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SUV PEUGEOT 2008 & 3008 

Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 3008 Active (1,6 BlueHDi 120) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim SUV bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot 
– SUV BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 22.990 EUR; mesečni obrok je 249 EUR pri 30% pologu 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 04.08.2017 znaša 8,2% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,2%; financirana vrednost 16.093 EUR; skupni znesek za plačilo 
27.515 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.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,7 do 6 l/100 km. Izpuh CO2: od 96 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0078 do 0,0653 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00187 g/km. Število delcev: od 0,01 
do 21,08. 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.

peugeot.si

Primer informativnega

 

PEUGEOT SUV

SUVERENO  
NAJBOLJŠA 
IZBIRA

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

ŠIROKA IZBIRA ,  V ISOKA KAKOVOST,  NIZKE CENE
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KIS JABOLČNI 
MOTNI 

SIMONIČ
PET 1 l / 

1,12 EUR

,,

prejjmetttmetmete re re r ččačuačuačun z k ponomnomnomnomomomomomm vvvvvvvv v vrevrevrevrevrevrevrevrevrevredddddndndnodnodnodnodnodnodnost

MLEKO MEGA MILK 3,8% 
PET 1 l / 0,77 EUR

OLJE OLJČNO EXTRA DEVIŠKO 
SPERONI 1l / 5,46 EUR

MEDOMIX SUPER  
        PISLAK 200 g /  

8,52 EUR

MED CVETLIČNI TOČENI PI-
SLAK 900 g / 7,23 EUR

DISKONT
Kranj, Savska loka 21/c (zraven bivše Planike)

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

KIS JABOLČNI 
SIMONIČ  
PET 1 l / 
0,78 EUR
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Izdajatelj:   

Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

Od go vor na ured ni ca:  

Ma rĳ a Volč jak

Ured ni ca:  

Mateja Rant 

Ko mer ci a list: 

Mateja Žvižaj, T: 04 201 42 48

Oblikovanje:  

Matjaž Švab

Pri pra va za tisk:  

Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

Tehnični urednik: 

Grega Flajnik

Tisk:  

Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če

Raz nos:  

Poš ta Slo ve nĳ e, PE Kranj 

Ured ni štvo, na roč ni ne, oglas no tr že nje:  

Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj, 

T: 04/201-42-00, F: 04/201-42-13, 

E-pošta: info@g-glas.si. 

Mali ogla si: T 04/201-42-47. 

De lo vni čas:  

po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek   

od 7. do 15. ure, sre da od 7. do 16. ure, 

so bo te, ne de lje in praz ni ki za pr to

Loške novice so pri lo ga 73. šte vil ke 

Go renj ske ga gla sa, 12. septembra 

2017, izšle so v na kla di 25.000 iz vo-

dov, prejela so jih vsa gospodinjstva 

v ob či ni Škofja Loka, priložene so Go-

renjskemu glasu. 

IZ VSEBINE

STRAN 4

S polnim tempom v jesen

STRAN 6

Skozi Strmico po asfaltu

STRAN 8

Lepo je imeti prĳatelje po 
vsej Evropi

STRAN 10

Rekreatur prekolesaril 
Gorenjsko

STRAN 13

Rekordno število 
prvošolcev

STRAN 18

Ohranjajo vojaške veščine

STRAN 20

Zanimiva jesen v Loškem 
muzeju

STRAN 24

Oratorĳ v znamenju 
jubileja

STRAN 37

Kondorjev let

STRAN 40

Za sladokusce vseh vrst
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR
FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

� Kako zanimiva je Škofja Loka za 
turiste?

vsa Slovenija. Pred kratkim smo v Ško-

evropskih mest Douzelage, ki sem jim 

jih tudi na odprtje ceste na Strmici. 
Predsednica Annigje Luns-Kruytbosch 
je bila celo med tistimi, ki smo reza-

slabem vremenu da narediti dobra 
prireditev, da se znamo poveseliti in se 

-

vsem, ki so kakor koli prispevali, da 

lepo, je bila ekskurzija po Gorenjski: 
gostom sem razkazal Radovljico, Bled, 
Bohinj, Sorico z rojstno hišo in kipom 

-
vsem pa jih je navdušilo, da imamo 
vse izjemno lepo urejeno kot malokje 

-
mo v lepem okolju in da svoje lepote 
radi podelimo tudi s svojimi obiskoval-
ci. Kar gradimo in urejamo, ne delamo 

-

� Kaj pa loški turizem?
"Z loškim turizmom smo se zadnja 
leta precej ukvarjali, zlasti potrebu-

-

imamo 267 postelj, z dodatnimi v di-
jaškem domu 340. Ko sem pred sed-

dejal, da moramo imeti 400 postelj, 
-

mestitev veliki hotel, a tam se sodni 
-

-
-

telom iskali naprej investitorja, a še 

realizirali. A tudi rezervna varianta 
ni tako slaba, v letošnjem letu odpi-
rajo nove zmogljivosti številni manj-

400 postelj. To pomeni, da bomo lah-
ko turizem spravili na višjo raven. Res 

gostov, ki prihajajo z avtobusi, še ve-
dno jih ne moremo nastaniti v enem 
objektu. Ko pomislimo, kako se sedaj 

-

-

valcem, ki so dobri gostje, in jim mo-
ramo predstaviti Loko v polni veljavi, 
da bodo znali ceniti, kam so prišli. 
Pri tem ne smemo pozabiti na ureja-

in so nas prepoznali kot destinacijo. 

-
no infrastrukturo, da bodo prihajali 

-

športne poti. Letos jeseni bomo odprli 

pa jim bomo ponudili celotni paket 

S polnim tempom v jesen
 

 
 

Župan Miha Ješe
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� Kako ocenjujete letošnji festival 
Pisana Loka?
"Letos je bila Pisana Loka nekoliko dru-

-
-

-

-
-

-
-

� V Škofji Loki je zasedalo predsed-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

� -
fji Loki obetate od sodelovanja v tem 

-

-

-
-
-

-

� S kakšno popotnico ste pospremili 
letošnje prvošolce v novo šolsko leto?

-

-

-

-

-

� -

-

-
-

-
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Asfaltirane in razširjene ceste, opornih 
zidov ob njej, odvajanja vode in ureje-

ovinka so se veselili na otvoritveni pri-

v sodelovanju s sosednjo krajevno sku-

-
ma. Slabo vreme jih pri tem ni oviralo. 

Zdravko Markelj je stotniji zadovoljnih 
-
-

tovanje in gradnja ceste od leta 2012, 

je takrat spodletel, ker niso imeli vseh 
soglasij lastnikov na trasi ceste. Lani 
so dosegli še zadnji dogovor in ovir za 

-

meje. Kot je še povedal Zdravko Mar-

bodo zaradi tega manj varni. Toda prve 
-

V kratkem bodo poskrbeli še za ograje 
ob cesti, ogledala in prometne oznake.

kratkim cesto kot kolesar "preizkusil" 
na Rekreaturu in je vsem, ki bodo ce-

-

pnik Anton Slabe je blagoslovil novo 
cesto, nato pa je trak slovesno prerezala 

-
-

sodelovala na zasedanju predsedstva v 
-

ve Davor Prelogar, predsednik KS Buko-

predsednik KS Jošt Janez Rakovec.   

Skozi Strmico po asfaltu
 

 
 

Odprli so asfaltirano cesto skozi Strmico. / Foto: Primož Pičulin

Letos poteka od 16. do 22. septembra, v Škofji Loki pa mu bodo 

namenili 21. in 22. september. V okviru aktivnosti Veter v laseh 

bo 21. septembra potekala športno-preventivna prireditev, na 

kateri bodo s promocĳo športa in preventivnimi dejavnostmi 

promovirali zdrav življenjski slog, življenje brez odvisnosti in 

racionalno mobilnost. Avtobusi na mestni avtobusni linĳi bodo 

oba dneva vozili brezplačno. V Coworking centru Lokomotiva bo 

delavnica o pomenu trajnostne mobilnosti za uspešna globalna 

podjetja v Škofji Loki, 22. septembra pa bo na Trgu pod gradom, 

Nunskem vrtu in Mestnem trgu več dogodkov: po mestu malo 

drugače – trg namesto parkirišča, odprtje urejene makadamske 

poti na grad, predaja električnega vozila občinskemu redarstvu, 

brezplačno popravilo koles, brezplačna izposoja električnih ko-

les, promocĳa aktivnosti policĳe in redarstva ...

