne odločbe iz leta 2013, v kateri je višina odmerjenega
komunalnega prispevka enkrat višja, kot pa je bila v odločbi iz leta 2015. Dve tožbi sta umaknili tožeči stranki. Deset
tožb je bilo zavrnjenih ter je bila prvostopenjska sodba potrjena kot pravilna in zakonita. Ena tožba pa je še v odločanju
na Upravnem sodišču RS. Iz sodb jasno izhaja, da je odlok v
skladu z ustavo in zakoni.
Za območje Vincarij je bila vložena tudi revizija, s katero so
se pol leta ukvarjale tri osebe državnega organa, pol leta s
presledki pa tudi trije občinski uradniki. Tako kot sprotni
nadzor Ministrstva za okolje je tudi ta revizija pokazala, da
je Občina Škofja Loka vse investicije vodila transparentno,
racionalno in skladno z zakonodajo.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore
je bil tako gradbeno kot finančno najzahtevnejši regionalni projekt. Šlo je za finančno investicijo, ki smo jo s pomočjo namenskih sofinancerskih sredstev skupaj izvedle vse
štiri občine na Škofjeloškem.
V občini Škofja Loka smo v okviru projekta zgradili in izboljšali 12,3 kilometra kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti, posodobili in nadgradili centralno ČN
Škofja Loka in izgradili novo ČN Reteče. Nadaljujemo še
gradnjo krajših kanalizacijskih vodov v drugih območjih
urbaniziranega dela občine.
Na poselitvenem območju Škofje Loke smo zgradili primarno kanalizacijsko omrežje na naslednjih odsekih: zbirni
mestni kanal, zbirni kanal Trata, kanalizacija Puštal, kanalizacija Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter.
Na prispevnem območju ČN Reteče, ki obsega naselja Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče, smo v okviru projekta
zgradili 5,49 kilometra novega primarnega kanalizacijskega sistema in tako prispevali k boljši kakovosti (podtalnice) Sorškega polja.
Novo in posodobljeno kanalizacijsko omrežje zagotavlja
boljšo kakovost življenja naših občanov, čistejše bivalno
okolje na celotnem porečju reke Sore, zagotavlja učinkovitejše delovanje javne kanalizacije in boljše čiščenje odpadne vode. Omogoča tudi prevzem in obdelavo vsebin iz
greznic objektov v občini, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje.
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Strokovno po Vipavski dolini
Razvojna agencija Sora – Turizem Škofja Loka je že peto leto zapored organizirala
strokovno ekskurzijo za turistične ponudnike s škofjeloškega območja.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ FOTO: JANA KUHAR
Kot je pojasnila Andreja Križnar iz Turizma Škofja Loka, je strokovna ekskurzija namenjena vsem, ki se aktivno ukvarjajo s
turizmom na Škofjeloškem, torej turističnim vodnikom, gostincem, ponudnikom namestitev, organizatorjem turističnih
dogodkov in podobno. Ekskurzijo okoli svetovnega dneva turizma izvede Razvojna agencija Sora – Turizem Škofja Loka ob
pomoči sofinanciranja vseh štirih občin s Škofjeloškega.
»Turistični delavci si ogledamo primere dobrih praks na
primerljivih območjih. Denimo uspešne ponudnike namestitev, turistične kmetije, kulturne spomenike z vsebino
itd. V teh letih smo opazili predvsem to, kako pomembno
je sodelovanje med različnimi ponudniki. Prav to sodelovanje je ključ do uspeha,« je še dodala Križnarjeva.
Tudi tokrat, ko jih je pot vodila v slikovito Vipavsko dolino, so
napolnili cel avtobus turističnih ponudnikov. Lonely Planet
je Vipavsko dolino uvrstil med deset najboljših destinacij v
Evropi za leto 2018. Kot so zapisali, je prepredena z vasicami in
zavitimi stezicami, ob katerih se po nežnih pobočjih raztezajo
vinogradi, zato bi jo z lahkoto zamenjali za toskansko idilo.
Po ogledu Vipave, Vinarskega muzeja in dvorca Lanthieri so
se navdušili nad glampingom v osrčju gozda, kjer ponudnik

Prekrasen vrt kapucinskega samostana, ki ga obiskovalcem
le redko pokažejo.
nastanitev odlično sodeluje s sosednjo gostilno. Nadalje
so si ogledali kamp Vrhpolje, ki je nastal kar na domačem
kmečkem dvorišču in nad katerim so navdušeni predvsem
nizozemski turisti. Kamp je zaradi entuziazma lastnikov
tako rekoč vseskozi poln. Obiskali so tudi lokalno gostilno
in sadjarsko-vinogradniško kmetijo ter si ogledali Vipavski
Križ in kapucinski samostan.

Ponovno odlična predavanja
Lokalna akcijska skupina (LAS) Škofja Loka v sodelovanju z loškimi osnovnimi
in srednjimi šolami ponovno organizira paket zanimivih predavanj.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Prvo predavanje o tem, kaj je to blagostanje, je potekalo oktobra. Pripravil pa ga je Dragan Petrovec, raziskovalec na
Inštitutu za kriminologijo in predavatelj na več fakultetah.
Po treh letih pa se v Škofjo Loko vrača vseslovenski družbeno odgovoren projekt Neodvisen.si, ki je namenjen tako
staršem kot mladostnikom. Letos se ga bodo udeležili učenci tretje triade in dijaki. Jutri, 14. novembra, ob 18. uri pa
vabljeni vsi, predvsem starši, v Kino Sora na dokumentarni
dogodek pod imenom Izzivalec ulice 2, ki ga v sodelovanju z
različnimi slovenskimi strokovnjaki in uglednimi institucijami vodi Bojan Kodelja. Izzivalec ulice 2 sloni na večletnem
raziskovanju, tokrat pa v ospredje stopajo novodobne oblike
zasvojenosti, ki so pogosto dobro zamaskirane, zato dokumentarni dogodek poslušalce založi tudi z veščinami za nji-

hovo prepoznavanje. Avtorji so zapisali, da vsebina absolutno ne moralizira ali vzbuja občutka krivde in niti ne kaže s
prstom na mlade, temveč izhaja iz želje, da ti ne bi plačevali
davka zaradi vsesplošnega načrtnega poneumljanja.
Težko je z besedami opisati pomen in kakovost projekta
Neodvisen.si, a naj omenimo, da pri njem sodelujejo številni ugledni strokovnjaki, kot so pater Karel Gržan, Miha
Kramli, Vesna Vuk Godina, Aleksander Zadel in Vlasta
Nussdorfer. Organizirali so več kot tisoč dogodkov v 130 občinah, kjer so zabeležili približno 320 tisoč obiskovalcev.
''Neodvisneži'' vas torej "izzivajo'', da se jim pridružite jutri
v Kinu Sora in izveste marsikaj koristnega.
Naslednje predavanje bo potekalo zadnji dan meseca januarja prihodnje leto v prostorih loške gimnazije. Profesorica
defektologije Tatjana Jakovljević bo spregovorila o izgorelosti ter blagostanju duševnega zdravja otrok v 21. stoletju.
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Slavnostna listina okrepila pobratenje
Žive vezi med tisočletnim mestom Škofja Loka in slovensko občino v zamejstvu
Sovodnje ob Soči so bile ob štirideseti obletnici pobratenja ponovno obnovljene
s podpisom slavnostne listine.
MAŠA LIKOSAR
Slavnostno listino ob štirideseti obletnici pobratenja sta županja Občine
Sovodnje ob Soči Alenka Florenin in
župan Občine Škofja Loka Miha Ješe
podpisala že junija ob praznovanju
občinskega praznika Občine Sovodnje,
oktobra pa ponovno na slovesnosti v
čast dolgoletnega sodelovanja v škofjeloškem Sokolskem domu.
Župan Ješe je imel na slovesnosti zadnji govor v svojem mandatu. "Škofja
Loka je, če izvzamemo Ljubljano, mednarodno najbolj odprta občina. S pobratenimi občinami zelo lepo sodelujemo, za kar skrbijo tudi ambasadorji,
Sovodnje pokriva Janez Demšar, poleg
tega si izmenjujemo obiske, se udeležujemo slavnostnih akademij, organiziramo skupne kulturne dogodke, v
lanskem letu pa tudi športne prireditve," je povedal Ješe.
Županja Alenka Florenin, ki je ob škofjeloškem občinskem prazniku prejela
bronast grb Občine Škofja Loka, je po-

Županja Sovodenj ob Soči Alenka Florenin in župan Škofje Loke Miha Ješe sta si
izmenjala tudi darila, ki ju bodo spominjala na pobrateno občino. / Foto: Tina Dokl
udarila ohranitev in nadgradnjo trde
prijateljske vezi med občinama. "Pobratenje med nami se je zgodilo v času,
ko je bil svet čisto drugačen, družba in
življenjske navade so se spremenile,
Evropa je postala povezana. Kot manjša

občina z veseljem spoznavamo kulturo
in gospodarstvo pobratene Škofje Loke
in iščemo sodelovanja tudi v tej smeri,"
je dejala Floreninova in dodala, da bo po
končanem mandatu naslednje leto zagotovo še kdaj obiskala Škofjo Loko.

V občini Škofja Loka so v zadnjih osmih letih veliko pozornosti namenili ureditvi cest.
Najpomembnejša je bila vsekakor gradnja južne obvoznice
v Poljansko dolino, s katero je Škofja Loka dobila 3,9 kilometra dodatne državne ceste. Zgrajena je bila tudi nova
dovozna cesta v Industrijsko cono Trata v dolžini dobrih
petsto metrov, ki bo v bližnji prihodnosti po izgradnji ceste
Trata–Meja služila kot glavna vpadnica v Škofjo Loko in
povezava do avtocestnega omrežja. S skupnim nastopom
županov je bil zgrajen tudi novi most v Mednu.
Največji okoljski projekt vseh štirih občin z Loškega je bila
ureditev porečja Sor, pri kateri smo skupaj z drugimi ureditvami obnovili več kot 27 kilometrov dotrajanih asfaltiranih
cest v štirih večjih delih občine: Stari Loki z okolico, Puštalu,
Retečah z Gorenjo vasjo in na Godešiču. Uredili smo tudi več
ulic in trgov v drugih delih mesta, med njimi Cankarjev trg

z Blaževo ulico in Trg pod gradom. Zadnja leta je bil največji
poudarek na asfaltiranju makadamskih klancev na podeželju. Pred dvema letoma smo skupaj s predsedniki svetov
krajevnih skupnosti naredili popis vseh odsekov, potrebnih asfaltiranja, v osmih letih pa smo skupaj preplastili
kar 26 kilometrov teh cest. Rekordno je bilo leto 2017, ko je
skoraj šest kilometrov cest prvič dobilo asfaltno prevleko.
V naslednjih letih je predvideno asfaltiranje še preostalih
cest, saj že pripravljamo seznam dotrajanih asfaltiranih
cest, ki jih bo treba obnoviti v naslednjih letih, večinoma
pa gre za ceste s podeželja. Hkrati poteka projektiranje kolesarskih stez v mestu in na podeželju, ki jih bomo skladno
z v letošnjem januarju podpisano pogodbo z ministrom Gašperšičem gradili skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za
infrastrukturo. Že letos bomo začeli urejati cestišča in kolesarske steze na Kidričevi cesti.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Asfaltirali rekordno dolžino cest
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Osebnostni koktajl in poslovni bonton
Razvojna agencija Sora organizira dve vsebinsko zelo zanimivi brezplačni
delavnici za mikro, mala in srednja podjetja ter potencialne podjetnike.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Prva delavnica z zanimivim naslovom ''Osebnostni cocktail – Umetnost
učinkovite komunikacije ali zakaj
nam gredo nekateri na živce?'' bo potekala že jutri med 17. in 20. uro v prostorih škofjeloške upravne enote. Na
delavnici se boste na humoren način
seznanili z osnovnimi tipi osebnosti
po osebnostni tipologiji Insights. Spoznali boste, kaj so vaše močne in šibke

značilnosti, kaj vas navdušuje, moti,
motivira, ovira ali omejuje. Poznavanje osebnostnih tipov je lahko v veliko
pomoč pri komunikaciji tako v privatnem kot v poslovnem svetu.
Dne 5. decembra, prav tako ob 17. uri,
pa bo potekala delavnica z naslovom
''Kultura vedenja, poslovni bonton,
se znamo obnašati?''. Predavateljica
Bojana Košnik Čuk bo spregovorila o
pravilih sodobnega evropskega bontona, o elektronski komunikaciji,

Sobota za družinsko rekreacijo
Ne veste, kako kakovostno preživeti čas s svojo
družino? Vabljeni na sobotno družinsko rekreacijo.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti (LAS) je družinsko
rekreacijo prvič organizirala že leta
1999 z namenom preprečevanja negativnih dejavnikov, ki jih pred starše in otroke postavlja sodoben način

življenja. V LAS-u so prepričani, da
je skupno druženje staršev in otrok
majhen kamenček, ki lahko veliko
prispeva v mozaiku pozitivnih odnosov v družini. Temu pritrjuje dejstvo,
da družinsko rekreacijo obiskuje okoli
dvajset udeležencev, čez leto pa približno dvajset družin.

Zavestno starševstvo
Leonida in Albert Mrgole pripravljata predavanje
o starševstvu, polno lastnih izkušenj in začinjeno
s humorjem.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti (LAS) in Društvo
prijateljev mladine Škofja Loka 29.
novembra ob 17.30 v prostorih loške
gimnazije organizirata predavanje
Leonide in Alberta Mrgoleta. Zakonca

Mrgole, starša štirih odraslih otrok, ki
več kot petnajst let delujeta v psihoterapevtski praksi, bosta na konkretnih
zgodbah in primerih pokazala, kako
ohraniti stik z otroki v težkih situacijah. Čar njunih predavanj so konkretne in uporabne zgodbe iz življenja, ki
prinašajo staršem uporabna sporoči-

uporabi telefonov itd. Predstavila bo
preprosto formulo, s katero si lahko
vedno pomagamo, ko smo v dilemi;
dala nasvete glede delovnega bontona; podučila, kako sprejeti poslovne
partnerje, kako voditi sestanek in še
marsikaj uporabnega v poslovnem
svetu.
Kot omenjeno sta obe delavnici brezplačni, prijava pa je obvezna na telefon 04 50 60 220 ali elektronski naslov
jana.sifrar@ra-sora.si.
»Naš glavni cilj je druženje otrok in
staršev pri športni dejavnosti in skupno
preživljanje prostega časa. Druženje je
radostno in veselo, obenem pa se učijo
pravilnega športnega vedenja, razvijajo aerobne sposobnosti, koordinacijo,
osnovne oblike gibanja, spoznavajo gimnastične vaje, vadijo v spretnostih z
žogo,« pravijo mladi vaditelji LAS-a, ki
se veselijo športnih sobotnih uric.
Družinska rekreacija poteka ob sobotah od 17. ure do 18.30 na Osnovni šoli
Cvetka Golarja. Letošnje prvo srečanje
je bilo minulo soboto, rekreacija pa bo
potekala vse do konca marca prihod
nje leto.

la. Mnogo staršev dobi idejo za konkretno spremembo, ki jo po predavanju vpeljejo v domačem okolju.
Starši se v vsakdanjih situacijah z otrokom znajdemo tudi pred vprašanji, ko
otrok ne sodeluje, nas ne posluša, ravna proti pravilom, ne upošteva naše
avtoritete … Takrat moramo ukrepati.
Velikokrat nas popade jeza, ker postajamo nemočni. Ali je možno ukrepati
brez zlorabe moči, brez kaznovanja ali
celo fizične zlorabe otroka? Na ta in
na še več vprašanj, tudi o tem, ko se
partnerja ne strinjata glede ukrepov,
boste izvedeli na predavanju, ki ga pripravljata izkušena predavatelja.
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Dobro poslovanje Občine Škofja Loka
Ob koncu leta običajno naredimo obračun in pregled poslovanja. Ob koncu osemletnega mandata župana je
priprava takega obračuna še bolj na
mestu. V Občini Škofja Loka so naredili izračun uspešnosti in učinkovitosti
delovanja v zadnjih osmih letih od 1. 1.
2011 do 30. 9. 2018. Še sami so bili presenečeni nad učinkovitostjo delovanja
občine, saj so kljub nizki povprečnini,
ki jo je država namenjala občinam,
zelo racionalno in učinkovito porabljali
sredstva. V omenjenem obdobju je bilo
izvedenih kar za 75,8 milijona EUR občinskih investicij, v okviru katerih so
uspeli pridobiti kar za 28,1 milijona EUR
nepovratnih evropskih in državnih
sredstev. Glavne investicije so bile v ko-

munalno infrastrukturo (vodooskrba,
kanalizacija in čistilne naprave), v ceste (državne, občinske in podeželske) in
v javne objekte (vrtce, šole) ter športne
in kulturne projekte.
Konec leta 2010 so znašale skupne obveznosti občine 17,2 milijona EUR, od
tega 9,8 milijona kreditov, 3,5 milijona zapadlih obveznosti in 3,9 milijona EUR nezapadlih obveznosti. Konec
tretjega četrtletja 2018 je bilo skupaj za
13,5 milijona EUR obveznosti, od tega
kreditov v višini 10,9 milijona EUR,
nezapadlih obveznosti za 2,6 milijona
EUR in na računu 4,1 milijona EUR (za
plačilo investicij v letu 2018 in 2019).
V tem času je občina odplačala za 7,8
milijona glavnic kreditov ter dodatno

najela za 9 milijonov EUR kreditov, od
tega 3,3 milijona EUR v letu 2011 za poplačilo zapadlih obveznosti. Skupno je
bilo torej v osmih letih ob upoštevanju
salda na računu občine odplačano za
7,8 milijona EUR obveznosti.
Župan Miha Ješe je dodal, da mora ob
koncu mandata poskrbeti za nemoteno nadaljevanje planiranih investicij
tudi v letu 2019. Največja investicija je
vrtec Kamnitnik, za katerega bo treba
v letu 2019 nameniti okoli 4,5 milijona
EUR lastnih sredstev. Za to bodo zadoščala investicijska sredstva naslednjega leta, vse ostale investicije pa bo treba
ob dodatni zadolžitvi v višini odplačanih glavnic v naslednjem letu realizirati iz prenesenih sredstev iz leta 2018.

Nova kolesarska povezava
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Ta čas poteka projektiranje kolesarske povezave na trasi stari Petrol–
Stari dvor–Železniška postaja–Trata.
Omenjena trasa je ena bolj prometno
obremenjenih, saj povezuje mestno
središče z železniško postajo in Industrijsko cono Trata. "Pogoj za varno in
učinkovito kolesarjenje ter pogostejšo
uporabo kolesa je tudi ustrezna kolesarska infrastruktura. V ta namen
načrtujemo v sodelovanju z Direkcijo
Republike Slovenije za infrastrukturo

prenovo obstoječe peš in kolesarske povezave na omenjeni trasi ter ureditev
dveh avtobusnih postajališč," so sporočili s škofjeloške občine.
Na odseku od Starega dvora do križišča pri Kmetijsko-gozdarski zadrugi
pa načrtujejo celovito rekonstrukcijo
ceste z ločeno smerno kolesarsko stezo na pločniku v obe smeri, preureditev križišč in avtobusnih postajališč z
novim postajališčem na Starem dvoru
ter javno razsvetljavo. Kolesarsko povezavo bodo nato zaradi kompleksne
prometne situacije na območju žele-

zniške postaje vse do vasi Trata preko
železniškega prehoda uredili brez večjih gradbenih posegov znotraj obstoječih gabaritov ceste.
Ta čas poteka projektiranje, izvedba
gradbenih del bo potekala v drugi polovici prihodnjega leta, rekonstrukcija občinske ceste ter navezava mimo
železniške postaje do vasi Trata pa po
etapah do sredine leta 2021. Za naložbo
je predvideno sofinanciranje s strani
Evropske unije iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republike Slovenije v višini dobrih 480 tisoč evrov.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
V teh dneh so začeli obnavljati Kidričevo cesto skupaj z ureditvijo nove
kolesarske povezave na odseku med
priključkom za Gorenjsko predilnico
oziroma Odejo in križiščem Lipica v
skupni dolžini 260 metrov.
V okviru obnove bodo zgradili površine za kolesarje in površine za pešce na

obeh straneh Kidričeve ceste, rekonstruirali bodo avtobusno postajališče v
smeri Lipice in tam postavili novo nadstrešnico. Prestavili bodo obstoječe avtobusno postajališče na vzhodni strani
ceste proti Lipici. Zgradili bodo tudi
nov meteorni kanal in s tem dodatno
uredili odvodnjavanje meteorne vode
za širše območje urejanja ob Kidričevi
cesti, zamenjali pa bodo tudi dotrajan

vodovod, zasadili nova drevesa s hortikulturno ureditvijo in prenovili javno
razsvetljavo. Vrednost gradbenih del
znaša slabih 480 tisoč evrov Za naložbo
je predvideno sofinanciranje Evropske
unije v višini 65 tisoč evrov. Začetek
gradbenih del je predviden v teh dneh z
zimskim premorom in nadaljevanjem
del spomladi. Rok za dokončanje je novembra prihodnje leto.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka
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Štirideset let GRS

CelloArt z Milošem Mlejnikom

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

V okviru desetega po vrsti Kristalnega abonmaja se 28. novembra ob 19.30 v Sokolskem domu obeta izjemen koncert.
Nastopil bo ansambel CelloArt skupaj z Milošem Mlejnikom.
Ansambel CelloArt sestavljajo violončelisti Orkestra Slovenske
filharmonije, ki so se z željo po skupnem muziciranju odločili za
novo skupno glasbeno pot. K sodelovanju so povabili našega
priznanega violončelista Miloša Mlejnika, ki je odločilno vplival
na mnoge generacije slovenskih violončelistov, katerih del so
tudi sami. Violončelisti Orkestra Slovenske filharmonije so se
na koncertih pod taktirko uglednih dirigentov že večkrat nadpovprečno izkazali, prav tako pa tudi člani posamezniki, med
katerimi imajo mnogi zavidljivo solistično kariero ali kariero
komornega glasbenika v priznanih komornih ansamblih. Njihov
repertoar je obsežen, poleg klasične, ki jim po duši nikakor ni
tuja, znajo presenetiti tudi s kakšno drugo glasbeno zvrstjo.
Obeta se prava glasbena poslastica.

Gorska reševalna služba (GRS) Škofja Loka letos praznuje štirideset let svojega obstoja. Ob tej priložnosti bo 17. novembra
ob 19. uri v Sokolskem domu potekala slavnostna prireditev z
odprtjem razstave. Območje, ki ga pokriva postaja še danes,
je zelo razgibano in zelo veliko. Obsega Škofjeloško pogorje,
del Polhograjskih dolomitov, sega od Porezna in Soriške planine do Ratitovca, zajema Blegoš s sosednjimi hribi in se nad
Dražgošami dotika Jelovice, prek Planice in Križne gore pa sega
v ravnino Sorškega polja. Razstava bo prikazala štirideset let
delovanja GRS v naši širši okolici oziroma na območju, ki ga
pokriva, ter bo na ogled do 29. novembra.

Legendarni Maček Muri
Mačka Murija imajo rade vse generacije. Tokrat prihaja v okviru
Otroškega glasbenega abonmaja. Pravljica Kajetana Koviča se
dogaja v Mačjem mestu in prisrčno prikazuje življenje mačjega
sveta. To je zgodba iz našega vsakdana, zgodba o suhih, debelih, pridnih in razbojniških mačkonih. S pesmimi, ki se prepletajo v zgodbi, so odrasle številne generacije, tokrat pa bodo
zaživele na odru Sokolskega doma Škofja Loka, in sicer to soboto ob 10. uri.

12 | LOKALNE VOLITVE 2018

V nedeljo gremo na lokalne volitve
Nedelja, 18. novembra, je volilna. Na lokalnih volitvah bomo izbirali župane,
občinske svetnike, v nekaterih občinah tudi svete krajevnih, vaških in
četrtnih skupnosti.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA, OO ŠKOFJA LOKA

Po štirih letih bomo na nedeljskih lokalnih volitvah v 212
slovenskih občinah znova volili župane in občinske svetnike. Slednje bomo dobili že 18. novembra, župane pa zagotovo tam, kjer kandidira en sam kandidat ali dva. Kjer
v prvem krogu ne bo zmagovalca, bomo volili še enkrat v
drugem krogu 2. decembra.
Pred koncem minulega leta je državni zbor sprejel zakonsko
novelo, ki določa stalni termin lokalnih volitev, in sicer tretjo nedeljo v novembru. Stalni termin volitev ima 15 evropskih držav, mi letos prvič volimo po tem načelu. Tokratne
lokalne volitve so že sedme po vrsti. V državi se za županska
mesta poteguje 688 kandidatov, od tega sto žensk; 87 je kandidatov v mestnih občinah, 601 v preostalih. Za občinske
svete kandidira 22.306 kandidatov, od tega 10.198 žensk. V
27 občinah širše Gorenjske kandidira devetdeset kandidatov
za župane. Kandidira 23 dosedanjih županov, v štirih obči-

Z zadnjih lokalnih volitev leta 2014 / Foto: Gorazd Kavčič

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA, OO ŠKOFJA LOKA
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nah pa se dosedanji niso odločili za kandidaturo in imamo
povsem novo izbiro. Osem gorenjskih občin je takih, kjer
je kandidat za župana en sam, in ti kandidati so tudi že
zmagovalci letošnjih lokalnih volitev. Največ kandidatov za
župana je v mestnih okoljih, na Gorenjskem sicer ne toliko
kot denimo v Ljubljani ali Mariboru, se pa v Kranju za županski stolček poteguje osem kandidatov, po sedem jih je
v Kamniku in na Jesenicah, v Tržiču šest, v Radovljici pet,
Škofja Loka ima s tremi kandidati številčno najskromnejšo
ponudbo. Julija letos je začasni predsednik državnega zbora
Matej Tonin razpisal redne volitve za župane in občinske
svete. Rok za začetek volilnih opravil je začel teči 3. septembra, kandidati pa so že lahko začeli zbirati podpise podpore.
Predvolilne aktivnosti pa so intenzivneje zaživele sredi oktobra. Do 18. oktobra so namreč lahko predstavniki strank
in list pri občinskih volilnih komisijah vložili kandidature.
Nato so komisije opravile preizkus zakonitosti kandidatur,
sestavile so seznam potrjenih list, razvrstili so jih po vrstnem redu, kakor so bile izžrebane, in jih do 2. novembra
javno objavile. Od 19. oktobra naprej pa poteka volila kampanja, ko se kandidati trudijo, da bi jih volivci spoznali v kar
najlepši luči. V prednosti pri tem so dosedanji župani, saj jih
lahko volivci najbolje ocenijo po njihovem delu. V tem času
pa se v mnogih občinah zaključujejo tudi gradbena dela in
predajajo namenu dokončani objekti, kar aktualnim županom v očeh volivcev lahko še dvigne vrednost. Novi kandi-

dati s svojimi programi obljubljajo napredek tam, kjer dosedanjim županom morda ni uspelo ali kjer že dolgo obstajajo
neizpolnjene želje. Volilna kampanja se mora končati v petek, 16. novembra, opolnoči, ko nastopi volilni molk, ki traja
vse do konca splošnega glasovanja 18. novembra.
Na volilno nedeljo bodo volišča odprta od 7. do 19. ure. V
tednu pred splošnim glasovanjem pa lahko volimo tudi
predčasno, in sicer prvič že danes, 13. novembra, nato pa
še 14. in 15. novembra, prav tako od 7. do 19. ure. Naj volivce
spomnimo še na jutrišnji datum, 14. novembra. Volivci, ki
se osebno ne morejo zglasiti na volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik, morajo sporočiti, da želijo glasovati
pred volilnim odborom na svojem domu.
Občina Škofja Loka bo v novem mandatu zagotovo dobila
novega župana. Sedanji Miha Ješe se je namreč že na začetku svojega županovanja odločil, da bo župan samo dva
mandata in da bo dal priložnost drugemu. Kandidira pa za
občinskega svetnika z Listo Miha Ješe in prijatelji Loke. Kandidat te liste za župana Škofje Loke je podžupan iz zadnjih
dveh mandatov Tine Radinja. Kandidira tudi drugi podžupan Robert Strah, in sicer s stranko SDS. Tretji je Rolando
Krajnik, ki ga za župana predlaga svet stranke Komunalno
ekološka lista. Za občinski svet pa je bilo vloženih deset list,
in sicer jih devet vlagajo politične stranke, eno pa volivci. V
občini Škofja Loka volivci volijo občinske svetnike v štirih
volilnih enotah.

Kaj lahko sami naredimo
Vrednote, ki jih poznamo in spoštujemo upokojenci,
bodo še dolgo močno prekašale tiste, ki nam jih vsiljuje
današnji čas. Vse stranke imajo rade naše glasove –
vendar samo glasove – drugega ne.
Zato volite predstavnike na mesta, kjer se življenje obrača,
kajti edino njih bomo potem lahko vprašali –
kaj pa ste naredili; seveda pa se moramo že danes vprašati,
kaj lahko sami naredimo za to.
Lepo vas pozdravljam in vabim na volitve!
Predsednik stranke DeSUS
Občine Škofja Loka Viktor Zadnik, prof.
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PRVA VOLILNA ENOTA: GODEŠIČ,
RETEČE, GORENJA VAS, TRATA
1. Viktor Zadnik, Frankovo nas. 184
2. Barbara Pavičević,
Frankovo nas. 43
3. Stanislav Strnad, Trata 29a
4. Nadja Strajnar Zadnik,
Frankovo nas. 184
5. Bogomir Derlink, Trata 21
DRUGA VOLILNA ENOTA: MESTO,
ZMINEC, NOVI SVET
1. Franc Franko, Poljanska cesta 69
TRETJA VOLILNA ENOTA:
PODLUBNIK, BUKOVICA, LENART
1. Alojzij Bogataj, Podlubnik 347
2. Sergeja Malovrh, Podlubnik 56
3. Marko Črtalič,
Groharjevo naselje 8
4. Marjetka Rotar, Podlubnik 202
ČETRTA VOLILNA ENOTA:
KAMNITNIK, PARTIZANSKA CESTA,
POD PLEVNO
1. Jože Stanonik, Kidričeva c. 4b
2. Desanka Luskovec, Sorška c. 34
3. Janez Radelj, Sorška c. 47
4. Sonja Bernik, Sorška c. 4

Naročnik: DESUS, KERSNIKOVA ULICA 6, LJUBLJANA; OO ŠKOFJA LOKA

5. Marko Prosen, Virmaše 203
6. Valentina Ločniškar, Kidričeva c. 3

Brez strahu
za naš kraj
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Mladi soočili kandidate
V MKC Pri rdeči ostrigi so soočili
kandidate za župana Škofje Loke: Tineta
Radinjo, Rolanda Krajnika in Roberta
Straha.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Mladinski svet Škofje Loke je pred volitvami povabil v MKC
pri Rdeči ostrigi, kjer je bilo soočenje kandidatov za župana. Svoje poglede so predstavili: Tine Radinja (Miha Ješe
in prijatelji Loke), Robert Strah (SDS) in Rolando Krajnik
(Komunalno ekološka lista). Soočenje, ki ga je vodil Krištof Ramovš, je bilo videti kot kviz, ko so morali kandidati
na tablicah na kratko odgovoriti na zastavljena vprašanja.
Med njimi je bilo tudi vprašanje, s kom od nasprotnikov bi
se želeli soočiti v drugem krogu. Da drugega kroga ne bo,
sta odgovorila Radinja in Strah, Krajnik pa bi se v drugem
krogu soočil s Strahom.
Ko so morali izdvojiti najpomembnejšega od programskih
ciljev, je Robert Strah na tablico zapisal stanovanja, Tine
Radinja kakovost življenja, Rolando Krajnik pa okolje in

GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINO, STARI TRG 11 A, LJUBLJANA

1. Volilna enota

ANICA
KRIŽAJ RAVNIHAR
4. Volilna
enota
mag. ANDREJA
MEGUŠAR
GAŠPER KOS
PETER
KREK
3.
Volilna enota
METKA ŠOLAR
GREGOR
VOJE
ROMAN
MEGUŠAR
DR. URŠKA
FLORJANČIČ
ROBERT GARTNER
MARKELJ
GREGOR
mag. IVANA
TAVCAR
LAURA
POTOČNIK
GAŠPER HAFNER
KARMEN HAFNER

2
7
SODELUJMO,

ZATE. ZA DRUŽINO
ZA
DRUŽINE
IN
MOJE
MESTO.GRE.

Mladi so v MKC Pri rdeči ostrigi soočili kandidate za župana
Škofje Loke. / Foto: Tina Dokl
kakovost življenja. Kakšne rešitve imajo v svojih programih za starostno skupino od 15 do 29 let, so bili vprašani
kandidati, ki so vsi trije v študentskih letih delovali v kateri od mladinskih organizacij. Rolando Krajnik se zavzema
za oživitev dogajanja za mlade v Škofji Loki, saj se zdaj v
želji po zabavi vozijo v Ljubljano ali Kranj, poleg tega zadnji avtobus vozi razmeroma zgodaj. Za mlade bi bilo treba
urediti več stanovanj, da bi po študiju ostali v domači občini, iz enakega razloga bi bilo treba zagotoviti tudi delovna
mesta z višjo dodano vrednostjo. Tine Radinja navaja pet
ukrepov za mlade in njihovo kakovost življenja, od stanovanj, zaposlitve na zahtevnejših delovnih mestih, pogojev
za kakovostno preživljanje prostega čas do spodbud organizatorjem mladinskih dogodkov in prostorske podpore za
boljše izvajanje programov mladinskega sektorja. Robert
Strah pripisuje velik pomen tudi dobrim prometnim povezavam za tiste, ki se iz Škofje Loke vozijo v Ljubljano (zlasti
železniški), podpori gospodarstvu, da bo zaposlovalo izobražene mlade kadre, možnostim za usposabljanje, sodelovnim (coworking) centrom, urejeni družbeni infrastrukturi (zdravstvo, vrtci, medgeneracijski center), ne gre pa
pozabiti tudi na podeželje. Kandidati pa se strinjajo, da je
v Škofji Loki veliko možnosti za preživljanje prostega časa,
tudi šport ima razmeroma dobre pogoje, bi pa Krajnik poleg
obnove Športne dvorane Poden uredil še kak pokrit športni
objekt, lahko tudi pokrit s šotorom in cenovno manj zahteven, Tine Radinja gradi svoj program pretežno na zunanjih
športnih površinah, prav tako Robert Strah, ki poudarja, da
je treba poiskati tudi zunanje možnosti za sofinanciranje
teh objektov. Sicer pa so se v pogovoru dotaknili tudi turizma, edinega hotela v mestu, ki je dobil novega lastnika,
kopališča, loških gradov, ekologije, skrbi za mesto in podeželje in poleg mladih tudi potreb starejše populacije. Na
koncu so organizatorji med občinstvom opravili nekakšne
vzporedne (predčasne) volitve, češ naj obkrožijo kandidata,
ki jih je s svojimi izjavami najbolj prepričal. Pozvali so tudi,
naj se udeležijo volitev 18. novembra.
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Slikali mir in prijaznost
V preddverju Sokolskega doma je do sredine novembra na ogled razstava risb,
ki so nastale v okviru mednarodnega likovnega natečaja Plakat miru z naslovom
Bodimo prijazni.
MATEJA RANT, FOTO: MARIJA VOLČJAK
V Lions klubu Škofja Loka so se tudi
letos pridružili mednarodnemu likovnemu natečaju Plakat miru. Za
sodelovanje na natečaju so se tokrat
odločile vse štiri škofjeloške osnovne
šole, to so OŠ Cvetka Golarja, OŠ Ivana Groharja, OŠ Jela Janežiča in OŠ
Škofja Loka-Mesto, poleg tega pa še OŠ
Poljane in OŠ Železniki. Skupaj je na
natečaj prispelo kar 138 del, ki so jih v
sodelovanju z Občino Škofja Loka razstavili v Sokolskem domu.
Mednarodni likovni natečaj so pod
pokroviteljstvom lions klubov z vsega
sveta letos pripravili 31. leto zapored. Z
njim želijo mlade med 11. in 13. letom
spodbuditi k razmišljanju o življenju,
miru, prihodnosti, ljubeznivosti in
medsebojnem razumevanju, je pojasnila koordinatorka akcije Plakat
miru v Lions klubu Škofja Loka Silva
Košnjek. Svoja razmišljanja o teh te-

Letos je v okviru natečaja Plakat miru
nastalo kar 138 del.