Evropski teden mobilnosti
V Škofji Loki bo 21. septembra od 8. do 13. in od 16. do 19. ure 

spet prireditev Veter v laseh – s športom proti odvisnosti, ki 

ga izvaja LAS Škofja Loka in poteka pod okriljem Športne unĳe 

Slovenĳe. Mladi bodo v dopoldanskem delu v športnem parku 

OŠ Ivana Groharja spoznavali različne vrste športa, popoldan 

pa bo poleg tega namenjen tudi predstavitvi lokalnih organi-

zacĳ in športnim društvom. Takrat poleg mladih pričakujejo 

tudi druge obiskovalce. Letos bodo v program prireditve prvič 

vključili tudi aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti, ko 

bodo mlade vključili v preventivne aktivnosti, popoldne pa bo 

na prizorišče brezplačno vozil avtobus. Ducatu organizatorjev 

se letos pridružujejo tudi jamarji in medgeneracĳski center, 

prav toliko športom pa baseball, ki ga bodo predstavili Kranj-

ski lisjaki.

Veter v laseh
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Pomoč starejšim 
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MARIJA DEMŠAR, LISTA MIHA JEŠE  

IN PRIJATELJI LOKE

V julĳski številki Loških novic se nam je na strani, namenjeni za-

pisom občinskih svetnikov, primerila napaka. Prišlo je namreč do 

zamenjave fotografij svetnice Mateje Podlogar in svetnika Davida 

Jezerška. Prizadetima in bralcem se za napako opravičujemo.

Opravičilo

Agencĳa RS za okolje obvešča javnost, da je 14. avgusta podjetju 

LTH Castings izdala okoljevarstveno soglasje za gradnjo proizvo-

dnega objekta LTH faza 2 in 3 na zemljiščih v industrĳski coni Trata. 

Iz predložene dokumentacĳe izhaja, da je nameravani poseg, ob 

upoštevanju omilitvenih ukrepov, pogojev iz okoljevarstvenega 

soglasja in veljavnih predpisov, sprejemljiv.

Okoljevarstveno soglasje  
za LTH Castings

Dnevni center za otroke in mladostnike (DC Ω), socialnovarstveni 

preventivni program Centra za socialno delo Škofja Loka, praznuje 

deset let dela. Namenjen je otrokom in mladostnikom, starim od 

šest do 18 let, pa tudi njihovim staršem. Nudi pomoč pri učenju in 

pomaga pri krepitvi socialne vključenosti. Vsak teden pri njih pote-

kajo zelo zanimive delavnice, priložnostno pa tudi izleti, večdnev-

ni tabori, akcĳe, tečaji, predavanja ... S svojimi aktivnostmi želĳo 

izboljšati pogoje za otrokov razvoj v družini, pomagati pri vključe-

vanju v socialno okolje in preprečevati odklonska vedenja, torej 

opremiti mladega človeka za življenje v smislu razvĳanja delovnih 

navad, prevzemanja odgovornosti, treninga socialnih veščin. Ob 

desetletnici nastanka dnevnega centra bodo v petek, 15. septem-

bra, prikazali svojo dejavnost, ob 18. uri pa bo slovesnost ob nji-

hovem prvem desetletju.

Dnevni center Om praznuje

Že petnajsto leto v poletnih mesecih knjigarna Libris vabi na Li-

brisove poletne narečne večere. Večeri, ki se odvĳajo v zaledju 

slovenske Istre, postavljajo v ospredje slovenska pa tudi sosednja 

narečja in ljudi, ki jih ohranjajo oziroma raziskujejo. K sodelovanju 

na letošnjem drugem poletnem narečnem večeru Korake pridejo, 

se ustavjo in griejo (v besedi gredo je namesto e-ja polglasnik), ki 

je bil pred hrastovsko cerkvico Svete trojice, je bil povabljen Jurĳ 

Svoljšàk iz Škofje Loke, ki mu je bila jeseni 1995 zaupana naloga 

za postavitev temeljev za ponovno izvedbo Škofjeloškega pasĳo-

na. V škofjeloškem narečju je predstavil slikovito loško govorico, 

opisal pomembne zgodovinske dogodke iz škofjeloške preteklo-

sti in v besedi in sliki predstavil Škofjeloški pasĳon. Prireditev so 

podprli Javna agencĳa za knjigo RS in Mestna občina Koper. Prĳe-

ten kulturni dogodek si je ogledalo okoli 250 ljudi. 

V Istri o Škofjeloškem pasĳonu
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR
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Lepo je imeti prĳatelje po vsej Evropi

 

Člani predsedstva združenja Douzelage (od leve): Tibi Rutaru (Romunĳa), predsednica 

Annigje Luns-Kruytbosch (Nizozemska), Mette Sürensen (Danska) in Miha Ješe 

(Slovenĳa, Škofja Loka) / Foto: Primož Pičulin

Cilj Douzelaga je predvsem razširiti obzorje naših občanov, od 
najmlajših do najstarejših, da ne bodo ksenofobi, ampak odprti 
do drugačnosti, ki bodo drugačnost sprejemali kot pozitivno 
lastnost, in to bomo omogočili tudi preko čim več mednarodnih 
izmenjav, o pomenu združenja razmišlja Miha Ješe.

Miha Ješe, župan Škofje Loke 
in podpredsednik združenja 
Douzelage, je gostom razkazal 
Škofjo Loko in najlepše bisere 
Gorenjske, v Škofji Loki pa 
so doživeli tudi koncertno 
dogajanje ob festivalu Pisana 
Loka in se udeležili odprtja 
lokalne ceste skozi Strmico, 
kar je bilo zanje še posebno 
zanimivo doživetje. 



DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Vse leto je v Škofji Loki potekala obnova 
trga pri stavbi upravne enote, ki je bil 

-

-

-

nove pridobitve, druga bo danes popol-
dne, ko bodo na trgu sprejeli svetovno 

Gradnja trga je bila letos gradbeno 

je bil spodnji ustroj trga z ureditvijo 
kanalizacije, vodovoda, javne raz-

-

-
ljevanju bo sledil tudi podpis pogodbe 

-

-

stal tudi vodnjak, na katerega so na-

-

-

Loka dobila Trg pod gradom

Trg pod gradom, prizorišče in avditorĳ za različne prireditve / Foto: Primož Pičulin

Otroško igrišče Zamorc v pričakovanju najmlajših Ločanov / Foto: Primož Pičulin
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Konec avgusta so se kolesarji spet po-
dali na Rekreatur. Letos je kolesarilo 
deset ekip, od tega štiri mednarodne, 
trasa je potekala po Gorenjski.

kolesarimo tudi po poteh, ki jih sicer 

letošnjem kolesarskem podvigu de-

-
po. "Prolog je potekal po Kranju, tudi 
po kranjskih rovih, kjer so nam med 
drugim uprizorili bombni napad. Nato 

etapa je potekala po trasi: Naklo–Ko-
vor–Brezje–Begunje–Bled–okoli jeze-
ra–Ribno–Lancovo–Radovljica–Brezje–

-

-
-

tarji na starodobnih kolesih in Suha 

lepo, organizatorji z Andrejem Zalo-

organizirali. Naslednje leto pa spet na 
kolo." 

Rekreatur prekolesaril Gorenjsko

Udeleženci Rekreatura na kontrolni točki v Škofji Loki / Foto: Primož Pičulin

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

mestnega jedra so subvencije, ki jih ob-
-

za spodbujanje gospodarstva so po be-

še drugi, ki se nanašajo na socialno 
-

ti, subvencije tistim, ki oddajajo sobe.

sprejeli poseben pravilnik, pridobili so 
-
-
-

likšna naj bo subvencija posameznim 

najemnikom. Te so z razpisom, ki je 
podaljšan do 25. septembra, pozvali, 

-

-

jedru, pa tudi za prazne lokale, ki bi 

-

uporabniki, od katerih pa jih dvanajst 
-

vencije. Najemnik sicer lahko prejme 

dodaja Studenova, najemniki iz sta-
rega mestnega jedra, ki še niso odda-

li vloge, pa to še vedno lahko storijo. 

evrov. Po merilih za vrednotenje je 

-
tev starega mestnega jedra, veliko jih 
prinese tudi najem praznega poslov-
nega prostora. Pogodbe so sklenjene 

-
hodnje leto s tem nadaljevali. Shema 

poslovnih prostorov, od tega polovica 
lastniških. Po lanskih podatkih naj 

obvoznice pa se je mnogim (zlasti na 
Spodnjem trgu) promet zmanjšal do 
petine. 