S svojimi risbami so komisijo med drugim navdušili Zala Zgaga, Lucija Podlipnik, David
Krajnik in Katja Štravs.
mah so mladi s pomočjo mentorjev
skozi različne likovne tehnike predstavili v svojih risbah. Silva Košnjek
je bila izredno zadovoljna z odzivom
učencev na letošnji natečaj, saj je
svoje misli o prijaznosti na plakatih
izrazilo 230 otrok, kar je precej več
kot lani, ko je sodelovalo 88 otrok. "Na
vse plakate, ki so jih naslikali učenci,
smo resnično lahko ponosni," je sodelujoče pohvalila Silva Košnjek in priznala, da je imela komisija, v kateri
sta poleg nje sodelovali še akademski
slikarki Klementina Golija in Anja
Fabiani, izredno težko delo. Med 138
plakati so jih namreč izbrale sedem,
ki so bili po njihovi oceni najboljši, le
enega pa bodo na koncu posredovali
na mednarodni izbor v tujini. Velikega števila prispelih del je bil vesel tudi
conski predsednik Marko Kuliš, ki je
pojasnil, da je v gorenjski regiji 17 lions klubov, pri natečaju Plakat miru
pa jih sodeluje šest. Plakat miru sicer
po njegovih besedah izvajajo kar v 160

državah po vsem svetu. Vseh sedem
plakatov, ki jih je izbrala komisija v
Škofji Loki, bodo zdaj ocenili še na
ravni distrikta. Možnost predstavitve
svojega dela na mednarodni ravni bi
lahko dobili tudi Zala Zgaga in Martin Grašič iz OŠ Ivana Groharja, Lucija
Podlipnik iz OŠ Cvetka Golarja, David
Krajnik iz OŠ Jela Janežiča, Zarja Žakelj iz OŠ Škofja Loka-Mesto, Katja
Štravs iz OŠ Poljane in Ela Megušar iz
OŠ Železniki.
Odprtje razstave so s svojim nastopom
popestrili učenci OŠ Cvetka Golarja, ki
so med drugim odigrali improvizirano predstavo o dečku z avtizmom,
s katerim drugi otroci navežejo stik
prek igre z žogo. Igra je navdušila
tudi župana Miho Ješeta, ki je odprtje
razstave označil za poseben praznik,
posvečen miru, za katerega si želi, da
bi zaživel v srcih vseh ljudi. "Sončni
žarki, ki smo jih videli v igri, naj na
široko zasijejo, da bodo pregnali težke
megle vojne," je še dejal Ješe.

Jesenski piknik
za najmlajše
Namina terasa je prejšnji
mesec gostila jesenski
piknik z ustvarjalnimi
delavnicami, igrami in
seveda peko kostanja.

Na ustvarjalnih delavnicah so najmlajši izdelovali ježke.

VILMA STANOVNIK
Mladinski oddelek Knjižnice Ivana
Tavčarja Škofja Loka z različnimi dejavnostmi skrbi, da mladi radi prihajajo v njihove prostore in tudi na teraso, ki ponuja res lep pogled na mesto.
Tako so najmlajše – pa tudi njihove
starše ter dedke in babice – povabili
tudi na jesenski piknik.
Na sončno oktobrsko popoldne so jim
spekli kostanj in pripravili jabolčni
sok, največja gneča pa je bila ves čas
ob veliki mizi, kjer so potekale ustvarjalne delavnice. "Izdelal sem ježka z
velikimi bodicami, ki ima na hrbtu
hruške. Čisto malo mi je pomagal tudi
dedi," je povedal triletni Arne, ki je z
užitkom lupil vroč kostanj in se zabaval ob igricah.
Tudi drugi otroci so se preizkusili v
različnih spretnostnih igrah, izdelali
so vsak svojega ježka in priznali, da
je jeseni res lepo, saj tudi s starši in
prijatelji radi zahajajo v gozd, kjer poiščejo barvasto listje ter tudi doma in v
vrtcih iz njega izdelajo lepe slike.

Iskra ISD Strugarstvo nudi zaposlitve
Podjetje Iskra ISD Strugarstvo je del skupine Iskra ISD, ki ima več kot 70letno tradicijo na področju obdelave kovin in predelave plastike. Beležimo
hitro rast poslovanja, zato zaposlujemo nove sodelavce. Nudimo redne
zaposlitve v proizvodnji, ki poteka na naši lokaciji v Kranju.
K sodelovanju vabimo kandidate z izkušnjami za delo v proizvodnji
obdelave kovinskih materialov. Zaposlitev bomo sklenili za delovno mesto

OPERATER ZA ZAHTEVNEJŠA DELA – strugar (m/ž)
Opis del in nalog:
delo na stroju za obdelavo kovin,
posluževanje različnih tipov strojev,
izvajanje kontrole polizdelkov in izdelkov,
opravljanje proizvodnih del.








Nudimo:
zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
zaposlitev direktno pri nas,
možnost napredovanja,
priložnost za osebni in strokovni razvoj,
možnost dodatnega izobraževanja,
delo v čistem, urejenem in prijetnem okolju.












Prijavo z življenjepisom pošljite na elektronski naslov kadri@iskra-isd.si
ali po pošti na naslov Iskra ISD, Savska loka 4, 4000 Kranj.
Več o podjetju si lahko preberete na spletni strani
Otroci so se sladkali tudi s kostanjem in
jabolčnim sokom.

http://www.iskra-isd.si.

Na srečanju v Škofji Loki se je predstavila tudi skupina Jelčki.

Zaplesali tudi Jelčki
V Škofji Loki so sredi oktobra gostili tretje srečanje folklornih skupin odraslih s
posebnimi potrebami, organizacijo katerega so prevzeli v Medobčinskem društvu
Sožitje Kranj in društvu Sožitje Škofja Loka.
MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
Na srečanju v Škofji Loki je občinstvo
s svojimi nastopi navdušilo 14 folklornih skupin iz vse Slovenije, v katerih
plešejo odrasli s posebnimi potrebami. Z gorenjskimi plesi so nastopili
tudi Jelčki iz Sožitja Škofja Loka in
Osnovne šole Jela Janežiča, s katerimi je zaplesal tudi predsednik Sožitja
Škofja Loka Marko Mohorič.
Društvo Sožitje Škofja Loka deluje na
območju občin Škofja Loka, Žiri, Železniki ter Gorenja vas - Poljane in letos
praznuje petdesetletnico delovanja.
Ta čas štejejo 307 članov, od tega je 138
oseb z motnjo v duševnem razvoju.
Kot poudarjajo v društvu, si že vsa leta
prizadevajo, da bi otrokom in odraslim osebam z motnjami v duševnem
razvoju zagotovili kakovostno, smiselno in polno življenje, ki temelji na
enakopravnosti in neodvisnosti. Eno

njihovih pomembnih poslanstev so
prevozi, ki jih za svoje člane opravljajo
od leta 1991. "Dnevno za prevoze po sistemu 'od vrat do vrat' v različne ustanove skrbi šest voznikov, ki prepeljejo sto oseb s posebnimi potrebami."
Vsako leto se en konec tedna njihovi
člani srečajo na seminarju, enkrat na
leto jih razveselijo tudi s piknikom in
novoletno prireditvijo z obdaritvijo, za
člane pripravljajo še številna poučna
predavanja in delavnice. Pred sedmimi leti so v okviru društva ustanovili tudi folklorno skupino Jelčki, ki s
svojimi nastopi vedno znova navduši.
Radi nastopajo na različnih prireditvah v okviru Osnovne šole Jela Janežiča in društva. Udeležujejo se različnih festivalov po Sloveniji, saj v plesu
neizmerno uživajo in se imajo pri tem
lepo, poudarjajo v društvu.
Na srečanju folklornih skupin v Škofji
Loki so se predstavili z odrsko posta-

vitvijo, ki so jo poimenovali Gorenjski
plesi. Gorenjski plesi večinoma izvirajo iz 17. in 19. stoletja, so navedli v
opisu svoje odrske postavitve in dodali: "Plesi odražajo vesel in radoživ temperament gorenjskega človeka. Tudi
živahna glasbena spremljava plesalca
obvezuje in mu narekuje hitre obrate
in potrke v skladu z ritmičnimi zahtevami glasbenikov." V plesih je mogoče
najti tudi ostanke starodavnih obredov, kot recimo v plesih Žakle šivajo
in Kovtre šivajo, pri katerih plesalci
tečejo pod dvignjenimi rokami soplesalcev.
Srečanje folklornih skupin odraslih
s posebnimi potrebami sicer poteka
vsaki dve leti, organizacijo pa prevzame eno izmed društev, iz katerih prihajajo nastopajoče folklorne skupine,
tokrat kot že omenjeno Medobčinsko
društvo Sožitje Kranj in društvo Sožitje Škofja Loka.
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Razstavo posvetili slovenski besedi
Cankarjevo leto so se odločili v Filatelističnem društvu Lovro Košir Škofja Loka
zaznamovati s priložnostno filatelistično razstavo na Vrhniki.
MATEJA RANT, FOTO: SREČKO BERIČIČ
Ob stoti obletnici smrti pisatelja Ivana
Cankarja so letošnje leto razglasili za
Cankarjevo leto. Spominu na našega
velikega pisatelja so se poklonili tudi v
škofjeloškem filatelističnem društvu,
saj so na njihovo pobudo v Cankarjevem domu na Vrhniki pripravili meddruštveno filatelistično razstavo z naslovom Pisana beseda v slovenskem
prostoru.
Pri pripravi razstave, ki je nastala pod
okriljem Filatelistične zveze Slovenije
in v sodelovanju z vrhniškim Zavodom Ivana Cankarja za kulturo, šport

Filatelisti iz Škofje Loke, Ljubljane in Prevalj ob odprtju meddruštvene filatelistične
razstave v avli Cankarjevega doma na Vrhniki.

Priložnostni poštni žig z likom Ivana
Cankarja

in turizem, so po besedah predsednika Filatelističnega društva Lovro Košir
Škofja Loka Srečka Beričiča združili
moči s člani Filatelističnega društva
Ljubljana in Koroškega filatelističnega društva ter Slovenskega društva
kartofilov. Razstavljene filatelistične
zbirke so obsegale 640 razstavnih listov v štiridesetih vitrinah. S filatelističnim in drugim gradivom, kot so
razglednice, spominske kartice in časopisni članki so poskušali prikazati

kulturni utrip pisane besede na Slovenskem in snovalcev slovenskega jezika od Primoža Trubarja pa do danes,
je razložil Beričič, pri čemer so poseben poudarek namenili življenju in
delu Ivana Cankarja. Ob odprtju razstave v začetku oktobra sta bila na izpostavljenem okencu Pošte Slovenije
na voljo tudi priložnostni poštni žig z
likom Ivana Cankarja in priložnostna
poštna dopisnica z natisnjeno pisateljevo rojstno hišo.

Dobrodelni koncert
Mešani pevski zbor Vrelec, ki deluje pod
okriljem Društva upokojencev Škofja Loka,
se bo v petek, 30. novembra, ob 18. uri v
Sokolskem domu predstavil na njihovem
že tradicionalnem dobrodelnem koncertu
Z roko v roki. Njihov repertoar obsega tako
ljudske kot umetne pesmi slovenskih in
tujih avtorjev. Na odru se jim bodo pridružili tudi gosti, med drugim učenci Glasbene šole Škofja Loka, ki jim bodo namenili
izkupiček letošnjega koncerta.
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Od Medvedka do ljubimca
S komedijo Loškega odra Šola za žene J. B. P. Moliera je 15 let umetniškega
ustvarjanja zabeležil Jan Bertoncelj, ki v predstavah zadnjih let prevzema vse bolj
zahtevne vloge.
IGOR KAVČIČ
Od Medvedka v otroški predstavi Sneguljčica, v kateri je nastopal na prelomu tisočletja, je v aktualni sezoni
v igri Šola za žene 'napredoval' že do
ljubimca Horaca. Novinar po stroki je
zaposlen kot zavarovalni zastopnik,
pogodbeno, kot moderator v glavnem
za konce tedna sodeluje z Radiom Sora,
povezuje prireditve in poprime še za
marsikatero delo, ki zahteva spretnost
besede. Poleg igranja na Loškem odru
tudi poje v Škofjeloškem oktetu, in kot
zase pravi, je pravi loški lokalpatriot.
Doma je v Podlubniku, šolal se je na OŠ
Ivana Groharja, naprej na Gimnaziji
Škofja Loka, v mladih letih bil ministrant v starološki cerkvi, v študentskih letih pa vodja pisarne Kluba škofjeloških študentov. O tem, kje še vse bi
ga lahko ali pa ga še bomo srečali, kdaj
drugič, saj je v tem pogovoru v ospredju
njegovo igranje na Loškem odru.
• Kako ste zadovoljni z aktualno letošnjo predstavo Šola za žene?
"Mislim, da nam je odlično uspela, kar
je, poleg tega, da smo sami zadovoljni,
pokazal tudi dober odziv gledalcev. Je
pa bil tokrat študij predstave nekoliko
drugačen. Glede na to, da je igra večinoma v verzih, se je bilo, še preden
smo začeli razmišljati o umetniški
interpretaciji lika, najprej treba dobro
naučiti celotno besedilo, tako svojega
kot soigralcev v prizorih."
• Ko gre za verz, bližnjic v improvizaciji najbrž ni?
"Improvizacija je preprosto nemogoča.
Naši liki so bili zato od vsega začetka
zelo jasno izoblikovani, da smo jih
potem lahko igrali z večjo zanesljivostjo. Seveda pa nam je režiser Matija
Milčinski poleg ravno prav napotkov
pustil tudi dovolj svobode, da igro odigramo zelo sproščeno, kar upam, da
se vidi tudi iz dvorane.

Jan Bertoncelj je še posebej užival v lanskoletni predstavi Goli pianist. Na fotografiji ob
njem Matej Čujovič in Gašper Murn. / Foto: Aljaž Hafner
Kot rečeno, sem sam prvič igral na ta
način. Ko sem se naučil, kaj delam v
posameznem prizoru, je šlo vse gladko. Še preden sem se zavedel občutka,
sem bil že v zaodrju."
• Zdi se mi, da vodstvo Loškega odra
v uveljavljeno igralsko ekipo pridno
uvaja mlade igralce, med katere sodite tudi vi. Ob Bojanu Trampušu sta
tokrat skupaj s Henriko Peternel odigrala zelo močni vlogi ...
"Lahko bi rekel, da mi Loški oder zelo
veliko pomeni. Prostega časa brez
odra si sploh ne znam predstavljati,
saj ga nikoli niti ni bilo. Po eni strani
je zame to katarza, po drugi pa me zamoti in odpelje iz stresa vsakdanjika.
Na Loškem odru preprosto pozabim
na službo. Če imaš okrog sebe ljudi
enakega mnenja, enake strasti in se
med nami spletejo tudi prijateljske
vezi – če se že gremo v rimah –, to ni
le obveznost, ampak tudi privilegij."
• Kako ste pravzaprav pristali v gledališču? Se je v vas skrival še en fantič s šolskih proslav, so vas starši v

gledališče poslali 'pokurit' odvečno
energijo …?
"Moja stara mama Minka Bertoncelj
je dolga leta igrala na Loškem odru, in
ko sem jo gledal na odru, sem bil tako
navdušen, da sem si določene odseke
igre zapomnil na pamet. To je pritegnilo pozornost takratne direktorice,
ki me je povabila v otroško igralsko
skupino."
• Ko v gledališkem listu prebiram
vaše vloge, ste iz 'puhastih' živali (Medvedek, Zajček) na začetku v
mladinskih predstavah prešli med
ptiče (Petelinček, Vrabec, Krokar) in
se preko Policaja v odraslih predstavah 'prebili' do vlog ljubimcev ...
"Najprej sem bil 'jokajoči medvedek
številka ena'. Tega se dobro spomnim.
Vseh teh petnajst let in še nekaj pa
sem v gledališču kot igralec počasi, a
vztrajno zorel. V otroških letih mi je
bilo igranje v zabavo. Eni so imeli za
obšolske dejavnosti šport, jaz pa sem
se vedno bolj našel v umetniškem izražanju. Veljam za precej 'gobčnega'.
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V gledališču sem bil pohvaljen, če me je 'metalo', če sem
preveč govoril in s pretiranim navdušenjem znal povedati
kakšen sicer dolgočasen stavek, zunaj njega pa so me v takih primerih gledali postrani. Brez gledališča, ki je vedno
bilo platno mojemu besednemu in gibalnemu izražanju,
bi težko vse to dal iz sebe na neki običajni način."
• Vaša gledališka prelomnica je bil zagotovo vstop na
odrasli oder v predstavi Igre je konec, kjer so vam namenili zahtevno vlogo Metthewa ...
"Še prej so me povabili za vskok v predstavo Vražji fant z zahodne strani, kjer sem zamenjal Iztoka Drabika, ki je začel s
študijem na igralski akademiji. Sprva sem se vloge otepal, a
sem potem na prigovarjanje sprejel. Ostalo je zgodovina …"
• Odtlej ni sezone brez nove vloge. V kateri predstavi ste
se najbolje počutili, najbolj izživeli kot igralec?
"Lanska Goli pianist mi je bila všeč, ker sem igral precej jeznega, skoraj besnega Škodlariča. Ta je nekoliko bolj podoben mojemu značaju kot pa na primer ljubimec. Poleg tega
pa sem se popolnoma prepustil igri, ker sem igral v tandemu z Gašperjem Murnom. Z njim greva res dobro skupaj.
Sicer pa, dokler bosta pravo vzdušje na vajah in dobesedno
ljubezen, ki veje med soigralci, ostala vsaj približno enaka,
mi je popolnoma vseeno, kaj igramo. Zdaj izpadem, kot da
govorim 'pocukrano', ampak jaz res tako mislim."
Tradicija je, da na Loškem odru ob obletnicah ustvarjanja igralci prejmete album s fotografijami s svojimi

Nič nam ne morejo
sovražne vojne!

vlogami iz preteklih predstav. Ste se pri katerih zadržali
dlje, spet druge pa bi najraje preskočili?
"Sam nisem ravno človek, da bi se izpostavljal, da bi paradiral pred publiko. To rad počnem le kot igralec, kot del
skupine, ki je opazna. Takrat pa sem rad v ospredju. Tako
je bilo tudi ob podelitvi priznanja na premieri. Vsi, ki me
poznajo, vedo, da imam probleme s spominjanjem za nazaj. Če hočem imeti v možganih prostor za nove stvari,
moram stare pozabiti. Drugače ne gre. Je pa res, ko sem
gledal fotografije v kostumih, v scenah s soigralci, sem se
spomnil prigod, za katere sem sam pri sebi mislil, da so že
pozabljene. In takrat te prevzame prijetna nostalgija, ki se
še sedaj odvija. Ta občutek je neprecenljiv."
• Še nekaj, kar igralca magnetno privlači na Loški oder?
"Bolj pisanega ansambla ne najdeš. Na Loškem odru ni
člana ansambla, ki ne bi bil posebej zanimiv. Smo skupek
značajev, ki obljubljajo nepozabno doživetje."
• Čeprav je zdaj, ko se tule pogovarjava ob pivu, že napočila ura, ko se dan počasi preveša v zaključek, vas danes čaka še vaja s pevci?
"Drži. Pojem v Škofjeloškem oktetu, v katerem nas je zdaj
pravzaprav deset. Večere imam nasploh polne. Posebej na
začetku sezone imam ob nedeljah in ponedeljkih vaje z
oktetom, v torek, sredo in četrtek so vaje z gledališčem, v
petek in soboto so predstave ali nastopi. Odkar se je začela
oddaja Slovenija ima talent, nisem videl niti ene." (smeh).

Strahinc

GOSTILNA
IN PICERIJA

IGOR KAVČIČ

NOVO V PONUDBI

Ombolo v testu:
svinjski zrezek, pršut, čebula, sir
piščančji zrezek, čebula, sir, suhi paradižnik
svinjski zrezek, sir, čebula, jurčki, kisla smetana
piščančji zrezek, sir, čebula, rukola, tartufata

Dnevno sveže sladice
Organizacija pogostitev
Zgornje Bitnje 32, Žabnica, tel.: 05 994 73 74, GSM:031 435 543
Odprto: ponedeljek od 10. do 14. ure, torek–četrtek od 10. do 23. ure,
petek in sobota od 10. do 24. ure, nedelja od 10. do 22. ure

Sprejemamo

naročila
za prednovoletna
srečanja

NACE JUGOVIC S.P., VIRMAŠE 103, ŠKOFJA LOKA

Tak je naslov osrednje letošnje razstave Loškega muzeja, ki jo bodo odprli v sredo, 28. novembra, ob 19. uri v
Galeriji na Gradu in Kapeli. Med leti 1914 in 1918 je svet
zajel največji oborožen spopad, kar jih je dotlej poznalo
človeštvo. Globalni konflikt, ki je spremenil svetovni zemljevid, je odmeval tudi na Loškem. Razstava osvetljuje
Škofjo Loko in okolico v času vojne. Kot zaledno mesto
na Kranjskem je odigrala pomembno vlogo, zlasti v nastanitvi vojakov in oskrbi ranjencev s soške fronte, ko
se je v okviru takratne avstro-ogrske monarhije na Primorskem razdivjala soška fronta. Spregovori še o spremembah vsakdanjega življenja ljudi v mestu, o pomenu
sanitete, mobilizaciji, oborožitvi, vojskovanju in bojnih
taktikah, osebnih zgodbah vojakov in o spomenikih, posvečenih padlim. Dotakne se tudi dogajanja na gradu,
saj je bila v tem času na njem vojna bolnišnica, uršulinke, njegove takratne lastnice, pa so uspešno izpeljale poslikavo grajske kapele kljub izrednim vojnim razmeram.
Kustosi razstave so Biljana Ristić, Barbara Sterle Vurnik
in Jože Štukl.
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Plošča v spomin pesnikoma
Na Kovkarjevi kajži v Luši so sredi oktobra odkrili spominsko ploščo ljudskemu
pesniku Francu Vidmarju - Pustotniku in študentu teologije Janezu Okornu, ki sta
se rodila in živela v tej kajži.
MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
Z odkritjem spominske plošče najbolj
znanima prebivalcema Kovkarjeve
kajže so v Kulturno-zgodovinskem
društvu Pustote zaokrožili projekt, v
okviru katerega so obudili spomin
na Franca Vidmarja - Pustotnika in
Janeza Okorna. Oba sta bila pesnika,
Okorn tudi pisatelj. Pred časom so
jima z izdajo knjige njunih pesmi Za
dva snopa besed postavili tudi knjižni
spomenik, dve leti nazaj pa so poskrbeli še za novo slamnato streho na
Kovkarjevi kajži, ki velja za najlepše
ohranjeno staro leseno hišo pri nas,
je pojasnil predsednik društva Pustote
Matjaž Bergant.
Po ustnem izročilu so na tem mestu
kajžo postavili že pred več kot dvesto
leti za potrebe tamkajšnjega logarja,
kasnejši lastniki pa so kočo postopoma širili z dozidavami in postavili še
hlev. S krčenjem gozda v okolici so
ustvarili pogoje za malo kmetijstvo
oziroma kajžarstvo. "Na krušni peči,
ki so jo postavili nekoliko kasneje kot
samo hišo, saj so si to lahko privoščili le malce premožnejši kmetje, je letnica 1885," je razložil Bergant. Od leta
1897 je bila kajža v lasti Jožeta Okorna, po domače Kovkarja, ta čas pa je
lastnik njegov vnuk Branko Omahen.
Pri upravljanju kajže sodelujejo tudi
v društvu Pustote, ki šteje deset članov in so ga ustanovili z namenom
širjenja narodne in kulturne zavesti.
"Ljudem želimo približati zanimive
ljudi, ki sodijo pod faro Sv. Lenart,"
je pojasnil Bergant in dodal, da letos
načrtujejo tudi izdajo koledarja za
leto 2019 z zanimivimi osebnostmi iz
tamkajšnjih krajev. Na njem sta svoje
mesto seveda dobila tudi oba že omenjena nekdanja prebivalca Kovkarjeve
kajže. Ljudski pesnik in pevec Franc
Vidmar je že zgodaj ostal brez obeh

Na Kovkarjevi kajži v Luši so sredi oktobra odkrili spominsko ploščo ljudskemu pesniku
Francu Vidmarju - Pustotniku in študentu teologije Janezu Okornu.
staršev. Postal je divji lovec, pozneje
pa ga je njegov bratranec in mentor,
trgovec Franc Dolenc iz Škofje Loke
zaposlil kot lovskega čuvaja. Kot je o
njem še zapisal Drago Bajt, častni član
društva Puatote, je Pustotnik lovce, ki
so se redno ustavljali v gostilni Kazina na Praprotnem, pogosto zabaval s
šalami, veseljačenjem in prepevanjem
svojih pesmi. Njegove pesmi je prva
zapisovala žena Rezka, po njeni smrti
pa Pustotnikova znanka in stara simpatija Angela Jelovčan. Janeza Okorna,
prvorojeneca Jožeta Okorna - Kovkarja
in Marije Vodnik, pa sta starša kljub
siromaštvu po ljudski šoli v Škofji Loki
poslala na šolanje v Kranj, kjer je z
odliko končal gimnazijo, nato pa vstopil v ljubljansko semenišče, je o njem
zapisala Špela Omahen Regovc. "Bil
je eden najsiromašnejših študentov
in ves čas šibkega zdravja, med študijem so ga gmotno podpirali dobrotniki. Zgodaj je zbolel za jetiko in kot

četrtoletnik umrl v svojem 23. letu še
pred zaključkom študija." Na smrtni
postelji je svojo obleko in vse svoje prihranke daroval misijonu dr. Gnidovca
v južni Srbiji. Na znamenita prebivalca Kovkarjeve kajže zdaj spominja tudi
spominska plošča, ki jo je izdelal Jože
Tavčar iz Žetine, denar zanjo pa so zagotovili člani društva, je dejal Bergant.
Društvo skupaj z lastnikom zainteresiranim omogoča tudi ogled notranjosti
kajže, vendar le po predhodnem dogovoru, v kajži prirejajo tudi različne
dogodke. Eden se bo odvijal v bližnji
prihodnosti, saj bo v njej Rotary klub
iz Škofje Loke 24. novembra pripravil delavnico izdelovanja adventnih
venčkov. "Pred Kovkarjevo kajžo bomo
mogoče v prihodnosti priredili tudi
izseljensko matico, srečanje izseljencev in njihovih potomcev iz domovine
in tujine. Potomci izseljencev živijo v
Ameriki, Dubaju, Kanadi ...," je razložil
Bergant.
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Odsevniki za večjo
varnost pešcev
Člani Sveta za preventivo in varnost
v cestnem prometu Škofja Loka so v
okviru nacionalne preventivne akcije
z naslovom Pešec konec oktobra
pripravili terensko akcijo
Bodi (pre)viden!
MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
V okviru terenske akcije so mimoidočim razdeljevali odsevna
telesa in letake, s katerimi so pešce ozaveščali o varnem ravnanju
v prometu.
prometa pešce opozarjajo, naj se zavedajo svoje ranljivosti
in ravnajo po prometnih predpisih – pri hoji uporabljajo
pločnike in cesto prečkajo na označenih prehodih za pešce,
kjer ni pločnikov pa hodijo ob levem robu, da prej opazijo
nasproti vozeča vozila. V primeru teme in slabše vidljivosti
je nujna tudi uporaba odsevnih teles in svetlejših oblačil.

Gostje: učenci glasbene šole Škofja loka

Š KO FJ A L O K A – S O KO L S K I D O M
24 .11 . O B 2 0 H
Vstopnice : Petrol, Pošte, OMV, WWW.EVENTIM.SI

PUHNA LUNA, MITJA KOVAČIČ S.P., KOSESKEGA ULICA 13, LJUBLJANA

S terensko akcijo, v okviru katere so postavili stojnico na
ploščadi pri avtobusni postaji, so želeli opozoriti na najranljivejše udeležence v prometu – pešce. Mimoidočim so
razdeljevali odsevna telesa in letake, s katerimi so pešce
ozaveščali o varnem ravnanju v prometu. Akciji so se pridružili predstavniki Policijske postaje Škofja Loka in občinskega redarstva, ki so izvedli nadzor nad vozniki in jih
opozarjali, naj upoštevajo pešce na bližnjih prehodih za
pešce. S preventivnimi gradivi so opremili tudi škofjeloške
župnije. V okviru akcije so pešcem razdeljevali odsevne trakove, kresničke in lučke, s katerimi bodo v prometu bolje
vidni, pri čemer so posebno pozornost namenili najmlajšim in najstarejšim udeležencem v prometu, saj so, kot
so opozorili pri svetu za preventivo in varnost v cestnem
prometu, starejši pogosto oblečeni v temnejša oblačila in
zato na cesti še manj opazni.
Preventivna akcija v Škofji Loki je bila del nacionalne akcije Pešec, ki jo je Javna agencija RS za varnost prometa izvedla že v preteklih dveh letih, z dosedanjimi rezultati pa so
zelo zadovoljni. Ugotavljajo namreč, da je bila ogroženost
pešcev v preteklem letu manjša kot leto prej. Lani je na
slovenskih cestah umrlo deset pešcev, kar predstavlja skoraj desetodstotni delež med vsemi umrlimi udeleženci v
prometnih nesrečah. Leto prej je bilo med pešci 22 smrtnih
žrtev, v zadnjih petih letih pa skupaj 82. Letos je do konca avgusta na slovenskih cestah umrlo deset pešcev. Med
glavnimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami za pešce v zadnjih petih letih na agenciji za varnost
prometa navajajo neupoštevanje in odvzem prednosti,
zaradi česar je življenje izgubilo 23 pešcev, neprilagojeno
oziroma prehitro vožnjo, zaradi katere je življenje izgubilo
dvajset pešcev, in nepravilno ravnanje pešca, zaradi katerega je življenje izgubilo 26 pešcev. Med najbolj ogroženo
starostno skupino pešcev sodijo starejši, po eni strani zaradi pešajočih psihofizičnih sposobnosti, pogosto pa tudi
zaradi slabše opaznosti, saj so pogosto temneje oblečeni.
V letu 2017 je umrlo pet oseb, starejših od 65 let, kar predstavlja polovico vseh umrlih. Zato na agenciji za varnost
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Skrbijo za urejeno bivalno okolje
Skupina za lepšo Loko je tudi letos podelila priznanja za najlepše urejene
stanovanjske objekte, podjetja in ustanove ter kmetije na območju občine Škofja
Loka, posebno priznanje so podelili tudi družini z najlepšimi nageljni.
MATEJA RANT
Skupina za lepšo Loko je tudi letos podelila priznanja tistim, ki so po izboru
ocenjevalne komisije vse leto lepo skrbeli za svoje bivalno ali delovno okolje.
Za najlepšo urejenost in ocvetličenost
objektov v občini so podelili 16 priznanj v petih kategorijah, poleg tega
si je družina Žontar iz Sv. Duha prislužila posebno priznanje za nageljne.
V kategoriji nastanitvenih, gostinskih
in ostalih turističnih objektov letos
niso podelili priznanj, saj že nekaj let
ugotavljajo, da imajo neverjetno lepe
in cvetoče zasaditve že večkrat nagrajeni gostinski in nastanitveni obrati, novih pa jim letos ni uspelo najti.
"Vseeno upamo, da zgledi vlečejo in da
bomo že prihodnje leto lahko ponovno
podelili priznanja tudi v tej kategoriji,"
pravijo v Skupini za lepšo Loko.
V kategoriji ocvetličenja v starem mestnem jedru je komisija skozi celotno
cvetlično sezono za najlepša razglasila okna družine Sušnik na Spodnjem
trgu. "Zasaditev z rožnatimi pelargonijami na zgornjih oknih in asparagusom na spodnjih oknih je zagotovo
navdušila številne tako domače kot

Štefanija in Franc Triler

tuje obiskovalce mesta," so prepričani
člani komisije, ki menijo, da ocvetličena okna pisanih meščanskih hiš pozdravljajo obiskovalce starega mestnega jedra in obenem poudarjajo lepoto
mogočnih stavb in starodavnih trgov
ter obiskovalcem izrekajo prisrčno dobrodošlico. V okviru podjetij, ustanov
in kulturnih spomenikov so priznanje
za prvo mesto podelili bencinskemu
servisu v Brodeh. V cvetličnih koritih
so cvetele rožnate in rdeče bršlinke,
ki so jih obogatili z okrasno koprivo,
v cvetličnih loncih ob vhodu v stavbo
pa so se bohotile koprive, rumene suhocvetke in hermelike v kombinaciji s
pisano travo. Na travnati gredici pred
servisom je cvetela sivka. Nekateri
prebivalci večstanovanjskih stavb iz
leta v leto prav tako dokazujejo, da je
tudi na majhnih površinah na balkonih in celo na oknih ter ob ne ravno
najboljših razmerah za rast možno
ustvariti pravo cvetoče razkošje in ga
s pravilno nego obdržati cvetočega do
konca oktobrskih dni, ugotavljajo v
Skupini za lepšo Loko. Letos je komisijo najbolj navdušil balkon družine
Konjevič v Frankovem naselju. Okna
stanovanja v petem nadstropju so do

jesenskih dni krasile cvetoče bele, rožnate in vijolične petunije. Kot najbolj
urejeno kmetijo pa so letos prepoznali
kmetijo družine Tušek iz Rovt v Selški
dolini. Balkone in okna so krasile rdeče bršlinke, bele pelargonije, grobelnik in pijavčnica, na gredici pred hišo
pa so občudovali hosto, rudbekijo, hojhero in beli čudež.
Člani ocenjevalne komisije so bili tudi
letos priča številnim čudovitim cvetličnim zasaditvam na oknih in balkonih stanovanjskih hiš in v njihovi
okolici. "Veliko hiš nas s svojo urejenostjo, ocvetličenostjo in skladnostjo
barv iz leta v leto navduši in bi jim
lahko vsako leto podelili priznanja.
Pa vendar se člani komisije trudimo
in iščemo vsako leto nove cvetke med
stanovanjskimi hišami," poudarjajo
člani komisije, po mnenju katerih si
letos prvo mesto med stanovanjskimi
hišami zasluži družina Triler iz Podlubnika. Na obeh balkonih so cvetele
polviseče rdeče pelargonije, ki jih je
spodaj dopolnjeval še asparagus, na
okrasnem vrtu pa hortenzije, tagetes,
hosta in rman. Skrbno urejena je bila
tudi zelenica pred hišo z lepo obrezanimi in negovanimi grmovnicami,
so pojasnili v komisiji. "Delo z rožami
naju zelo veseli, zato načrt zasaditve
vsako leto izdelava povsem sama," sta
pojasnila Štefanija in Franc Triler ob
pogledu na še vedno čudovit vrt, prav
tako letos za razliko od preteklih let
zaradi visokih temperatur še nista pospravila rdečih pelargonij z balkonov,
ki so družinska tradicija in vsako leto
sama pridelata vršičke za ponovno
nasaditev. Sicer pa poskrbita, da vse
poletje kaj cveti. "Radi imamo urejeno," sta poudarila Trilerjeva in dodala,
da ju delo z vrtom prav nič ne obremenjuje. "Rada sva zunaj, in če vse delaš sproti, s tem ni veliko dela, ampak
nama je samo v veselje."