Lokalom v mestu subvencionirajo najemnino
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Od oktobra do aprila se bo v okviru de-
vetega Kristalnega abonmaja zvrstilo 

-

-
ni zbor konservatorija za glasbo in balet 

-

-

abonmaja za odrasle vsako leto po-

-

-

-
-

-
-

Spet Kristalni abonma in  
Umetnost otrokom

 

Koncerti v okviru Kristalnega 
abonmaja so ob sredah  
ob 19.30, predstave Umetnost 
otrokom pa ob sobotah ob  
10. uri.



12 | IZOBRAŽEVANJE

MATEJA RANT

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

S Tajske s srebrno medaljo
 

 

Martin Rihtaršič (levo) in Vid Kermelj z mentorjem Janezom 

Šušteršičem
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Še vedno je čas za vpis - pridobite si nov poklic ali pa višjo 
stopnjo izobrazbe:

 PREDŠOLSKA VZGOJA 

 EKONOMSKI TEHNIK

 RAČUNALNIŠKI TEHNIK – PT enoletni program 

 TRGOVEC 

 BOLNIČAR – NEGOVALEC 

 SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

Vabimo vas tudi v naslednje izobraževalne programe:

Vabimo vas tudi v naslednje izobraževalne programe:

 TEČAJ ZA VOZNIKE VILIČARJEV

 VARSTVO PRI DELU – 12. 11. 2012

Nov poklic vam poveča zaposlitvene možnosti.

Srednješolski programi izobraževanja odraslih 2017/18: 

 PREDŠOLSKA VZGOJA

 EKONOMSKI TEHNIK

 TRGOVEC, ADMINISTRATOR 

 BOLNIČAR – NEGOVALEC

Udeleženci srednješolskih programov lahko uveljavljajo  
povrnitev šolnine.

Priprava na preverjanje znanja za Nacionalno poklicno kvalifikacijo:

 SOCIALNI OSKRBOVALEC na domu, 

  KNJIGOVODJA in RAČUNOVODJA za manjše 

družbe, samostojne podjetnike in zavode

Informacije: 04/ 506 13 60 in na www.lu-skofjaloka.si

MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

-
teljem in vzgojiteljem na škofjeloških osnovnih šolah 

Prvi šolski dan je bil nekaj posebnega zlasti za vse, ki so 

-

-
-

-

Rekordno število  
prvošolcev

Jesen je čas, ko šolske učilnice znova zaživijo v najboljši družbi, v Gi-

mnaziji Škofja Loka več kot petstotih dijakov in petdesetih učiteljev. 

V teh dneh oboji že izpolnjujejo svoje poslanstvo in pišejo v knjigo 

novega šolskega leta. Tudi letošnje leto bo bolj bogato, kot predvi-

deva običajni šolski program za gimnazije. V pogovoru z ravnateljem 

Jožetom Bogatajem, njegovo pomočnico Ano Prevc Megušar in šol-

sko svetovalno delavko Sašo Bogataj Suljanović spoznamo štiri ključ-

ne kompetence za 21. stoletje, kot jih predvideva UNESCO in so tudi 

dodana vrednost škofjeloške gimnazije. Sporazumevanje v tujem 

jeziku, socialna komponenta in druženje, kulturna zavest in izražanje 

ter zavedanje nacionalne identitete so kompetence, ki jih v gimnazi-

ji razvijajo na različne načine – tudi z mobilnostjo, v katero se lahko 

vključujejo dijaki vseh štirih letnikov, bodisi kot gostje, gostitelji, obi-

skovalci in tekmovalci.

Mednarodno sodelovanje z izmenjavami dijakov je ena od prednosti 

Gimnazije Škofja Loka. Že dvajset let se povezujejo z Gimnazijo Him-

melev iz danskega mesta Roskilde. Za razred dijakov teden dni odpo-

tuje na Dansko, kjer jih gostijo vrstniki, ki loškim gimnazijcem še isto 

leto obisk vrnejo. Vsake dve leti se izmenjata šolska pevska zbora. Že 

šesto leto poteka individualna izmenjava, ko dijaka 3. letnika za dva 

meseca gostujeta v Roskildu in obratno danska vrstnika v Škofji Loki. 

Vsakih pet let sledi še učiteljska izmenjava. Že deset let sodelujejo z 

Gimnazijo Joachim Hahn iz Blaubeurna v Nemčiji, kjer se izmenjave 

udeležijo dijaki iz evropskega oddelka. Tretja izmenjava poteka s Špa-

nijo. Na dve leti gimnazijci, ki se učijo špansko, gostujejo pri vrstnikih 

iz šole IES Antonio Machado iz mesta Alcalá de Henares. V okviru pro-

grama MEPI gimnazija sodeluje z zasebno šolo iz mesta Truro v angle-

škem Cornwallu, sledijo pa tudi povezavam z zemunsko gimnazijo v 

Srbiji, kamor običajno odhajajo najboljši naravoslovci.

Gimnazija je aktivna v lokalni skupnosti, saj z občino sodeluje v pro-

jektu evropskega združenja mest Douzelage, dijaki in profesorji odha-

jajo tudi v pobrateno občino Tabor na Češkem. Šola pripravlja ekskur-

zije v London, Pariz, Rim, Sankt Petersburg ... Vsak dijak lahko potuje, 

saj ima možnost zaprositi za denarno pomoč iz sklada Gaudeamus, ki 

so ga na gimnaziji ustanovili leta 2004.

Gimnazija je svet in svet je gimnazija
Dijaki Gimnazije Škofja Loka se družijo z vrstniki iz Danske, Nemčije, Španije,  
Velike Britanije, Srbije in na potovanjih spoznavajo Evropo.

Mednarodna izmenjava z Gimnazijo Himmelev v Roskildu na Danskem je 
vedno zanimiva. / Foto: arhiv Gimnazije Škofja Loka
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Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka, 
Telefon: 506 23 00, E-pošta: info@scsl.si, Splet: http://www.scsl.si/

  

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Vpis v šolsko leto 2017/18

 SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
 oblikovalec kovin – orodjar

 avtoserviser

 avtokaroserist

 inštalater strojnih inštalacij

 mizar

 Pogoji za vpis: 

 - končana osnovna šola ali nižja poklicna šola

 - za prekvalifikacijo: končana 3-letna srednja poklicna šola

 Trajanje izobraževanja:

 - dve šolski leti

 

 POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
 strojni tehnik

 lesarski tehnik

 Pogoji za vpis: 

 - končana 3-letna srednja poklicna šola ustrezne smeri 

 Trajanje izobraževanja:

 - dve šolski leti

  Potek izobraževanja: predavanja in izpiti v popoldanskem času in  

delno individualno izobraževanje (glede na število udeležencev). 

 - možnost obročnega plačevanja šolnine

 -  možno sofinanciranje šolnin Javnega štipendijskega, razvojnega,  

invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije 

Informacije: 04/ 506 23 72  in na www.scsl.si

-
-

-

-
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V OŠ Škofja Loka Mesto imajo letos kar 117 

prvošolcev.
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Kako pa vi tiskate?
Družbena omrežja in elektronska izmenjava dokumentov so del 

vsakdanjika, pa vseeno še vedno potrebujemo natisnjene 

dokumente. Seminarska naloga nadobudnega šolarja, izris delovne 

različice arhitekturnega projekta, izpis predstavitvene brošure 

podjetnika ali skeniranje in kopiranje dokumentov – vse to postane 

enostavno in poceni z uporabo večfunkcijskih naprav Brother. 

Velike kartuše in polnilni rezervoarji za črnila poskrbijo za res poceni 

tiskanje, 3-letna garancija pa za brezskrbno uporabo. Z enim 

kompletom črnil natisnete lahko do 6000 ČB strani in do 5000 

barvnih strani, novim tiskalnikom so že priložena polna črnila.