Po petih letih znova
na domačem odru
Letos Jan Plestenjak praznuje
petindvajset let svojega glasbenega
ustvarjanja. Oktobra je razprodal
dvorano v Stožicah, jeseni pa je tudi
s pesmijo Povej mi, kaj bi rada poleg
koncerta napovedal še novi album Za
vedno. Konec novembra Jan prihaja na
domači oder.
ALENKA BRUN

Jan Plestenjak / Foto: osebni arhiv

KULTURNO DRUŠTVO PLANET DOGODKOV, ZALOG PRI CERKLJAH 71 A, CERKLJE NA GORENJSKEM

Oktobrski koncert v ljubljanskih Stožicah je bil razprodan
in glede na prodano število vstopnic je Jan Plestenjak med
domačimi glasbenimi izvajalci pravi rekorder. Nekaj dni
pred koncertom je luč prodajnih polic ugledal tudi njegov
že štirinajsti studijski album z naslovom Za vedno. Na
njem najdemo osem skladb. Te so izpovedne in romantične; vsebuje ritme, ki zagotavljajo preplesane in brezskrbne
noči. Na dnu neba, Budala moja mala, Med nama, Roke
stran je le nekaj naslovov pesmi, ki jih najdemo na albumu, kjer pa je tudi zadnja, jesenska uspešnica Povej mi,
kaj bi rada. Pesem, ki je tako z besedilom, glasbo, kot tudi
kasneje videospotom na mah osvojila številna srca Janove
publike in tudi druge.
Novo glasbeno poglavje je Jan napovedal že s skoraj zimzeleno skladbo Jaz že vem, zakaj, potem pa je uspeh nadgradil še s poletno uspešnico Velik je ta svet, pesmijo, ki jo je
posnel z vzhajajočo zvezdo Challetom Salletom. Kmalu po
napovedi albuma Za vedno pa je njegov predhodnik Dvigni
krila dosegel platinasto naklado.
Jan Plestenjak pa se sedaj po petih letih vrača na Gorenjsko, v domačo Škofjo Loko. Vsem ljubiteljem njegove
glasbe in pesmi se obeta edinstven koncertni spektakel,
triurna poslastica z Janovimi največjimi uspešnicami iz
njegove bogate, petindvajset let dolge glasbene kariere;
prisluhnili pa bodo lahko tudi novim skladbam iz njegovega aktualnega albuma. Lahko boste potovali Iz pekla do
raja, se ustavili v Sobi 102, se spraševali Si OK?, romantične
duše pa se bodo prepustile pesmim, kot so Pustil ti bom
sanje, Moja ljubica, Prelepa za poraz, Večja od neba, Ob tebi
bom ostal.
Kot predskupina bodo na koncertu nastopili domačini,
glasbena skupina Vinci & Plačanci, za piko na i pa bodo
obiskovalci koncerta doživeli še posebno zgodbo – premierno, ekskluzivno sodelovanje dveh velikanov slovenske
glasbe: skupni točki, ki ju pripravlja Jan Plestenjak skupaj
z Ansamblom Saša Avsenika.
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Včasih tekmovalec, danes glavni trener
Škofjeločan Nejc Brodar, novi vodja slovenske A-ekipe v teku na smučeh
MAJA BERTONCELJ
Deset bo že, odkar je kariero smučarskega tekača zaključil danes 36-letni
Škofjeločan Nejc Brodar, v letošnji sezoni vodja slovenske A-ekipe v teku
na smučeh. Pretekli teden je reprezentante odpeljal na sever Evrope na
sklepne priprave pred začetkom sezone svetovnega pokala. Začela se bo
24. novembra v Ruki na severu Finske.
Pogovarjala sva se pred odhodom.
• Vaša trenerska pot se vzpenja. Se
je začela takoj po koncu tekaške?
"Ko sem se odločil za konec tekmovalne kariere, sem se dve sezoni malce
lovil, leta 2012 pa me je Marko Gracer
povabil zraven, takrat za pomočnika. Prvo sezono sem delal v evropskem pokalu, naslednje leto sem bil
že glavni trener te ekipe. V svoji tretji trenerski sezoni sem bil pomočnik
Marka Gracerja v A-reprezentanci in v
tej vlogi sem bil vse do konca lanske
sezone. Letos sem prevzel vlogo vodje
reprezentance. Mislim, da človek na
splošno mora imeti v življenju cilj, da
raste. V našem športu lahko rasteš iz
pomočnika v glavnega trenerja. Mislim, da je bilo pet let učenja na vseh
segmentih smučarskega teka dovolj.
Začutil sem, da sem dovolj sposoben,
da lahko prevzamem to funkcijo. Je
pa res, da se postaviš na vrh in to za
seboj potegne določene stvari. Kot pomočnik se še lahko nekje v senci skrivaš, sedaj si tisti prvi, ki mora prevzeti
odgovornost v dobrem in slabem."
• Veliko ste od doma?
"Družine še nimam, nekako niti časa
nimam za to. Na leto sem od doma
okrog 250 dni. Za zdaj mi ta način življenja ustreza. Če bi me pred desetimi leti vprašali, bi vam odgovoril, da
bi to delo opravljal do upokojitve, sedaj gledam drugače. Realno se v tem
vidim še nekje deset let, potem pa bi
šel rajši v kakšno mladinsko ekipo ali
kaj podobnega. Določen stres, pritisk

Nejc Brodar
vsekakor je in na koncu je treba pogledati tudi na svoje zdravje, na svoje
zasebno življenje."
• Od katerega trenerja ste se kot
tekmovalec in pomočnik naučili
največ?
"Od vsakega trenerja poskusiš potegniti tisto najboljše, od vsakega se
nekaj naučiš. Največ sva sodelovala z
Markom Gracerjem, tudi v Sočiju, ko
je Vesna Fabjan osvojila olimpijsko
medaljo. Je pa tako, da ne moreš nekoga kopirati. Pokazati je treba svoje
znanje, res je, da tople vode ne moreš
odkriti, moraš pa dodati svoje pristope, za katere misliš, da so dobri in da
lahko tekmovalcem pomagajo pri njihovi rasti, pri doseganju boljših rezultatov."
• Vaš pomočnik je Norvežan Ola Vigen Hattestad, srčni izbranec Katje
Višnar.
"Znano je, kako dober tekmovalec je
bil. Prihaja iz Norveške, ki je v smučarskem teku v vseh segmentih številka ena. Nekaj njegovih idej, predlogov
smo absolutno upoštevali. Nespameten bi bil, če ne bi dovolil prihoda tujega znanja v Slovenijo. Če pa gledamo
na splošno, sem se odločil letos večji
poudarek dati aerobni vzdržljivosti, s

katero menim, da lahko gradiš vse,
naj gre za sprint ali tek na razdaljah.
V poletnem pripravljalnem obdobju je
bil trening temu posvečen veliko bolj
kot pa v preteklih letih."
• Kakšni so cilji na trenerskem področju?
"Stremiš k osvajanju medalj z velikih
tekmovanj, kar največ šteje. Tudi mi
moramo imeti to vizijo, a treba se je
zavedati, da je smučarski tek šport,
kjer se ne da korenitih sprememb narediti čez noč, potrebno je daljše obdobje. Če mi bo smučarska zveza dala
možnost sodelovanja za vsaj štiriletno
obdobje, bo nedvomno treba stremeti
k temu, da bodo naši uspehi največji
na naslednjih olimpijskih igrah. Se
je pa treba dokazovati iz sezone v sezono, da smo naredili napredek, dvigniti smučarski tek na želeno raven,
kjer je že bil. Po drugi strani je treba
vedeti, da imamo v Sloveniji, v Planici
leta 2023 svetovno prvenstvo in to bi
moral biti ne samo zame kot trenerja, tudi na splošno za smučarski tek,
projekt za naslednjih pet let ob upoštevanju dejstva, da se obeta generacijska sprememba. Starejše se počasi
poslavljajo, treba bo na novo zgraditi
ekipo mlajših – in to bo projekt, ki bo
znova zahteval določen čas."
• V Škofji Loki je za otroke veliko
športne ponudbe, smučarskotekaškega kluba pa ni. Vaš pogled?
"Vsak šport se razvije v okolju glede
na tradicijo, v ozadju mora biti klub. V
Škofji Loki je močna tradicija alpskega
smučanja. Na drugi strani pa na splošno ugotavljam, da se po celotni Sloveniji vedno manj mlajših odloča za ta
šport. Smučarski tek je naporen, potrebnega je izredno veliko odrekanja,
rezultati pridejo dokaj pozno, pa tudi
če so, velikega zaslužka ni. Kot opažam, v današnjem času veliko staršev,
ki so prvi motivator, da se otrok začne
ukvarjati s športom, gleda tudi na pluse in minuse vsake športne kariere."
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Škofjeloška jadrnica
odlična na jubilejni
Barkovljanki
Jadrnica Taia 2 & White Goose s
krmarjem Goranom Djordjevičem se je
odlično odrezala na 50. Barkovljanki.
VILMA STANOVNIK

Košarkarji začeli novo sezono
Ekipa LTH Casting igra med košarkarskimi drugoligaši. Varovanci trenerja Jake Hladnika so res mladi in priložnost za igro dobivajo tudi najstniki. »V ekipi manjkata poškodovana Boris Jeršin
in Vjeko Petrović. Za marsikoga od mladih fantov je to prva sezona v drugi ligi in celo med člani," pravi trener Hladnik in vabi
na današnjo tekmo, ko bodo v 4. kolu Pokala Spar ob 18. uri
gostili ekipo Mesarija Prunk Sežana.

Prvo mesto v razvrstitvi slovenskih potovalnih jadrnic je na 50.
Barkovljanki osvojila Taia 2 & White Goose s krmarjem Goranom
Djordjevičem (na sliki s pokalom drugi z desne).
razvrstitvi in prvo mesto v razvrstitvi med slovenskimi potovalnimi jadrnicami je osvojil krmar Goran Djordjevič z
jadrnico Taia 2 & White Goose. Da je ekipa v res dobri formi, so dokazali tudi prvi novembrski konec tedna, ko so se
udeležili tako imenovanega Impresion sailing weeka 2018,
mednarodne regate v Biogradu na moru, in domov tako
kot lani prinesli prehodni pokal za zmago.

MaMMa Mia!
prihaja v Žiri!

Slovenska različica svetovno znanega muzikala že četrto leto
navdušuje gledalce po vsej Sloveniji. 21. novembra prihaja ta
najbolj gledan muzikal v Žiri.

Duhovito in čustveno zgodbo spremlja prepoznavna glasba
skupine Abba. V muzikalu nastopajo odlični pevci, plesalci,
igralci in glasbeniki: Simona Vodopivec Franko (Donna),
alenka Godec (Rosie), Damjana Golavšek (Tanya), Gojmir
Lešnjak – Gojc/Jaša Jamnik (Bill), Uroš Smolej/Jure Sešek
(Sam), Marjan Bunič (Harry), Lina Rahne/Veronika
Kozamernik/Lea Bartha Pesek (Sophie), Matjaž Kumelj
(Sky) ter mnogi drugi. Domiselna scena in kostumi, skupaj s
privlačnimi skupinskimi plesnimi točkami in z razkošno
osvetljavo, poskrbijo za pravljično vizualno podobo.
Mamma Mia! prihaja 21. novembra ob 19.30 v Žiri, v Dom
svobode. Vstopnice so že v prodaji na spletni strani eventim.si,
na vseh poštah ter na bencinskih servisih Petrol in OMV.

Mlada ekipa LTH Casting se bori v pokalnem tekmovanju in
državnem prvenstvu. / Foto: Tina Dokl

PROSPOT D.O.O. RADOVLJICA, LANGUSOVA ULICA 22, RADOVLJICA

Škofjeloška jadrnica Taia 2 & White Goose s krmarjem Goranom Djordjevičem je minuli konec tedna na regati Jabuka 2018 zaključila še eno uspešno sezono.
Prejšnji mesec se je ekipa podala na Barkovljanko, ki je
letos potekala v petdeseti izvedbi. Regate se je udeležilo
kar 2696 jadrnic, ciljno črto jih je, ob množični podpori
gledalcev, preplulo zgolj 1414. Zmagala je jadarnica Spirit
of Poropiccolo, drugo mesto je osvojila jadrnica Ottica Inn
– Tempus Fugit, odlično tretje mesto pa slovenska jadrnica Way of Life v lasti Gašperja Vinčeca. Za krmilom je bil
jadralec in trener Tomaž Čopi. Odlično 69. mesto v skupni
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Ne ustraši se
nobenega izziva
Na tekmovanju v kulinarični artistiki,
ki je oktobra potekalo v Portorožu v
okviru 65. Gostinsko-turističnega zbora,
je s svojo skulpturo iz čokolade
in sladkorja blestel Škofjeločan
Davor Družinec.
MATEJA RANT
Davor Družinec od Sv. Duha je na tekmovanju v Portorožu
nastopil kot član Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije,
za svojo skulpturo roga in violine iz čokolade pa si je prislužil zlato medaljo. Z omenjeno čokoladno umetnino se je že
predstavil tudi na podobnem tekmovanju v Sarajevu, kjer
pa je zdržala samo do ocenjevanja, potem pa je izginila v
želodcih obiskovalcev, tako da je našel le še podstavek, ko
jo je želel pospraviti, se nasmeje Družinec. Zdaj se že pripravlja, da jo bo izdelal še enkrat, saj bo kot član Slovenske kuharske reprezentance konec novembra z njo nastopil tudi
na svetovnem kulinaričnem tekmovanju v Luksemburgu.
Svojo umetniško žilico, ki se je izrazila preko oblikovanja
"užitnih umetnin", je odkril šele pri tridesetih letih, priznava Družinec. Osemnajst let je namreč delal na Brdu, kjer
je imel priložnost pri delu opazovati kuharskega mojstra
Andreja Goljata. "Ko je Goljat odšel, sem se odločil tudi sam

Davor Družinec

Skulptura violine in roga ni samo lepa na pogled, ampak tudi
nadvse slastna. / Foto: osebni arhiv
preskusiti v oblikovanju skulptur iz ledu, masla, sladkorja
…" je razkril, kako se je izoblikovala njegova sedanja strast.
Ponosen je, da se je vsega naučil povsem sam, saj v šoli o
tem ne izveš ničesar, je pojasnil in dodal, da je imel vedno
rad izzive, prav nobena stvar pa se mu ne zdi pretežka. To
je dokazal tudi na praznovanju svojega okroglega jubileja
pred časom, ko so ga prijatelji izzvali, da je moral užitno
skulpturo izrezljati tudi iz zelo zrelega paradižnika sorte
volovsko srce. "Čeprav se je kar cedilo iz njega, mi je z zelo
ostrim nožem tudi to uspelo," se nasmehne. Prav tako jim
je iz šestih ledenih kock brez težav pričaral žirafo, ki so jo
zahtevali. "Pomembno je, da imaš dobro idejo, potem pa že
nekako izpelješ," suvereno pristavi. Zato mu tudi ni težko
povsem na prostovoljni ravni sodelovati na tekmovanjih
doma in po svetu v okviru Slovenske kuharske reprezentance. "Tudi zdaj si sami iščemo sponzorje, ki nam bodo
pokrili stroške poti v Luksemburg." Tako za tekmovanje v
Portorožu kot Luksemburgu je sprva želel izdelati skulpturo harmonike, a je po premisleku ugotovil, da ne bo tako
atraktivna, kot bi jo bilo težko izdelati, zato se je odločil za
violino in rog. "Pri skulpturi je namreč najpomembneje, da
pritegne pozornost, ko stopiš v prostor."
Družinec je po osemnajstih letih dela na Brdu in kasneje
v Vili Bled hotelske kuhinje zamenjal za šolsko kuhinjo v
Osnovni šoli Železniki, kjer že dve leti prav tako poskuša
premikati meje pri pripravi šolskih jedilnikov. "Tudi tu sem
namreč pogosto slišal, da kaj ni mogoče, a sem še vsakič
dokazal, da je tudi za malo denarja mogoče ponuditi kakovostno hrano, čeprav je včasih res treba znati skoraj 'čarati'. A z malo dobre volje je vse mogoče." Z učenci omenjene
šole nastopa tudi na tekmovanjih za zlato kuhalnico, pri
čemer je ugotovil, da ga prenašanje kuharskega znanja na
otroke izredno veseli, zato že razmišlja, da bi si v prihodnje
nove izzive poiskal na tem področju.
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Veliko dobre kulture
MATEJA RANT, FOTO: ARHIV DRUŠTVA

Trio Eroika Aromatika
hove uspešne zgodbe, pravi Prosen. "Gre za spogledovanje
klasike s sproščenim popom, aromatično začinjeno s pričakovanjem lepega. Ponuja harmonijo glasbe, dobrega počutja in lepote." Eroiko Aromatiko sestavljajo Miha Zabret,
zdravnik, ki živi v Škofji Loki in s petjem lajša bolečine in
lepša dneve pacientom, Mihael Strniša, profesor glasbe, ki
s petjem in harmoniko pričara nasmeh in vabi na ples,
ter Gašper Banovec, solopevec, ki s petjem v filharmoniji,
operi ali komornem zboru polepša dan in začini večer, jih
je še predstavil Prosen.

MODRIJAN ZALOŽBA D.O.O., POLJANSKA CESTA 15, LJUBLJANA

V Kulturnem društvu Simba tudi letos pripravljajo gledališki abonma v Kulturnem domu v Sv. Duhu pri Škofji
Loki, kjer bodo gostili še vrsto drugih dogodkov. Po besedah
Marka Prosena, ki v društvu Simba skrbi za organizacijo
gledaliških predstav in koncertov, si obiskovalci tudi letos
na njihovih dogodkih lahko obetajo veliko dobre kulture.
Abonma jim je letos uspelo razprodati do zadnjega sedeža, je zadovoljen Prosen. Sezono so v oktobru odprli s komedijo Siti Teatra Čakalnica, 17. novembra pa bodo gostili
Valič teater s predstavo Srečno ločena. Januarja bo Mestno
gledališče ljubljansko uprizorilo zimzeleno uspešnico Vse
o ženskah, februarja pa gostijo Špas Teater z muzikalom
Menopavza. Za zaključek sezone v marcu si bo mogoče
ogledati romantično komedijo Petelinji zajtrk. V januarju
se obeta še monokomedija Profesor Kuzman mlajši edinega slovenskega komika z doktoratom iz matematike Uroša
Kuzmana, ki bo gledalce popeljal po spominih na piflanje,
plonkanje, pisanje kontrolk, špricanje, je pojasnil Prosen.
Decembra pa bo v okviru njihovega programa Plus mogoče
prisluhniti božično-novoletnemu koncertu v izvedbi tria
Eroika Aromatika. Eroika pri tem odpira novo poglavje nji-

HERMOSA D.O.O., PLANINSKA CESTA 25, SEVNICA

do nagrade...

Srebrni jubilej lekarne
z dušo
SUZANA P. KOVAČIČ
Zasebno Lekarno Mesto-37 v centru Škofje Loke je Janka
Primožič-Tavčar odprla 6. novembra leta 1993. Bila je ena
od prvih zasebnih lekarn v Sloveniji. "Pot je bila dolga, vendar smo z voljo in vztrajnostjo dosegli, da danes praznujemo srebrni jubilej. Od samega začetka se trudimo, da bi
vsem prebivalcem in obiskovalcem zagotovili čim bolj kakovostne lekarniške storitve," je povedala lastnica. Danes
so v lekarni zaposlene štiri delavke: dve magistri farmacije
in dve farmacevtski tehnici, od katerih je ena tudi magistra kozmetike.
Ime lekarne Mesto-37 je povezano z nekdanjim imenom
osrednje ulice v Škofji Loki iz 19. stoletja, ko so Jankini stari
starši kupili hišo, v kateri je kasneje njen dedek izvajal čevljarsko obrt, danes pa je v njej lekarna. "Lekarniška služba
je opredeljena kot del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja
preskrbo prebivalstva z zdravili, kar obsega izdajo zdravil
na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.
Poleg zdravil pa v lekarni izdajamo tudi medicinske pripomočke, nudimo sredstva za nego in varovanje zdravja ter

Janka Primožič-Tavčar je Lekarno Mesto-37 odprla pred
petindvajsetimi leti. / Foto: Tina Dokl
negovalno kozmetiko. Lekarna je verificirana pri Ministrstvu za zdravje in deluje v skladu s Pravilnikom o opravljanju lekarniške dejavnosti ter načeli dobre lekarniške prakse," je pojasnila Janka Primožič-Tavčar. Zelo pomemben
je tudi skrben in pristen odnos s strankami. "Lekarniški
pult namreč ni namenjen ločevanju, ampak je most, ki lekarnarja povezuje s tistim, ki pride po pomoč ali nasvet.
Velikokrat zdravi že pogovor in naš posluh za njihove težave."

Živeti zdravo življenje

Jesenski
08 20 50 300
booking@terme-krka.eu
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Terme Šmarješke Toplice in
Terme Dolenjske Toplice
Čudežna moč termalnih vrelcev.
Prvinska narava v okolici in na krožnikih.

www.terme-krka.si
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Pojav plesni tudi v dobro zatesnjenih stavbah
"Tudi sodobne energijsko učinkovite stavbe niso imune na težave s plesnijo.
Problem plesni je problem čezmerne vlage v prostoru, za kar pa ne smemo
pavšalno kriviti dobre zatesnjenosti takih stavb. To je tako, kot bi za prekoračitev
hitrosti krivili moč avtomobilskega motorja," pojasnjuje mag. Miha Tomšič.
SUZANA P. KOVAČIČ
"Problem plesni je problem čezmerne
vlage v prostoru, saj je najpomembnejši dejavnik za razvoj plesni prav vlaga
oziroma vsebnost vode na površini in
v porah materialov. Prekomerna vlaga
v prostoru pa je spet v večini primerov
povezana z nepravilnim ali nerednim
prezračevanjem prostorov. Če je relativna vlažnost zraka previsoka, vlaga
ne prekriva več le sten por v materialu,
ampak začne polniti njihovo celotno
prostornino in material se začne navlaževati, kar je eden od pogojev za nastanek plesni. V človekovem bivalnem

»V bivalnem okolju je
hranljivih snovi za plesen na
pretek. Najti jih je mogoče
v ometih, disperzijskih in
drugih barvah, tapetah in
lepilih za tapete, lesu, tekstilu
in celo v prahu.«
okolju je hranljivih snovi za plesen na
pretek. Najti jih je mogoče v ometih,
disperzijskih in drugih barvah, tapetah in lepilih za tapete, lesu, tekstilu in
celo v prahu," je povedal Miha Tomšič,
univ. dipl. inž. grad., strokovni sodela-

vec Gradbenega inštituta ZRMK. Večine
pogojev, ki jih plesen potrebuje za svoj
razvoj, ne moremo odpraviti oziroma
izključiti iz našega bivalnega okolja,
opozarja Tomšič: "Pravzaprav je edini
dejavnik, na katerega lahko vplivamo,
ne da bi hkrati poslabšali lastne bivalne in delovne razmere, vsebnost vlage
v prostoru. Z zmanjšanjem čezmerne
relativne vlažnosti zraka v prostoru in
z odpravo vzrokov navlaževanja konstrukcijskih sklopov učinkovito preprečimo razvoj plesni. Šele s tem, ko
odpravimo poglavitni vzrok za njen
nastanek, tudi vzpostavimo možnost
za njeno trajno odstranitev."

Nagrajenci na sejmu Ambienti

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:

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

Na Gospodarsko razstavišče v Ljubljani sta od 7. do 11. novembra obiskovalce pritegnila sejma: 29. Ambient Ljubljana – sejem pohištva in notranje opreme ter 3. Dom Plus s ponudbo
stavbnega pohištva, ogrevalne in hladilne tehnike, montažnih
hiš ter opreme za okolico hiše. Skupaj se je predstavilo 234
podjetij iz 19 držav. Na odprtju so podelili tudi nagrade in priznanja za oblikovalske presežke letošnjega Ambienta Ljubljana. Strokovno žirijo je najbolj prepričalo oblikovanje, ki prihaja
iz studia 3S design, saj so nagrado najboljši med najboljšimi
(Top of the Top) podelili izdelku 3S magnet Oblique, ki so ga
zasnovale oblikovalke Lana Strle, Kaja Strle in Maca Strle. "Izdelek Oblique enostavno rešuje temeljne probleme pohištva
na vsem dostopen način. Rešitev oblikovalk spodbuja kreativno rabo fleksibilnega sistema malih pripomočkov," je strokovna komisija zapisala v utemeljitvi nagrade. Podelili so tudi
štiri nagrade za najbolj drzne in sveže ideje v kategoriji Top
ideje, borzi oblikovanja in razstavi domiselnih, inovativnih in
kreativnih oblikovalskih rešitev mladih, perspektivnih arhitektov in oblikovalcev. Nagrade so prejeli Studio Aino za arhitekturo in obrt, Atelje Mali za serijo lesenih izdelkov za omizje
Black ter Nina Koželj in Manca Kemperl za pohištvo Vulgaris.
Nagrado za najlepši razstavni prostor na Top idejah so podelili
oblikovalcu Janu Petriču za mizico Triiis in obešalnik Pooonto
Barcelona. Priznanje pohištvo leta Društva oblikovalcev Slovenije pa je prejelo podjetje Pirnar za vhodno steno Theatrica.
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VODNA PARA IZ KUHINJE NAJDE POT
TUDI V SPALNICO
Značilen primer površinske kondenzacije je kondenzacija na okenski zasteklitvi v bivalnem prostoru, točneje
na notranji površini notranje šipe.
"Če pride do tega pojava na sodobni
energijsko učinkoviti zasteklitvi (in
seveda če ta nima konstrukcijske napake ali poškodbe), potem vzrok ni v
slabem gradbenem izdelku, temveč
izključno v preveliki obremenitvi notranjega zraka z vlago, torej v načinu
uporabe stanovanja. Seveda pa je občasen in kratkotrajen kondenzat na
zasteklitvi lahko še vedno pričakovan
in neškodljiv pojav, tako kot so npr.
samoumevna zarošena ogledala v
kopalnici po daljši uporabi prhe." In
kot tudi dodaja sogovornik, vir prekomerne vlage ni nujno prisoten v
prostoru, kjer je prišlo do površinske
kondenzacije in pojava plesni. "Tako
lahko npr. vodna para iz kuhinje ali
kopalnice najde pot v spalnico, ki ima

nižjo temperaturo in hladnejše stene.
To se lahko zgodi tudi v stanovanjih
s t. i. odprtim tlorisom, ko npr. kuhinja in dnevni del nista ločena med
seboj ali pa slednji v nočnem času
služi tudi kot spalnica." Pogosto se
uporabniki stanovanj, ki imajo težave z vlago in plesnijo, pritožujejo nad
visokimi stroški za ogrevanje, kar naj
bi sicer pričalo o vzdrževanju ustrezne temperature prostorov. A Tomšič
pravi, da je to posledica dejstva, da se
(pre)vlažen zrak počasneje in težje segreva od zraka, ki ima bivalnim prostorom primerno relativno vlažnost.

KONSTRUKCIJE NE DIHAJO, TUDI
STREHE NE
"Izraz 'dihanje' se vztrajno pojavlja v
poljudnem in tudi strokovnem tisku,
v oglasih, prospektih, na sejemskih
predstavitvah, delavnicah in še marsikje, zlasti v povezavi s stenami, včasih
tudi strehami. A ne ene ne druge ne

dihajo in to tudi ni njihova naloga. Če
bi konstrukcije (oziroma materiali, iz
katerih so zgrajene) zares dihale, potem ne bi imeli prav nobenih skrbi s
prezračevanjem prostorov, kakovostjo
notranjega zraka in še manj s površinsko kondenzacijo in plesnijo. Vendar
skozi za molekule vodne pare še tako
prepustne gradbene materiale preide
v zunanje okolje le nekje od enega do
dva odstotka vse vlage, ki se nabere v
prostoru. Temu procesu pravimo difuzija vodne pare. Vso preostalo odvečno
vlago lahko odstranimo le s prezračevanjem, naravnim ali prisilnim.
Resda pa imajo nekateri materiali
boljšo sposobnost vpijanja vlage iz zraka," je še pojasnil Miha Tomšič. Rešitev
je torej izključno v prezračevanju, ki
naj bo pravočasno, pravilno in redno.
Ne nazadnje – prostore prezračujemo
iz zdravstveno-higienskih razlogov. To
pomeni, da poleg odvečne zračne vlage
iz prostorov odvajamo tudi neprijetne
vonjave, prah in druge nečistoče.

JESENSKE SPALNE
UGODNOSTI
brezplačna montaža
brezplačen prevoz
brezplačen vzglavnik Standard
ob nakupu lesenega dela spalnice nad 1000 €*

Salon pohištva ŽABNICA
Dorfarje 17, Žabnica
T: 04 502 19 00, M: 051 314 861
E: info@prevc.si
Alples studio BTC Ljubljana
Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20, M: 051 314 862
E: alples.studio@prevc.si

NICA
SPALMBA
SA

www.prevc.si

-25%

NICA
SPALOBUS
GL

-20%

NICA
SPALNTER
CE
*Akcija velja ob hkratnem nakupu ležišča in posteljnega dna do 30. 11..
Podrobnosti na prodajnih mestih.

-25%
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Jernej in Tomaž Hostnik, ki nastopata pod imenom
Drajnarjuva vampa, sta imenitna glasbenika, ki ju pogosto
slišimo na nastopih v domači občini. Fanta sta namreč
Drajnarjuva s Suhe, s svojo glasbo pripovedujeta tudi
lokalno obarvane zgodbe z besedili, zapetimi v domačem
narečju. Prisluhnili smo jima na jesenskem prazniku prosa
na Mestnem trgu v Škofji Loki. D. Ž. / Foto: Andrej Tarfila

Hozentregarje smo v objektiv ujeli na nedavni prireditvi
Oktober je fest' na Bled. Ansambel s Škofjeloškega uspešno
sodeluje tudi na različnih festivalih. Ta čas se s skladbo Moja
dohtarca poteguje za naziv naj polke Gorenca. Z omenjeno skladbo
so fantje postali tudi zmagovalci letošnjega večera narečnih viž v
Škofji Loki. A. Š. / Foto: Primož Pičulin
Ne, fotografija res ni posneta v Škofji Loki, a je v
marsičem povezana z njo. Vedno nasmejana direktorica
Loškega muzeja Saša Nabergoj ima te dni več dodatnih
razlogov za dobro voljo: na gradu so prenovili streho, obeta
se ji kup "nove arheologije", konec meseca pa bo v grajski
galeriji odpirala veliko razstavo na temo prve svetovne
vojne na Loškem, ki so jo pripravili njeni zavzeti sodelavci.
Nejč Slapar je kranjski umetnik, ki je na nedavnem
mednarodnem festivalu likovnih umetnosti v Kranju dobil
nagrado za najboljšega gorenjskega umetnika, pred časom
je razstavljal v Galeriji Ivana Groharja in tudi sicer je član
Združenja umetnikov Škofja Loka. I. K. / Foto: Tina Dokl

BAI Medvode

Čas je za nepremočljivo obutev
gore-tex priznanih znamk
ARA, TAMARIS, LEGERO, MUSTANG,
CICIBAN, SUPERFIT
Odprto : vsak dan od 9.00 do 19.00, sobota 8.00 do 13.00
T: 01 3612 114 / www.trgovina-bai.si

TRGOVINA BAI D.O.O., MEDVOŠKA CESTA 3, MEDVODE

Pritličje BC Mercator Medvode.
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V Festivalni dvorani v Ljubljani so pred časom
razglasili femme fatale 2018. Med osmimi
nominirankami je bila tudi nekdanja vrhunska
športna plezalka in ljubljenka gledalcev večerne
nedeljske plesne oddaje Zvezde plešejo Natalija
Gros. Blestela je v črni eleganci, kreaciji Maje
Štamol Droljc. Na fotografiji je v družbi njega
Roka Kunaverja, sicer igralca. A. B. / Foto: A. B.