V naši trgovini v Kranju vam bomo svetovali in 

pomagali izbrati pravo rešitev!

Melom d. o. o.

PE Kranj - Savski otok

Stara cesta 25b

4000 Kranj

kranj@melom.si

melom.si/trgovina

04 592 49 00

melom.si

TRGOVINA  IN  SERVIS 

25

om

Kupon za 15% popust velja do 30. 9. 2017 

za servisne storitve v poslovalnicah MELOM 

v Kranju in Tržiču. Več informacij na naši 

Facebook in spletni strani!

POPUSTI V SERVISU

vozil, ki vozijo v skladu s predpisi, in tistih, ki so omejitev 

Škofja Loka Mesto so zamenjali parket v veliki telovadnici in 

-

Takole so prvošolci v Bukovici skočili novim dogodivščinam naproti.
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MATEJA RANT, FOTO: ANDREJ TARFILA

Vrt Sokolskega doma se je ob poletnih 

ob torkih popestrili z dodatnim progra-
mom. Na zadnjem letošnjem dogodku 

-

-
-

pogrom nad poljskimi Judi. "Napisana 

-

-

pa sama zgodba niti ni tako pomemb-

da ne gre za njeno osebno izkušnjo. 
-

je ravno obratno." Zmotili so ga šte-

-

zgodba pa je kljub temu bolj vodena kot 
-

-

-

-

-

-

morali zato po njegovem maturantom 

kot sedanje dogajanje. "Vojna ima ve-
-
-

je svoje razmišljanje o obeh knjigah 
strnil Golob.

Bolj naklonjen Kosmaču
Na zadnjem dogodku v okviru spremljevalnega programa Bralnice na vrtu 

 
ki ju bodo morali letošnji maturanti prebrati za maturo.

Na zadnjem letošnjem dogodku v okviru Bralnice so gostili kranjskega pisatelja Boruta Goloba, s katerim so se pogovarjali o romanih 

na maturi 2018. 
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08 20 50 300
booking@terme-krka.si 

PODALJŠAJTE SI POLETJE Z ODDIHOM V TOPLIH VRELCIH! 

• Hotel Balnea **** Superior … polpenzion že za 69,30 EUR
• Hotel Kristal **** ... polpenzion že za 53,20 EUR 

Izvrstna ideja. Terme Dolenjske 
Toplice navdušijo s prvovrstnim 
razvajanjem in prelepo okolico. 

Živeti zdravo življenje.

www.terme-krka.si 

MATEJA RANT, FOTO: ARHIV DRUŠTVA

-

-

-

-
-

-
-

Ohranjajo vojaške veščine
 

Praporščak Marjan Lotrič (levo) in predsednik Dušan Nardoni
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KROMPIRJEV PAKET
28.10.-5.11.2017 UPOKOJENCI OSTALI GOSTJE

3x polpenzion 114 € 129 €

5x polpenzion  akcija 152 € 172 €

21.10.—28.10.2017

7x polpenzion 7x polni penzion

Upokojenci 280 € 322 €

Ostali gostje 322 € 364 €

V času krompirjevih počitnic 
(28.10.–5.11.2017) en otrok 
do vključno 12. leta v sobi z 
dvema odraslima osebama 

biva brezplačno!

V času, ko ni več služenja 
vojaškega roka in ko se 
neprestano srečujemo z 
grožnjami terorizma, so v 
društvu kot svoje pomembno 
poslanstvo opredelili 
negovanje in ohranjanje 
vojaških veščin. Obenem 
ohranjajo spomin na dogodke 
iz obdobja osamosvojitve 
Slovenije in tudi pretekle 
zgodovine ter tako budijo 
narodno zavest.
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IGOR KAVČIČ
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IN KAKŠNA PĲAČA JE SODAVICA?

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

Zanimiva jesen v Loškem muzeju
V Loškem muzeju se v prihodnjih dneh obeta nekaj zanimivih dogodkov. 

Steklenici za sodavico – sifonki, ki ju 

hranĳo v Loškem muzeju. / Foto: arhiv 

Loškega muzeja
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Gostilna Pr' Kral

Delovni čas: sreda in četrtek: 11. do 22., 
petek in sobota: 11. do 23., nedelja in prazniki: 11. do 19. ure

Gostilna Pr' Kral, Verje 9, 1215 Medvode
Informacije in rezervacije: 01 362 12 20 

E | info@pr-kral.si  | www.pr-kral.si

Gostilna Pr' Kral na Verju, prijetni vasici pri Medvodah, je nosilka 

več kot stoletne tradicije ponudbe domačih okusnih jedi, ki ji osta-

ja zvesta še danes. Osebje gostilne Pr' Kral pripravlja raznovrstne 

tradicionalne jedi iz kakovostnih, naravnih in svežih sestavin za 

konkretno okrepčilo po napornem dnevu, kolesarjenju, pohodni-

štvu, partiji golfa in številnih drugih aktivnostih, ki jih nudi idilična 

bližnja okolica gostilne, obdana z lepotami narave. Ponudba kuli-

naričnih dobrot, ki temelji na sezonskih lokalnih specialitetah, vsa-

kodnevno obsega vsaj tri različne glavne jedi in domača peciva, 

vedno sveža zelenjava pa bo v gurmanski užitek vsem ljubiteljem 

vegetarijanskih jedi. Prijetni notranji ambient izžareva toplino in 

domačnost, prav tako poletni vrt s teraso ter namenski prostor za 

zaključene družbe, poslovna kosila, praznovanja in ostale družab-

ne dogodke. Vljudno vabljeni v domačo gostilno Pr' Kral!

V kolektiv vabimo nove sodelavce s posluhom za 
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MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

V športnem parku v Zmincu je bilo zadnjo soboto v avgu-

sodelovanju z nekaterimi drugi društvi spet poskrbeli za 

-

-

-
-

gasilcev in jamarjev. Glavni poudarek pa so tokrat namenili 

-
-

Na oviratlonu cele družine
V športnem društvu Utrip so peto leto zapored pripravili otroško prireditev  

Na oviratlonu so otroci premagovali številne zanimive prepreke.

Napihljiva igrala so poskrbela za obilo zabave.
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Za vsako premagano postajo so prejeli žig.Otroci so med drugim lahko spoznali tudi delo gasilcev.
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MATEJA RANT

Oratorij v uršulinskem samostanu pri 
-
-

ne skupnosti. Letošnji oratorij je bil v 
znamenju jubileja, saj so ga pripravili 
deseto leto zapored. Pri njem je sode-

-
tniški teden polepšali 114 otrokom. 
"Letošnja tema je bila Dotik nebes, ki 
je ponazarjala Devico Marijo. Otroci 

igrice in himne," je pojasnila anima-
torka Lina Voje. Po katehezi in malici 
so otroci lahko izbirali med razno-
vrstnimi delavnicami, ki so jih poi-
menovali Cocktail mix, Srednjeveška 

-
le še "velike igre". Pri teh je Lina Voje 
posebej omenila igro, ki so jo naslovili 
Grajenje. Otroci so morali najprej na-

potem zgradili Kano Galilejsko. "Ani-
matorji smo ocenjevali njihov trud, 
kakovost uporabljenega materiala in 

-

predstavljal še izlet v Crngrob. "Otroci 

zemljevida in reševanja ugank na raz-
potjih. Na cilju so po malici in prosti 
igri prisluhnili še predstavitvi zgodo-
vine crngrobške cerkve, ki jo je povze-
la animatorka Vida." Vrhunec celote-
denskega dogajanja je sledil v petek, 
ko so uprizorili pravi boj med otroki in 

moker, se je na koncu lahko 'stuširal' 
pred velikim gasilskim kombijem iz 

oratorija so pripravili v soboto, ko je 
najprej potekala maša, nato pa je sle-
dil program, pri katerem je sodelovalo 
po deset otrok in deset animatorjev, 

-
rijev. Ostali animatorji so ob kitarski 
spremljavi prepevali refrene iz himn 
preteklih let. Sledila je velika igra, v 
kateri so sodelovali tudi starši. Ora-

srcem poslovili od otrok in se obenem 
-

novno vidimo," je sklenila Lina Voje.

Oratorĳ v znamenju jubileja
 

 

Na letošnjem jubilejnem oratorĳu pri Svetem Duhu je sodelovalo 114 otrok in 44 animatorjev.

Letošnji oratorij je bil v znamenju jubileja, saj so ga pripravili 
deseto leto zapored. Pri njem je sodelovalo 44 animatorjev,  
ki so en počitniški teden polepšali 114 otrokom.
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ALENKA BRUN
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-

Zvezek in svinčnik

Marĳa PorentaMarĳa PraperMarinka Mesec

Franc in Marjan Bernik, Tone Potočnik in Janez Lavtar
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MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ
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Najlepši spomenik ljudske 
umetnosti
V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka so pretekli 
torek odprli razstavo z naslovom Skrinja – ponovitev 
zgodovinskega spomina, na kateri se predstavlja 
mojster rokodelec Mitja Perko.

V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka so pretekli teden odprli razstavo Skrinja – 

ponovitev zgodovinskega spomina.

Mitja Perko



 

RIVAL-VTS, d.o.o., Ljubljana, OE Gorenjska, združuje vodstveni in operativni tim s 30-letnimi izkušnjami, 
prizadevne mlajše varnostnike in bogato tradicijo v zasebnem varovanju. Dobro poznamo razmere, ljudi in te-
ren, ki ga poleg stalnih varnostnikov v objektih pokrivamo tudi z mobilnimi intervencijskimi varnostniki na širšem 
območju Škofje Loke, Kranja,Tržiča, Radovljice in Jesenic. 

Vljudno vabljeni na obisk naše spletni strani na naslovu: www.rival-vts.si/
 
Poleg poštene in zanesljive izvedbe vseh vrst zasebnega varovanja vidimo poslovno priložnost tudi v kakovos-
tnem, nepristranskem in večplastnem notranjem nadzoru (usmerjanje, vplivanje in kontrola) varnostnega osebja, 
ki za vas, naročnike, opravlja varnostne storitve. Naročnikom varovanja ni obveza nadzirati izvedbe naročenih 
storitev, je pa to gotovo koristno. Izvajalcem varovanja predpisuje notranji nadzor svojih varnostnikov Zakon o za-
sebnem varovanju, ki omogoča tudi zagotavljanje pogodbenega nadzora. Neodvisni nadzornik že v osnovi izniči 
psihološke dejavnike za izkrivljeno interpretacijo stanja, iluzijo: pričakovanje, stališče, pripravljenost, interesi in 
čustva nadzornika do nadzorovanih sodelavcev.
Namen notranjega nadzora v zasebnem varovanju je zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic, kakovosti, 
strokovnosti in zakonitosti pri delu varnostnega osebja. 
Notranji nadzor, ki ga ponujamo, je večplasten, in sicer: 
kot kontrola poteka dejavnosti v vseh oblikah varovanja zaradi ugotovitve dejanskega stanja, 
kot usmerjanje varnostnega osebja k ustavnosti, zakonitosti in strokovnosti (usposabljanje),
kot vplivanje na osebje z namenom motivacije za najvišji nivo kakovosti izvedbe storitev. 

Seveda se nam ob tem zastavlja vprašanje o varovanju podatkov in zaupnih informacij. Poleg zakonske zaveze 
varovanja podatkov se v Pogodbi o izvedbi notranjega nadzora in v Pogodbi o varovanju zaupnih podatkov med 
naročnikom in izvajalcem notranjega nadzora natančno definira pojme, medsebojne dolžnosti in obveznosti.

Kot vemo, so se varnostne razmere v EU v zadnjih nekaj letih bistveno spremenile. Zaradi terorističnih groženj 
in nepričakovanih napadov na policiste, vojake in nedolžno prebivalstvo bi se moral vsakdo naučiti poskrbeti in 
opremiti za lastno varnost in za varnost svoje družine. Lahko organiziramo ustrezno usposabljanje delavcev za 
osebno varnost v okviru promocije zdravja na delovnem mestu. Za vas sem neprekinjeno na voljo na zgornjih 
kontaktih. Pokličite! Z veseljem vam bom posredoval več informacij.

Vabimo vas tudi, da se vse starostne skupine, ne glede na spol, vključite v vadbo karateja na naših začetnih 
tečajih. Naučili vas bomo osnov tradicionalne okinavske šole karateja Uechi-ryu. Po zaključenih tečajih se lahko 
naprej izpopolnjujete in napredujete po učnem programu za šolske in mojstrske stopnje. Informacije dobite na 
www.karate-klub-kranj.si/ 

Branko Malešič, varnostni menedžer

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
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Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka, E: info@hausmart.si
www.hausmart.si

080 87 74
MODRA ŠTEVILKA

Sveti Duh 11339

popust

vrhunska okna, vrata, senčila, protivlomna in alu vhodna vrata

4220 Škofjaaa LLLLLLLLLLoooooookkkkkkkkkaaaaaaaa,, EE: in
www.hausmmaartt.si

4220 Ško

ooknkna, va, vratarata,, se senčila, protivlomna in a

koffjj LLLko

p otivlom

SuperponudbaPOKLIČI!
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SUZANA P. KOVAČIČ

-

-
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-

Tudi napa je pomemben del kuhinje
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SUZANA P. KOVAČIČ

Okvirna lestvica glede na ceno ener-
-
-

palka, peleti, zemeljski plin, kurilno 

-

osnovno ogrevanje, razen za pogon 
-

vodja Energetsko-svetovalne pisarne, 
ki deluje v okviru Razvojne agencije 

leto cena za liter ekstra lahkega kuril-
nega olja precej padla, tako je strošek 
ogrevanja na zemeljski plin in ekstra 
lahko kurilno olje dokaj primerljiv.
Še ugodnejše kot kurilno olje je ogre-
vanje na pelete, še cenejše pa je ogre-
vanje s poleni, seveda, kot je pouda-

kotle na polena, ki imajo dovolj velik 

 
LESNI PELETI PRESTALI TEST
V zadnjih letih so postali priljubljeni 
tudi pri nas, saj predstavljajo alternati-
vo sistemom ogrevanja na kurilno olje. 

-
mo ne le v sobnih kaminih, ampak 

-
venije je proizvodnja lesnih peletov v 
Sloveniji v letu 2016 znašala skoraj 120 

-

letoma so bili glede na rezultate pri-
merjalnega testiranja lesni peleti na 
slovenskem trgu v primerjavi s preiz-

bistveno manj kakovostni. Kakšna je 
situacija dve leti kasneje, kako so se 
letos odrezali peleti, ki jih najdemo v 

Najcenejša polena, najdražja elektrika
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slovenskih trgovinah, kaj kupcu lahko 

kurjenje peletov, so na nedavni novi-
narski konferenci predstavili Zveza 
potrošnikov Slovenije, predstavniki 
Gozdarskega inštituta in Eko sklad, ki 

-
-

-
-

podlagi izkušenj pa so preverili še dva 

-
-

-

-

-

-

Ko je kurilna naprava vgrajena (velja 
-

-
gleda, ali so izpolnjene vse zahteve in 
napravo vpišejo v evidenco kurilnih 

TOPLOTNE ČRPALKE

-

-
-

Rezultati letošnjega preizkusa lesnih peletov so takšni, kot 
so jih vajeni na najbolj razvitih trgih. Za pelete z oceno zelo 
dobro (v 95 odstotkih parametrov) odštejete 3,71 evra na vrečo, 
celo več ali le malenkost manj, na primer 3,63 evra na vrečo 
pa za lesne pelete z oceno pomanjkljivo. Rezultati testa Zveze 
potrošnikov Slovenije, Gozdarskega inštituta in Eko sklada 
so prosto dostopni, potrošniku so lahko v pomoč pri izbiri 
kakovostnih peletov po dostopni ceni.
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www.mizarstvo-gorjanc.si

VRHUNSKA OKNA ZA VAŠO SANJSKO HIŠO

Mizarstvo Gorjanc d.o.o., Predoslje 72, 4000 Kranj, T 04 280 65 01

Avtomatska  
garažna vrata

od 897 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.310 € *

* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV.  
V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2017.