Ah, kje je poletni čas, ko smo na enem od kulturnih dogodkov
na vrtu Sokolskega doma sredi pogovora v fotografski objektiv
ujeli umetnika in vsestranska kulturnika, igralca Igorja Žužka in
pesnico Agato Trojar. Igor je stalni član SLG Celje in je nastopil
v prvi premieri sezone, drami Naše skrivnosti, Agata je pred
nedavnim izdala novo pesniško zbirko Cvrčanje nad mestom,
pri kateri je sodelovala s slikarkama Agato Pavlovec in Barbaro
Demšar. Sta tokrat razmišljala o skupnem igralsko-pesniškem
projektu? I. K. / Foto: Igor Kavčič

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

Škofjeloški lovski pevski zbor letos praznuje tridesetletnico delovanja, ki
so jo obeležili minulo soboto z jubilejnim koncertom v Sokolskem domu. Mi pa
smo pevce v objektiv ujeli oktobra na koncertu ob prvi obletnici nenadne smrti
vsestranskega glasbenika in zborovodje Franceta Čufarja iz Železnikov. Na odru
tamkajšnjega kulturnega doma so nastopili številni glasbeniki in pevci, s katerimi
je Čufar nekoč sodeloval. Med njimi je bil tudi Škofjeloški lovski pevski zbor,
katerega zborovodja je bil vse od ustanovitve, sedaj pa deluje pod vodstvom
Toneta Habjana, sicer izvrstnega opernega pevca. A. Š. / Foto: Andrej Tarfila

RIVAL - VTS, d. o. o., Ljubljana
Ob železnici 18, 1000 Ljubljana
T: 01 520 71 50F: 01 520 71 68
info@rival-vts.si, www.rival-vts.si

OE Gorenjska
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
branko.malesic@rival-vts.si
T: 040 26 60 11
zoran.lakicevic@rival-vts.si
T: 040 55 00 55

BREZ DOBRE VARNOSTI DRUGE DOBRINE
NIMAJO VELIKE VREDNOSTI
Naša osnovna naloga je omogočati vam varno in mirno življenje. Varujte se tudi sami in sodelujte s sosedi. Bodite pozorni
na neznance, predvsem tiste, ki ne spadajo v vaše okolje. Ne
odpirajte neznancem, še posebej otroci naj nikoli ne odpirajo
vhodnih vrat.
Vgradite protivlomno zaščito: čvrsto ograjo okoli posesti, vhodna vrata opremite s prečno zaporo oz. vgradite protivlomna
vrata, na kletna okna namestite rešetke ali varnostne folije ipd.
Vgradite alarmne naprave: zaznava gibanja, loma stekla, tresenja vrat ali sten, panik tipka, magnetni kontakti na vratih in
oknih in tudi požarni senzor (kuhinja, kurilnica). Alarmno centralo povežite z našim varnostno-nadzornim centrom. Oboroženi intervencijski varnostniki so ves čas na terenu in na pomoč v primeru alarma pridejo v nekaj minutah.
Fizično varovanje ljudi in premoženja s kakovostnimi varnos
tniki in intervencijskimi enotami, ki se odzivajo na sprožene

alarme, na Gorenjskem zagotavljamo za proizvodna podjetja,
izobraževalne ustanove, stavbe državne uprave in objekte posebnega pomena za državo.
Varovanje javnih prireditev je dejavnost, ki jo z marljivimi sodelavci še vedno uspešno izvajamo. Vodilna ekipa jo intenzivno izvaja od leta 1995. Poleg stotin koncertov, športnih prireditev smo bili tudi načrtovalci in jedro zasebnega varovanja pri
obisku Garija Kasparova, Luciana Pavarottija in Billa Clintona v
Ljubljani.
Varovanje prireditev v gostinskih lokalih izvajamo s kulturnim
in razumevajočim pristopom do obiskovalcev ter uspešno varujemo več nočnih lokalov, klubov, barov in drugih zabavišč.
Izdelam vso potrebno dokumentacijo iz veljavne Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah.
Branko Malešič, pomočnik direktorja

Nova generacija brezžičnih
alarmnih sistemov
Ključne značilnosti alarmnega sistema Ajax
•
•
•
•

•
•

Enostavna namestitev in konfiguracija sistema
Ajax
Nadzor nad sistemom od kjerkoli na svetu upravljanje, konfiguriranje in obveščanje preko
mobilnih (iOS / Android) / spletnih aplikacij
Moderna programska oprema – redno posodabljanje novih različic programske opreme
Varnost - naprave delujejo na baterije (življenjska doba baterij do 7 let), zaradi česar motnje
na vplivajo na sistem; Alarmna centrala Ajax
uporablja dva kanala za povezavo s strežnikom - Ethernet in GPRS (GSM); Vsi podatki so
Z elementi pametnega doma, ki ščiti vaš dom pred vlomom, požarom in
zaščiteni z izredno močnim šifriranjem-enkrip- poplavo. Moderen, estetski in enostaven za uporabo, hkrati pa izpolnjuje
cijo, tako da so poskusi vdora v sistem vedno
vse zahteve profesionalnih varnostnih sistemov.
neuspešni
Na alarmno centralo AJAX se lahko priključi do 100 detektorjev in 10 kamer. Omogočena je povezava video signala s skoraj vsake
IP kamere in s tem gledanje trenutne slike preko Ajax aplikacije
Enostavno se lahko vzpostavi povezava z varnostnim podjetjem - Ajax lahko priključite na varnostno nadzorni center s protokolom
ContactID

AX Systems Adria, alarmni sistemi d.o.o.

Pot na kolodvor 4, 4000 Kranj, salon Zoisova 1, 4000 Kranj (nasproti sodišča v Kranju)
AX SYSTEMS ADRIA d.o.o.
Varnostni sistemi / IR ogrevanje

Spletna trgovina: alarm-sistemi.si Informacije: jure@alarm-sistemi.si
Sledite nam: facebook.com/AXSYSTEMSADRIA Pokličite: +386 40 773 055
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Nakup pnevmatik
Konec tedna, 15. novembra, nastopi zakonski rok, do katerega je treba ne glede na razmere avto "obuti" v zimske
pnevmatike ali pa imeti v prtljažniku snežne verige. Če se
odločate za nove pnevmatike, velja kot povsod načelo "za
malo denarja malo muzike", čeprav to ne pomeni, da tako
ne moremo dobiti dobre pnevmatike, je pa težje. Pred nakupom vseeno poglejte najnovejše teste, ki jih redno objavljajo
avto klubi, čeprav naj vas pri tem ne zavede samo skupna
ocena, ampak se odločite tudi na podlagi posameznih lastnostih – glede na to, kje živite. Za Gorenjce je prav gotovo
najpomembnejše, da je pnevmatika dobra na snegu. Aktualni testi kažejo, da je na primer pnevmatika Nokian v razredu 205/55 R16 najboljša med vsemi na snegu in ledu, je
pa slabša v skupni oceni. Tudi za domačo Savino pnevmatiko so rezultati na snegu navadno zelo dobri.
Ob nakupu novih pnevmatik bodite pozorni tudi na starost.
Podatek najdete v obliki oznake DOT na njenem robu. Marsikdo je v dilemi, ali naj pri trgovcu kupi pnevmatiko, če ni
narejena v istem letu, ali ne. Dejstvo je, da ni znanih znanstvenih oziroma tehničnih podatkov, na podlagi katerih bi
ugotavljali oziroma določali maksimalno starostno mejo
za nove, nerabljene pnevmatike. Skupno mnenje je, da

Simbol snežinke nosijo pnevmatike, ki izpolnjujejo kriterije
posebnega testa v zimskih razmerah.
so pri tem najpomembnejši pogoji hranjenja pnevmatik.
Pravilno shranjevanje med drugim pomeni, da so pnevmatike zaščitene pred visoko temperaturo, oziroma pred
prevelikimi temperaturnimi nihanji, vlažnostjo, ozonom,
UV-žarki, pred olji in agresivnimi kemikalijami.
Ravno zato svetujemo, da ne kupujete starih pnevmatik,
saj ne veste, kje in kako so bile skladiščene. Zlasti spletni
trgovci prežijo na vas, saj vnaprej kupljenega ne vidite. Garancija pa tako in tako velja za material in izdelavo, ne za
vozne lastnosti.

208 & 2008

SPA[ R ]KIRAJ BREZ ČAKANJA!

ZA

10.200 €*

13.290 €*

ZA
Z AVTOMATSKO KLIMO

peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 129 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 g/km.
Število delcev: od 0,0123 do 20,14. 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.
*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active 1,2 PureTech 82 STT EURO 6.2 - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta
v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 10.200 EUR; mesečni obrok je 110 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na
ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 05. 10. 2018 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero
6,6%; financirana vrednost 7.140 EUR; skupni znesek za plačilo 12.064 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1
EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Ponudba velja do 31. 12. 2018.

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300
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Gospodarsko vozilo leta 2019
Na mednarodnem salonu gospodarskih vozil v Hannovru vsako leto podeljujejo najprestižnejše nagrade s področja gospodarskih vozil. Mednarodna
žirija iz 25 držav upošteva tehnološke
inovacije, udobnost, zanesljivost, porabo goriva, ekološki vpliv in skupne
stroške lastništva. Nagrado za najboljši
tovornjak leta je letos prejel še povsem
sveži Fordov težkokategornik F-max.
Nagrajenec je zanimiv, ker je Ford šele
pred kratkim sploh vstopil na zahtevni
evropski trg, letos spomladi pa tudi na
slovenskega.
V drugi kategoriji – lahki dostavnik
leta (International van of the year
2019) – pa so letos slavili novinci iz
koncerna PSA: modeli Peugeot Partner, Citroën Berlingo van in Opel
Combo. Vsi trije so bili okronani s prestižnim naslovom mednarodni dostavnik leta.

Za novi Peugeotov model Partner so
zapisali, da lahko kupci računajo na
povsem nove vozne kakovosti in prenovljeno zvočno izolacijo, visokokakovostno tehnologijo in opremo za
varnost, dve dolžini karoserije (4,40 m
in 4,75 m) in na bogato paleto motorjev
in opreme, ki bo poenostavila vsakodnevna opravila uporabnikov. Pozornost sta pritegnili zlasti dve pomembni

in še nikoli videni inovaciji: indikator
preobremenitve za povsem varen prevoz tovora in t. i. Surround Rear Vision, ki omogoča prikaz mrtvih kotov na
kameri. Peugeotov model Partner med
tekmeci izstopa zaradi ekskluzivnega
voznikovega mesta Peugeot i-Cockpit®,
ki je v tem segmentu na voljo premierno na svetu ter nudi povsem nova vozniška doživetja in večjo produktivnost.

NOV MESEC SUVERENIH
UGODNOSTI!
5 LET JAMSTVA IN VZDRŽEVANJA
KASKO ZAVAROVANJE ZA 1 EUR
KOMPLET ZIMSKIH PNEVMATIK

SUV

PEUGEOT

2008

SUV

PEUGEOT

3008

SUV

PEUGEOT

5008
peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,6 do 7,3 l/100 km. Izpuh CO2: od 95 do 165 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0123 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih delcev: od
0,00002 do 0,00203 g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,36. 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 9200, www.rodex.si
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Uspeh Dacie je
svetovni fenomen
Nekdanjo socialistično znamko je
na noge postavi Renault leta 2004 z
modelom Logan. Že prvo leto so prodali
skoraj sto tisoč vozil.
Zadnja leta prodajo po petsto tisoč vozil letno, največ modelov Logan, Sandero in Duster. Dacia danes beleži prodajne
rekorde. Prodaja se v 44 državah po svetu, tudi v Nemčiji,
Veliki Britaniji in Franciji. S stalnim tehnološkim prilagajanjem in novimi verzijami modelov Logan in Sandero zanimanje za ta dva modela ni upadlo, še več z novo generacijo
modela Duster so pomembno zamenjali imidž proizvajalca
poceni vozil.
Model Dacia Sandero je tako ob stalni modernizaciji in
novih verzijah ostala v razmeroma dobri kondiciji. Poleg
atraktivne cene kupci hvalijo videz in udobnost, saj je dovolj
prostora za štiri potnike. Prednost modela Sandera je prostorna zasnova kabine in prtljažnika. Na zadnji klopi sedi
presenetljivo udobno, celo nadstandardno za ta razred vozil.

Model Sandera Stepway je družinski »outdoor« model brez
pogona na vsa štiri kolesa, vendar dovolj robusten in moderen. Ima 1,5-litrski motor, ki je varčen in po podatkih porabi samo 5,3 litra na sto kilometrov, kar je več kot odlično. Pri Dacii brez zadržkov povedo, da so njihove stranke
nekoliko posebne, da so to vozniki, ki jim ni mar, kaj si o
njihovem avtu misli sosed. Model Sandero ne ponuja prestiža, vendar je primeren predvsem za tiste, ki potrebujejo
robusten avtomobil.
Osnovni model Sandera dobite že 8.200 evrov, model Sandero Stepway pa za deset tisoč, kar ni veliko za preverjeno
tehnologijo, ki vas ne bo pustila na cedilu. In kar je prav
tako pomembno: model Sandero je za vzdrževanje cenejši
od večine tekmecev.

Dacia Sandero
Dacia
Sandero
Renault
Renault
CLIO
CLIO
Neskončno
Neskončno
zapeljiv
zapeljiv
PAKET

ZIMSKIH PNEVMATIK*

PAKET

ZIMSKIH PNEVMATIK*

Kamen na kamen palača,
štrukelj
Dacia.
Kamenna
na štrukelj
kamen palača,

3
3

Odpelji Dacio za ceno štruklja:

štrukelj na štrukelj Dacia.

€
€

že za
Odpelji Dacio za ceno štruklja:

OMEJENA OMEJENA

SERIJARezerviraj
SERIJA
Dacia. Zanesljiv
testno vožnjo na www.dacia.si
partner GRZS.

že za

na dan!**

na dan!**

* Dacia Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Rezerviraj testno vožnjo na www.dacia.si
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Poraba pri mešanem ciklu 3,5–8,6 l/100 km. Emisije CO2: 90–127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b in EURO 6C. Emisija NOX: 0,0083–0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev:
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13. 11. • Kapela Puštalskega gradu, 18.00
GLASBENI VRTILJAK, JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE
ŠKOFJA LOKA

16. 11.–4. 12. • Mala galerija, Sokolski dom Škofja Loka
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ MILANA MIHALIČA

Informacije: 04 515 53 70, info@gsskofjaloka.si

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457,
agata.pavlovec@sokolskidom.si

14. 11. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 1. sk. 15.00–17.00,
2. sk. 17.00–19.00

17. 11. • Galerija Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1,
4220 Škofja Loka, 7.00

BREZPLAČNO PREDAVANJE Z DELAVNICO RUSKI LITERARNOGLEDALIŠKI KROŽEK

REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV ZA PRIDOBITEV KODE 95
(PROGRAM 2018)

Informacije: 040 477 640 po–pe 10.00–14.00, apolonija@zavodo.org

Informacije: Julija Primožič, 04 50 60 200, www.ooz-skofjaloka.si,
ooz.sk.loka@siol.net

14. 11., 21. 11. • Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34,
17.00–20.00

17. 11. • Sokolski dom Škofja Loka, 10.00

TEČAJ VEZENJA

UMETNOST OTROKOM: MAČEK MURI

Informacije: 04 511 24 60, rokodelskicenter@ visitskofjaloka.si,
prijave obvezne

Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si,
Tea Oblak, 04 511 23 35, tea.oblak@sokolskidom.si

14. 11. • Velika sejna soba upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta
2, Škofja Loka, 17.00–20.00

17. 11. • na ogled do 29. 11., Sokolski dom Škofja Loka, 19.00

BREZPLAČNA DELAVNICA OSEBNOSTNI COCKTAIL – UMETNOST
UČINKOVITE KOMUNIKACIJE ALI ZAKAJ NAM GREDO NEKATERI NA ŽIVCE?
Informacije: Razvojna agencija Sora, d. o. o., 04 50 60 220, info@ra-sora.si, obvezne prijave do 9. 11. 2018
15. 11. • Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34, 17.00–19.00
DELAVNICA IZDELAJ SVOJO PIŠČAL

PRIREDITEV IN RAZSTAVA 40-LETNICA GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE
ŠKOFJA LOKA
Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457,
agata.pavlovec@sokolskidom.si
17. 11. • za ABONMA RDEČI, Loški oder Škofja Loka, 19.30
FERDINAND VON SCHIRACH: TEROR, PREŠERNOVO GLEDALIŠČE
KRANJ

Informacije: 04 511 24 60, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si, prijave
obvezne

Informacije: Ana Babnik, 04 512 08 50, 041 730 982,
gledalisce@kd-loskioder.si

15. 11. • Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

17. 11. • Kulturni dom Sv. Duh, Škofja Loka, 19.30

OB SVETOVNEM DNEVU FILOZOFIJE NESMISEL SMISLA V DOBI
TEHNIKE IN NESKONČNE IZBIRE VSEGA

Informacije: 041 915 955, abonma@sv-duh.si, www.sv-duh.si

KOMEDIJA: SREČNO LOČENA, VALIČ TEATER

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
16. 11. • Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34,
15.00–17.00
ROKODELSKI PRIKAZI PLETENJA IZ LESKOVIH VITER – LESA
(PLETARSKI IZDELEK ZA SUŠENJE ZELIŠČ IN SADJA)
Informacije: 04 511 24 60, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si
16. 11. • za ABONMA MODRI, Loški oder Škofja Loka, 19.30
FERDINAND VON SCHIRACH: TEROR, PREŠERNOVO GLEDALIŠČE
KRANJ
Informacije: Ana Babnik, 04 512 08 50, 041 730 982,
gledalisce@kd-loskioder.si

19. 11. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00
BEREMO Z NASMEHOM: BEREMO S PSIČKOM VILIJEM ZA OTROKE OD
6. DO 10. LETA (OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE)
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
20. 11.–29. 11. • odprtje bo v okviru odprtja Tedna ruskega filma
22. 11. 2018, Sokolski dom Škofja Loka, 18.00
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ “BLEŠČEČI PETERBURG”
Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457,
agata.pavlovec@sokolskidom.si
21. 11. • Sokolski dom Škofja Loka, 17.30
SREČANJE Z IRSKIM PISATELJEM RODDYJEM DOYLOM

16. 11.–29. 11. • odprtje bo v okviru Srečanja z irskim pisateljem
Roddyjem Doylom 21. 11. 2018, Sokolski dom Škofja Loka, 17.30

Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si

RAZSTAVI “OD TUJCA DO DRŽAVLJANA: IRCI V KONTINENTALNI EVROPI« IN »SAMUEL BECKETT«

21. 11. • Galerija Ivana Groharja, 19.00

Informacije: Agata Pavlovec, 031 432 457,
agata.pavlovec@sokolskidom.si

Informacije: Marija Demšar, pr@loski-muzej.si

ANDREJ PERKO: MI HOČEMO ŽIVETI – POGOVOR Z UMETNIKOM
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22. 11. • Sokolski dom Škofja Loka in Kino Sora Škofja Loka, 18.00
ODPRTJE 7. TEDNA RUSKEGA FILMA

29. 11. • OŠ Ivana Groharja, Podlubnik 1, Škofja Loka (večnamenski
prostor in telovadnica) 17.00

Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si

DOBRODELNI KONCERT ZA DVA GROŠA FANTAZIJE IN MIKLAVŽEV
SEJEM

22. 11. • Kino Sora, 18.30

Informacije: Sabina Leben, Urška Ziherl, 04 506 11 13, info@os-igroharja.si

TEDEN RUSKEGA FILMA SOBIBOR (VSTOP PROST)
Informacije: 040 551 213, info@kinosora.si

29. 11. • Kino Sora, 17.00
TEDEN RUSKEGA FILMA BOLŠOJ (VSTOP PROST)

23. 11. • Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34, 15.00–17.00

Informacije: 040 551 213, info@kinosora.si

ROKODELSKI PRIKAZI PLETENJA IZ LESKOVIH VITER –
CAJNA/CAMBOH (TREBUŠASTI PLETARSKI IZDELKI)

29. 11. • Kapela Puštalskega gradu, 18.00

Informacije: 04 511 24 60, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

GLASBENI VRTILJAK, JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE
ŠKOFJA LOKA

23. 11. • Jurjeva dvorana, Stara Loka 64, 19.00

Zavrtite se z nami na Glasbenem vrtiljaku ob zvokih različnih
inštrumentov in petja!

SPOMINSKI VEČER OB 100. OBLETNICI KONCA 1. SVETOVNE VOJNE S
PREDSTAVITVIJO ZAPISNIKA UJETNIKA JOŽETA ŽAGARJA,
KALANUŠARJA V RUSIJI, 1915–1918,
Informacije: Klemen Karlin, 031 360 369, lonka@staraloka.si

Informacije: 04 515 53 70, info@gsskofjaloka.si
29. 11. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.30
ZAKLJUČEK 7. TEDNA RUSKEGA FILMA: BALETNI VEČER S
PRIMABALERINO GALINO ČAJKA

24. 11. • za ABONMA ZAMORČEK in IZVEN, Loški oder Škofja Loka,
10.00

Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12 jana.fojkar@skofjaloka.si

SVETLANA MAKAROVIČ: COPRNICA ZOFKA, GLEDALIŠČE TONETA
ČUFARJA JESENICE

30. 11. • Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34, 15.00–17.00

Informacije: Ana Babnik, 04 512 08 50, 041 730 982,
gledalisce@kd-loskioder.si
26. 11. • MDC BLOK, 13.30
MULTIKULTI BLOK – NIKOLETA IN GRŠKA KULTURA
Informacije: Nejc Novak, 031 670 682, blok@familija.eu
26. 11. • za IZVEN, Loški oder Škofja Loka, 18.00
GLEJ LARSA Z MARSA!, GOSTUJE BALETNI ODDELEK GLASBENE ŠOLE
KAMNIK
Informacije: Ana Babnik, 04 512 08 50, 041 730 982,
gledalisce@kd-loskioder.si
27. 11. • Kašča na Spodnjem trgu, 19.00
TORKOV VEČER S KNJIŽNICO: POTOPISNO PREDAVANJE REINHOLD
MESSNER IN NJEGOVI GRADOVI – MUZEJI
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
28. 11. • Galerija na Gradu, Loški muzej, 19.00
ODPRTJE RAZSTAVE NIČ NAM NE MOREJO SOVRAŽNE VOJNE!:
1. SVETOVNA VOJNA NA LOŠKEM
Informacije: Marija Demšar, pr@loski-muzej.si
28. 11. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.30
X. KRISTALNI ABONMA: OD VIVALDIJA DO PIAZZOLLE, ANSAMBEL
CELLOART Z MILOŠEM MLEJNIKOM
Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si,
Tea Oblak, 04 511 23 35, tea.oblak@sokolskidom.si

ROKODELSKI PRIKAZI PLETENJA IZ LESKOVIH VITER – KOŠ
(VEČJI PLETARSKI IZDELEK)
Informacije: 04 511 24 60, rokodelskicenter@ visitskofjaloka.si
30. 11. • Sokolski dom, 18.00
DOBRODELNI KONCERT Z ROKO V ROKI – TRADICIONALNI KONCERT
MEPZ VRELEC Z GOSTI
Informacije: Štefka Krmelj, 031 406 305, stefka.krmelj@siol.net
30. 11. • za izven, Loški oder Škofja Loka, 19.30
ANTON TOMAŽ LINHART: TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI
Informacije: Ana Babnik, 04 512 08 50, 041 730 982,
gledalisce@kd-loskioder.si
30. 11. • Športna dvorana Trata, 20.00
JAN PLESTENJAK V DOMAČI LOKI
Informacije: Matic Plevel, 041 225 013, matic.plevel@gmail.com
1. 12. • Mestni trg, Škofja Loka, 9.00–13.00
21. SREČANJE Z VINARJI IN MIKLAVŽEV SEJEM
Informacije: Marko Pleško, 04 512 20 268
1. 12. • Škofja Loka, Mestni trg, 18.00–21.00
LOKA V SNEGU: ZAČETEK PRAZNIČNEGA DECEMBRA
18.00 Obisk Izložb domišljije s pripovedovalko Karlo B. Rihtaršič in
odprtje Okusov Izložb domišljije – ponudba prazničnih dobrot na
stojnicah, 19.00 Prižig prazničnih luči, odprtje Izložb domišljije in
koncert Moon Time Quartet
Informacije: Marija Demšar, pr@loski-muzej.si, FB Izložbe domišljije
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Cena knjige

25

EUR

+ poštnina

www.gorenjskiglas.si

Obseg knjige
je 422 strani, v tem
164 fotografij.

Domačin iz Predtrga v Radovljici, Franci Valant, se je pri 86. letih lotil
zbiranja zgodovinskih podatkov o gozdovih Jelovice in dejavnosti
vaščanov iz naselij okoli Jelovice. Zbrane podatke, posebnosti in doživljanja je zapisal v knjigi. Izdal jo je letos v samozaložbi, z namenom
zabeležiti dogodke in pričevanja starih ljudi, da ne gredo v pozabo,
da ostanejo dostopni tudi zanamcem.

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. 04 201 42 41
ali na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se
poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

1. nagrada: vzglavnik Slovenska postelja; 2. in 3. nagrada: knjiga Melanda
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 28. novembra 2018, na Gorenjski
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

...VSE NA ENEM MESTU

Les 3 plus d.o.o. vam lahko pomaga pri celotni opremi vašega doma. Tokrat smo za vas pripravili izbor talnih oblog,
masivnega parketa, laminata ter keramičnih ploščic. Prikazana je le ena od nešteto kombinacij.
Pri nas poskrbimo tudi za izbor vseh ostalih materialov, za izris kopalnice ali pohištva, brezplačno dostavo
ter strokovno izvedbo.

Parket, laminat ali vinil vam tudi položimo
Masivni parket Edelholz
classic 1000, dek. 002
14x140x500-2400 mm
natur-rustik mix, krtačen, oljen, 4V
Redna cena: € 58,00/m2 Otroška soba in spalnica

Laminat HARO
Tritty 75, hrast highland
7x193x1282 mm
Redna cena: €14,96/m2

Akcijska cena: € 11,97/m2

Akcijska cena: € 46,40/m2

Dnevni prostor in jedilnica

Obnovimo kopalnico v celoti
Izdelamo kuhinjo po vaših željah
Talne ploščice Concrea
bone, grey, silver*, white
dim. 60x60 cm, rett.
Redna cena: €28,12/m2

Stenske ploščice Etruscan
dim. 25x75 cm
ivory, beige, pearl*, gris

Akcijska cena: € 26,72/m2
Kuhinja

*ploščica na sliki

od

Kopalnica

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

www.les3plus.si

www.masivni-podi.si

€20,74/m2
*ploščica na sliki

Les 3 plus
www.razrezipomeri.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. Akcijske cene veljajo od 12.112018 do 12.12. 2018 oziroma do odprodaje zalog. Popusti se med
seboj ne seštevajo.
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OVEN
21. 3.–21. 4.
Vaša glava je okupirana z veliko informacijami, stalno se vam nekaj dogaja. Pa
naj bo povezano neposredno z vami ali
pa vašo bližnjo okolico. To vam sicer vse
odgovarja, a počasi boste postali utrujeni od vsega. Poiščite si svoj prostor, kamor se boste lahko umaknili, ko vam bo
zmanjkalo energije. Še vse bo v redu.

BIK
22. 4.–20. 5.
Že nekaj časa je, kar se vam je svet obrnil
na glavo. Razpeti ste na več strani, pa naj
to velja za vse ljubezenske osebne zadeve ali pa poslovne. Nekaj časa bo še tako,
ker drugače pač ne gre, a še malo in tudi
vam bo uspelo se razbremeniti. V tem
času pa glejte, da ne spregledate česa,
kar je lahko zelo pomembno.

DVOJČKA
21. 5.–21. 6.
Roko na srce – preveč in predolgo ste bili
obremenjeni z drugimi ljudmi. S prijatelji,
ki to so, in tistimi, za katere se je izkazalo, da to niso. Sedaj je čas, ko trenutke
posvečate le sebi in uživate v tišini svojega srca. To ni nič narobe, saj vsak potrebuje svoj košček sveta. In brez skrbi – ob
pravem času boste na pravem mestu.

RAK
22. 6.–22. 7.
Skrbelo vas bo finančno stanje v vaši
denarnici, a za zdaj ni potrebna nobena
panika, saj vas prav kmalu razveselijo novice o nepričakovanem denarju. Najprej
poskrbite za zapadle obveznosti in šele
potem pojdite po nakupih, saj veste, da
pri tem nimate prave mere. V krogu prijateljev vas čaka lepo presenečenje.

LEV
23. 7.–23. 8.
Imate veliko zalogo energije in presenečate vse v svoji okolici. Tudi v tem obdobju vas čaka niz velikih in malih zmag. Ni
kaj, samo pogumno naprej vse do cilja.
Obdajajo vas ljudje, ki od vas veliko pričakujejo in niti pod razno vam ne pride
na misel, da bi jih razočarali. Zopet se
vam obeta daljše prijetno potovanje.

DEVICA
24. 8.–23. 9.
Imeli boste občutek, da se vrtite v krogu
in se vam nič ne zgodi, kot si želite. Vsaka stvar potrebuje svoj čas in so stvari,
na katere se ne da vplivati. V bližnji prihodnosti imate videti same lepe obete.
Poslovno vas čaka lepa priložnost in izboljšanje financ, na osebnem področju
pa neka posebna zmaga, ki vas dvigne.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.
Preveč se obremenjujete z malenkostmi,
posledično ste zato slabe volje in najbrž
to prenašate tudi na druge, ki niso nič
krivi. So stvari, ki so resnično pomembne, zato se ob manjših težavah raje zamislite, globoko zadihajte, se prepustite
mirnemu toku, da vas popelje v pozitivne
misli in podobe okoli vas.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.
Ljudje v vaši bližnji okolici vas bodo postavili pred dejstvo, da si morate nujno
vzeti čas zanje in se posvetiti samo njim.
Poslovne zadeve in projekti bodo morali
počakati, brez skrbi, vse vas bo počakalo. V naglici se rado naredi, da pozabimo
na ljudi, ki jih imamo radi. Predali se boste in maksimalno uživali.

STRELEC
23. 11.–21. 12.
Mesec maj je mesec ljubezni, a pri vas
vse deluje drugače, tudi zemlja se vam
včasih vrti nasprotno kot drugim. Zato
se pripravite na lepe dogodivščine v ljubezenskem življenju. Na trenutke boste
pomislili, da sanjate, ampak vse se bo
dogajalo ravno vam. Tako pač je, da vsak
od nas pride enkrat na vrsto.

KOZOROG
22. 12.–20. 1
Povsem nepričakovano se vam obeta
daljša pot. Sicer je v poslovnem smislu,
ampak jo boste znali izkoristiti tudi osebno. Prijetno s koristnim. Projekt, ki vam
že nekaj časa najeda živce, se bo končno
zaključil. Na rezultate tega bo treba še
malo počakati, a vsekakor boste več kot
zadovoljni, osebno in tudi finančno.

VODNAR
21. 1.–19. 2.
Pozitivna naravnanost in to, da znate
vedno na prvo žogo pomisliti na dobro
in ne na slabo, se vam bo končno lepo
obrestovalo. Duhovno boste še bolj zrasli
in zaupanje do vsega, kar obstaja, vam
da še dodatni navdih. Ob koncu meseca
pričakujte posebno sporočilo, ki vas bo
dvignilo nad oblake in še naprej.

RIBI
20. 2.–20. 3.
Bodite pozorni, da zaradi izrečenih obljub
in besed, ki jih kasneje ne izpolnite, ljudje izgubijo zaupanja v vas. Vsi smo narejeni tako, da želimo, da nas spoštujejo
in vzamejo resno – in seveda velja tudi
obratno. Še vedno imate čas, da popravite nastalo situacijo. Ne čakajte preveč, že
en dan veliko pomeni.

T: 04/ 20 10 590

Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure
sobota od 7. do 12. ure
Davidov hram d.o.o., Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji

PIVO
LAGUNITAS
IPA 6,2 %
0,355 l st.

VRHUNSKI IZBOR PIVA

VISOK
A
KA

KOVO
ST

E
NIZK E
CEN

SIR
EDAMEC MU,
LJ MLEKARNE
1 kg

4,81 EUR

PIVO HOP
PIVO
PRINCES 4,2 %
ROCKET
0,33 l ploč. QUEEN 6,9 %
0,33 l ploč.

PIVO
POVODNI
MOŽ 5,8 %
0,33 l ploč.

TUNA RIO MARE
4 x 80 g

4,65 EUR

PIVO MORT
SUBITE KRIEK
4,0 %
0,25 l st.

TESTENINE
DOMAČI ISTRSKI FUŽI /
1000 g / 3,55 EUR

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)

Vse cene so maloprodajne in vključujejo DDV.

DISKONT

KA
ŠIRO A
IZBIR

Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.

O!
V
NO

Erotična trgovina
PRESENETITE PARTNERKO Z NEVERJETNO
SPOLNO MOČJO!

KAPSULE BIG BOY GOLDEN ERECT
Z VITAMINI
Kapsule so namenjene izboljšanju vitalnosti in spodbujanju spolne sle.
Erekcije postanejo boljše in močnejše.
Enostavna uporaba, tik pred spolnim odnosom.
Učinek se občuti že eno uro po zaužitju.

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE!

39,90€

PROIZVEDENO V EU!

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI
INFORMACIJE IN NAROČILA

031 399 322

www.venera-shop.si

ZA LISTO

2

www.prijateljiloke.si

ZA ŽUPANA

Naši glavNi cilji:

Naši kaNdidati za občiNski svet

• za spodbudno okolje za mlade

Volilna enota 1
Miha Peternel
Veronika Hartman
Blaž Jesenko
Katarina Erlah
Bojan Berčič
Jolanda Malovrh
Domen Košir
Julija Jenko

Volilna enota 3
Igor Drakulić
Borjana Varja Koželj
Marko Murn
Tinka Teržan
Marjan Luževič
Marija Demšar
Marko Mohorič
Janja Vizjak

Volilna enota 2
Tine Radinja
Melita Rebič
Lovro Štanta
Saša Košenina
Anton Rupar
Barbara Livk Kafol

Volilna enota 4
Miha Ješe
Lea Leona Mlakar
Rok Primožič
Darja Franko
Bojan Luskovec
Ana Košenina

• za kakovostno staranje
• za čisto okolje
• za močno gospodarstvo in turizem
• za kakovostno izobraževanje
• za dostopno zdravstvo in socialne storitve
• za aktivno preživljanje prostega časa
• za pametno mesto
• za učinkovito vodenje in upravljanje
• za razvoj podeželja
• za kakovostno cestno omrežje

LISTA MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKE, POD PLEVNO 30, ŠKOFJA LOKA
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