Dom je, kjer se počutimo varne

Matjaž Hartman s.p.
Hafnerjevo naselje 91, 4220 Škofja Loka

 GSM: 031 775 401

-

-

-

-

Izbira toplotne črpalke je 
odvisna od razpoložljivosti vira 
toplote, ogrevalnega sistema, 
velikosti in toplotne zaščite 
objekta.



MIROSLAV CVJETIČANIN

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

NAPAKE PRI NAKUPU

-

Kraljice dnevnih sob
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Proizvodnja in montaža alu oken in vrat, alu polkna, zimski vrtovi, vetrolovi, nadstreški, protipožarni elementi, varjenje aluminija, krivljenje pločevine, 
strukturne fasade, steklene vitrine, steklene kuhinjske obloge, steklena vrata, steklene fasade, steklene ograje, pleksi steklo, ogledala, okvirjanje slik.

Steklarstvo in izdelava ALU stavbenega pohištva

G: 041 343 020, 041 721 617 I T: 04 204 12 93 I F: 04/204 11 46 I W: www.oblak-alu.si I E: info@oblak-alu.si
Delovni čas: vsak dan od 7. do 15. ure, četrtek od 7. do 17. ure

Oblak Alu, d. o. o., Podboršt pri Komendi 7b, 1218 Komenda
PE in salon: Savska loka 8, 4000 Kranj
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Salon pohištva ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana BTC, Šmartinska 152
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si

POLETNA AKCIJA 
OTROŠKIH SOB

Kolikor let, toliko popusta na dodatke otroških sob*

www.prevc.si

ŠE DO 15.  
SEPTEMBRA!

-

-
-
-

-

MLADI IN STARI IMAJO DOKAJ  
ENAK OKUS

-

-

-
-
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"V skrbi za vaše zdravje vam pomagamo z 

obsežnim strokovnim znanjem, osebnim 

pristopom in zavzetostjo," pravi Metka Bač-

nik, mag. farm. Da so njihove storitve še 

dostopnejše pacientom, ki so dopoldne v 

službi, so s prvim septembrom delovni čas 

podaljšali do 19. ure vse dni od ponedeljka 

do petka. 

Lekarna Podlubnik je resda manjša lekar-

na, vendar to še ne pomeni slabše oskrbe z 

zdravili in medicinsko tehničnimi pripomoč-

ki. Če določenega zdravila v lekarni nimajo 

na zalogi, ga takoj naročijo. Pravzaprav so 

dolžni v štiriindvajsetih urah zagotoviti 

zdravilo, ki pa v lekarno pogosto pride prej. 

Ravno zato, ker je nekoliko odmaknjena od 

mestnega vrveža, je prava za paciente, ki od 

farmacevta pričakujejo več pozornosti. Nji-

hova specialnost je tudi izdaja homeopat-

skih zdravil, saj homeopatija potrebuje več 

svetovanja, pogovora s pacientom, za kar je 

manjša lekarna zelo primerna. 

Dodana vrednost Lekarne Podlubnik so 

storitve, za katere se lahko naročite tudi 

preko elektronske pošte na naslov lekarna.

podlubnik@gorenjske-lekarne.si. To so izde-

lava osebne kartice zdravil, merjenje krvne-

ga tlaka, merjenje telesne višine in telesne 

mase z izračunom indeksa telesne mase. Po 

vnaprej dogovorjenem terminu vam bodo 

izmerili glukozo, trigliceride in holesterol v 

kapilarni krvi.

Lekarna Podlubnik z novim delovnim časom

LEKARNA PODLUBNIK
Podlubnik 139, 4220 Škofja Loka, Tel.: 04/51 11 670, Fax:. 04/51 11 672
E-naslov: lekarna.podlubnik@gorenjske-lekarne.si

NOV DELOVNI ČAS:
od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure
sobote, nedelje in prazniki zaprto
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Metka Bačnik, mag. farm. 
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SUZANA P. KOVAČIČ
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Homeopatĳa, holističen pristop k zdravljenju

Homeopatska zdravila se 
izdajajo kot zdravila brez 
recepta v lekarni. 

Pred več kot 200 leti je 
homeopatijo uvedel zdravnik 
S. Hahnemann na principu: 
podobno se zdravi s podobnim. 
»To pomeni, da tista snov, 
ki pri zdravem človeku 
povzroči določene težave, 
ozdravi bolnika s podobnimi 
simptomi..."
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Pri Rožniku na Osolniku je bil zaključek akcĳe Prĳatelji Osolni-

ka. Organizatorji iz ŠD Pungert so podelili priznanja tudi tistim, 

ki so bili v enem letu na Osolniku največkrat. Največ vzponov 

sta zabeležila Pavle Klobovs in Andrej Šesek, 358, tretja pa je 

prva ženska Minka Klobovs, 353. 

Zaključek Prĳateljev Osolnika

Škofjeločana Minka in Pavle Klobovs 

MAJA BERTONCELJ

-

-

-

-

Manca Notar  
je svetovna prvakinja

Najboljša na svetu je v disciplini sprint na 200-metrski  

razdalji. Danes bo zanjo sprejem v Škofji Loki. / Foto: arhiv  

ekipe Mance Notar

12. - 23. september, center Kranja

v mestnem jedru 
Kranja

 za osnovne šole in vrtce
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MAJA BERTONCELJ

Kondorjev let

Za konec pa še Kondorjev let – za oceneAtraktivne prepreke čez vodo, po blatu

Pokazati je bilo treba tudi kar nekaj znanja, spretnosti, ekipnega 

duha ... Takole je bilo na prepreki Hlod.
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  Poletje uspešnega Jana 

Plestenjaka je bilo kreativno in tudi nastopov 

je imel priljubljeni pevec veliko. Zaupali pa 

so mu še posebno nalogo: uvodno pesem 

za novo televizĳsko serĳo, ki jo lahko 

spremljamo na POP TV, Reko ljubezni. Tako 

se je "rodila" pesem Jaz že vem, zakaj. Jan se 

je udeležil tudi nedavne POP-ove zabave leta 

– Promenade, ki se je zgodila pred kratkim 

v zanimivem okolju Železniškega muzeja v 

Ljubljani. A. B. / Foto: arhiv Pro Plus

P l j š J

 Na enem zadnjih živahnejših in sončnih sobotnih dopoldnevov smo med 

stojnicami Kranske jazz kuhne v gorenjski prestolnici opazili svež veter med 

ponudniki priljubljenih burgerjev – fanta in dekleti s škofjeloškega Kaosa okusov: 

Gregorja Potočnika, Rožleta in Evito Brelih ter Leo Drekonja. A. B. / Foto: A. B.

 Spet si bomo imeli priložnost ogledati muzikal Mamma mia!, ki oživlja 

glasbeno zapuščino legendarne skupine ABBA in si ga je od premiere leta 

1999 na West Endu v Londonu v več kot 40 državah in 170 mestih po svetu 

ogledalo več kot 54 milĳonov gledalk in gledalcev. Slovensko različico 

muzikala si je v dveh letih ogledalo že več kot 110 tisoč gledalcev. Tudi 

škofjeloško občinstvo ga je že videlo, če ga pa še ni, zelo kmalu prihaja 

v bližnjo soseščino: 5. novembra ob 18. uri ga bodo prikazali v Športni 

dvorani Sotočje v Medvodah.

 V okviru Pisanega teatra je KD Priden možic uprizoril 

tudi predstavo z naslovom Birokrat – ulično inštalacĳo, ki 

je predstavljala birokratski sistem, kot ga lahko najdemo 

na naših upravah, občinah in skladih pa tudi v novejših 

evropskih birokratskih centrih. V "kremplje" birokracĳe 

se je ujel tudi škofjeloški podžupan Tine Radinja (skrajno 

levo). M. R. / Foto: Katja Štucin
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Opti ka Krmelj, Si mon Kr melj, s. p., 
Šolska ulica 2, Škofja Loka

telefon: 04/512 67 51
www.optika-krmelj.com

 

PESTRA KOLEKCIJA  
KOREKCIJSKIH OKVIRJEV

Okulistični pregledi vsak torek od 14. do 18. ure.  
Naročilo na 04 512 67 51.

Delovni čas od 8. do 19. ure, ob sobotah od 9. do 12. ure.

 Heleno Miklavčič, Lauro Bergant in Izidorja Filipiča smo 

srečali enkrat poleti, med pripravami na manjšo pogostitev 

osebnega in posebnega praznika para s Hotavelj. Za hrano je 

poskrbela gostilna Lipan, za strežbo in tako nasmehe svatov 

ter zlatoporočencev pa omenjeni trĳe. A. B. / Foto: A. B.

  Neca Galičič iz PGD Škofja Loka in Špela Vodnik iz PGD 

Stara Loka sta se prvi konec tedna v septembru udeležili 

gasilskega tekmovanja Firefighter Combat Challenge, ki 

je potekal v Radovljici. »Želeli sva poskusiti nekaj novega 

in to tekmovanje nama je bilo velik izziv. Z rezultatom sva 

zadovoljni, saj sva s preizkušnjo opravili po najboljših močeh, 

čas ni pomemben,« sta povedali dekleti, ki sta tekmovali 

v kategorĳi ženskih dvojic. Dodali sta, da bosta verjetno 

sodelovali tudi prihodnje leto. M. P. / Foto: Gorazd Kavčič

Š Š
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MATEJA RANT

Pri festivalu Pisana Loka so se po-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

Za sladokusce 
vseh vrst

Pisani teater je postregel z inovativnimi in zanimivimi predstavami. Na fotografiji utrinek 

s predstave Vesele kosti. / Foto: Andrej Tarfila

V okviru Latino Loke je publiko z vročimi kubanskimi ritmi razveseljevala skupina 

Cubaneros. 

V preddverju Sokolskega doma so postregli tudi z "latino" koktajli.



Ljubitelji kakovostne glasbe so prišli na svoj račun ob glasbenem dogodku Gib slike in 

glasbe, v okviru katerega so povezali glasbo ter slikarsko in plesno umetnost. / Foto: 

Andrej Tarfila

 Na Loškem gradu je nastopila srbska skupina S.A.R.S. / Foto: Andrej Tarfila

V okviru Jadranove ustvarjalnice Hrambnica so iz odpadne kartonske embalaže in tekstilnih odpadkov ustvarjali koristne izdelke za 

hrambo in organiziranje predmetov. / Foto: Primož Pičulin

godka na Loškem gradu, kjer je nastopi-
la srbska skupina S.A.R.S. v kombinaciji 
z vrhunskimi Hamo & Tribute2love.
V okviru Pisanega teatra si je bilo le-

-
nimive predstave, niso pa pozabili 
niti na najmlajše. V okviru Jadranove 
ustvarjalnice Hrambnica so iz odpa-

odpadkov ustvarjali koristne izdelke za 
hrambo in organiziranje predmetov, v 

dimenzij. Pod mentorstvom izkušenih 
animatorjev Tonija Mlakarja in Domna 
Dolenca je potekala tudi delavnica ani-
macije Risanka za vse. Za konec se je po 
besedah Katje Štucin odvil še pravi mali 
festival znotraj festivala Latino Loka, ki 
je ponudil dva dni glasbe, hrane in pija-

Organizatorji so skupaj 
pričarali deset dni res 
pisanega in zanimivega 
dogajanja, v okviru katerega 
so prišli na svoj račun 
tako glasbeni sladokusci 
kot ljubitelji vseh drugih 
umetniških zvrsti.
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Do 27. 9., �   Galerĳa na hodniku Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka 

(Šolska ul. 6)

S ČOPIČEM V ROKI SKOZI AKVAREL

Informacĳe: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

Do 27. 9., �   Sokolski dom Škofja Loka, preddverje

MAJA ŠUBIC »ILUSTRACĲE DEL IVANA TAVČARJA«

Informacĳe: Agata Pavlovec, 031 432 457,  

agata.pavlovec@sokolskidom.si; Janez Jocif, 041 802 424,  

janez.jocif@jskd.si

Do 27. 9., �   Sokolski dom Škofja Loka, vhodna dvorana

VSAK ZASE, VSI ZA UMETNOST, SLIKARJA RADO DAGARIN IN TIT 
NEŠOVIĆ TER PESNICA AGATA TROJAR, RAZSTAVA

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

Do 30. 9., �   Rokodelski center DUO, Mestni trg 34, Škofja Loka

SKRINJA: PONOVITEV ZGODOVINSKEGA SPOMINA,  
RAZSTAVA LESENIH SKRINJ MITJA PERKA

Informacĳe: Kati Sekirnik, +386 4 511 24 60

Do 19. 11., �   Galerĳa Ivana Groharja, Mestni trg 37

NAŠE TOVARNE, NAŠ PONOS, INDUSTRĲSKA DEDIŠČINA GORENJSKE, 
RAZSTAVA

Informacĳe: marĳa.demsar@loski-muzej.si, 04 517 04 01

14. 9., �   Park v nekdanji vojašnici, poleg skladišča Rdečega križa, 

16.00–19.00

IZMENJEVALNICA OBLAČIL

Informacĳe: apolonĳa@zavodo.org

18. 9., �   Marinkina knjižnica, 16.40 

RAČUNALNIŠTVO – SODELOVANJE MED GENERACĲAMI: ZNAŠ NAUČITI 
DRUGEGA, RAČUNALNIŠKA DELAVNICA

Informacĳe: apolonĳa@zavodo.org, 040 477 640, prĳave osebno v 

pisarni Društva U3

18. 9. (do 25. 9.) �   vhodna avla Osnovne šole Škofja Loka Mesto, 18.00

MEDDRUŠTVENA FILATELISTIČNA RAZSTAVA MLADINSKA LOKAFILA 
2017, ODPRTJE

Informacĳe: mag. Srečko Beričič, +386 31 41 26 90,  

srecko.bericic@yahoo.com

20. 9., �   Galerĳa Franceta Miheliča, 19.00

MUZEJSKI VEČER: SOKOLI/ORLI

Informacĳe: marĳa.demsar@loski-muzej.si, 04 517 04 01

21. 9., �   Športni park za OŠ Ivana Groharja, 8.30–13.00 in 16.00–

19.00, v primeru dežja bo prireditev 26. 9.

VETER V LASEH 2017

Informacĳe: Sabina Gabrĳel, 04 51 12 330, sabina.gabrĳel@skofjaloka.si

22. 9., �   ATELJE Amuse, Cankarjev trg 6, Škofja Loka, 16.00

OSNOVE POLSTENJA – AMUSE DELAVNICA MOKREGA POLSTENJA 
(FILCANJA)

Informacĳe: Anja Musek, 031 855 468, anja@musek.eu, www.amuse.si

22. 9., �   Jurjeva dvorana, Stara Loka 64, 20.00

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017

STRAHLOV VEČER: Od rimskega vodovoda na Puštalu nad Trnjem prek 

mlinov, žag in štirn do prvega vodovoda v Stari Loki; predavata zgodo-

vinar dr. France Štukl in arheolog Jože Štukl, mag.

Informacĳe: Klemen Karlin, 031 360 369, lonka@staraloka.si, www.staraloka.si

23. 9. (do 29. 9.), �   Vrtec Škofja Loka, Podlubnik 1d

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017:  
RAZISKOVANJE MOSTOV IN VODA, PROJEKTNI TEDEN

Informacĳe: gasper.krek@vrtec-skofjaloka.si www.vrtec-skofjaloka.si

23. 9. (do 30. 9.), �   Osnovna šola Ivana Groharja, Podlubnik 1

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017: VODNA SILA  
V VSAKDANJEM NAČINU ŽIVLJENJA LJUDI, PROJEKTNI TEDEN

Informacĳe: irena.peternel.ip@gmail.com,  

helena.maticic.hostnik@gmail.com, www.groharca.si

23. 9. (do 30. 9.), �   Osnovna šola Cvetka Golarja, Frankovo naselje 51

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017: RAZISKUJEMO POMEN 
VODE V KULTURNI DEDIŠČINI, PROJEKTNI TEDEN

Informacĳe: vanja.jordanov@oscg.si, www.oscg.si

23. 9., �   ATELJE Amuse, Cankarjev trg 6, Škofja Loka, 9.00

AMUSE DELAVNICA MOKREGA POLSTENJA (FILCANJA) – IZDELEK PO 
VAŠI IZBIRI

Informacĳe: Anja Musek, 031 855 468, anja@musek.eu, www.amuse.si

25. 9. (do 29. 9.), �   Osnovna šola Jela Janežiča, Podlubnik 1

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017: VODA NEKOČ  
IN DANES, PROJEKTNI TEDEN

Informacĳe: jela.janezica@os-jela-janezica.si, www.os-jela-janezica.si

25. 9. (do 29. 9.), �   Osnovna šola Jela Janežiča, Podlubnik 1

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017: SKUPAJ IZDELAJMO 
MLINČKE IN LADJICE, DELAVNICE

Informacĳe: jela.janezica@os-jela-janezica.si

25. 9. (do 29. 9.), �   Osnovna šola Škofja Loka Mesto, Šolska ulica 1

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017: MOSTOVI, PROJEKTNI 
TEDEN

Informacĳe: barbara.jelenc@ossklm.si, www.ossklm.si

25. 9. (do 2. 10.), �   Gimnazĳa Škofja Loka

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017: VODA, FOTOGRAFSKA 
RAZSTAVA

Informacĳe: ana.megusar1@guest.arnes.si

september 2017
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25. 9. (do 9. 10.), �   Avla pošte 4220 Škofja Loka, Frankovo naselje 69

FILATELISTIČNA RAZSTAVA UMETNOST SLIKARSTVA IN KIPARSTVA

Informacĳe: mag. Srečko Beričič, 031 41 26 90, srecko.bericic@yahoo.com

26. 9., �   ŠENT, dnevni center Škofja Loka, Mestni trg 38, Škofja Loka 

(II. nadstropje), 10.00

POGOVORNA SKUPINA Z EDOM P. BELAKOM, POGOVOR O PRAZNINI

Informacĳe: Špela Podobnik, +386 4 518 37 30

26. 9., �   Loški muzej Škofja Loka, Muzejska soba, 17.00

ŠTUDĲSKI KROŽEK: LOČANKE

Informacĳe: marĳa.demsar@loski-muzej.si, 04 517 04 01

26. 9., �   Sokolski dom Škofja Loka, mala dvorana, 18.00

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017

Dr. France Štukl: Vodni pogoni na Škofjeloškem

Informacĳe: Agata Pavlovec, 031 432 457,  

agata.pavlovec@sokolskidom.si

26. 9., �   Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017: ZDRAVILNE VODE NA 
ŠKOFJELOŠKEM IN V OKOLICI, PREDAVA PRIMOŽ HIENG

Informacĳe: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

27. 8., �   Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34, 17.00

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017: DELAVNICA IZDELAVE 
DRAŽGOŠKIH KRUHKOV

Informacĳe: Jerneja Klemenčič Lotrič, 04 50 60 222

27. 9., �   Loški muzej Škofja Loka, 19.00

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017

Tomaž Furlan: Konservatorsko-restavratorski projekt restavriranja 

vaškega vodnjaka v Retečah

Informacĳe: marĳa.demsar@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

28. 9. (do 31. 10.), �   Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Šolska ulica 6

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017: ŽIVLJENJE MEŠČANOV 
OB REKI SORI, RAZSTAVA

Informacĳe: info@knjiznica-skofjaloka.si, www.knjiznica-skofjaloka.si

28. 9. (do 31. 10.), �   Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Mladinski 

oddelek, Kapucinski trg 4

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017: POVODNI MOŽ V 
ZUPANČEVIH PRIPOVEDKAH

Informacĳe: info@knjiznica-skofjaloka.si, www.knjiznica-skofjaloka.si

29. 9., �   Sokolski dom Škofja Loka, vhodna dvorana

RAZSTAVA LIKOVNIH IZDELKOV MALE GROHARJEVE KOLONĲE 2017 
IN 2016

Informacĳe: Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolski-

dom.si; Janez Jocif, 041 802 424, janez.jocif@jskd.si

29. 9., �   Sokolski dom Škofja Loka, Kristalna dvorana, 9.00 in 11.00

DEKLE JE PO VODO ŠLO … KAM PA?, ZAKLJUČNA PRIREDITEV DNEVOV 
EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017

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

29. 9., �   Mestno jedro Škofje Loke, Mala galerĳa Občine Škofja Loka 

in Vhodna dvorana Sokolskega doma, 9.00–17.00

MALA GROHARJEVA KOLONĲA 2017

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

Janez Jocif, 041 802 424, janez.jocif@jskd.si

29. 9., �   Mestni trg Škofja Loka, 10.00–12.00

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017: DELAVNICA IZDELAVE 
VODNIH MLINČKOV

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

ssl@scsl.si, www.scsl.si/srednja-sola-za-lesarstvo

29. 9., �   Mestni trg, Mala galerĳa Občine Škofja Loka, 13.00

ODPRTJE MALE GROHARJEVE KOLONĲE 2017 IN PODELITEV PRIZNANJ 
TER ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH IZDELKOV, NASTALIH NA MALI 
GROHARJEVI KOLONĲI 2016

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

Janez Jocif, 041 802 424, janez.jocif@jskd.si

29. 9. (do 25. 10.), �   Sokolski dom, 18.00

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017

120 let loškega turizma: odprtje razstave starih razglednic Loka v času 

Slavka Flisa 1897–1920

Informacĳe: Marko Pleško, +386 4 5120 268; Agata Pavlovec,  

+386 31 432 457, agata.pavlovec@sokolskidom.si

29. 9. (do 25. 10.), �   Sokolski dom Škofja Loka, mala dvorana, 18.00

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017: LESENE IGRAČE SKOZI 
ČAS, ZBIRKA MOHORJA DEMŠARJA

Informacĳe: Agata Pavlovec, 031 432 457,  

agata.pavlovec@sokolskidom.si; Rokodelski center DUO Škofja Loka, 

rokodelskicenter@skofja-loka.com

29. 9. (do 25. 10.), �   Sokolski dom Škofja Loka, preddverje, 18.00

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017: SKRIVNOSTNE PTICE 
NAŠIH VODA, RAZSTAVA FOTOGRAFĲ DĲAKINJE VANESE BEZLAJ

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

ana.megusar1@guest.arnes.si

29. 9. (do 25. 10.), �   Sokolski dom Škofja Loka in Okno Loške hiše, 18.00

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017: LES IN VODA, RAZSTAVA

Informacĳe: Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolski-

dom.si; ssl@scsl.si;  www.scsl.si/srednja-sola-za-lesarstvo

30. 9., �   Starološki trg, 8.30–12.30

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017: SEMENJ NA FARI

Informacĳe: Nika Mohorič, 041 515 950, lonka@staraloka.si, www.staraloka.si
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Obetajo se vam razna presenečenja. Ob 

izpolnitvi srčne želje se zaveste, da je to 

le prvi korak k nečemu večjemu. Prihajate 

v dobro obdobje za pridobivanje raznih 

materialnih dobrin, sklepanje kupčĳ in 

naložb, ki so se dolgo prelagale. Kadar se 

odločate za hojo po robu, potem pri tem 

ni ne zadržkov ne pravil.

LEV 
23. 7.–23. 8.

V zraku je ljubezen. Občutek, da imate 

zvezane roke, k sreči kmalu mine. Metulji 

bodo leteli visoko in obeta se prav lepo 

potovanje. Čaka vas prĳetno preseneče-

nje in obilo dobre volje. Ko bo treba na-

rediti korak naprej, ne boste oklevali, saj 

bodo vsi odgovori jasni. Razpoloženje bo 

vseeno nihalo.

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Če boste ob prvi oviri razmišljali slabo, 

boste že vnaprej obsojeni na neuspeh. 

Zato se je treba takim mislim že na daleč 

izogniti. Brez posebnega razloga se bo-

ste v tem mesecu imeli lepo. Zadovoljni 

sami s seboj boste prekipevali od sreče 

nad življenjem. Iskali boste najboljši na-

čin, kako bi se nekomu približali.  

BIK 
22. 4.–20. 5.

Pridejo trenutki, ko lažete sami sebi, in to 

samo zato, ker si ne upate vzeti zvezde 

na nebu, ki je tam samo za vas. Ustvarjal-

ni, kot že dolgo ne, boste hiteli čez ovire. 

Ustavili se boste šele, ko boste čisto iz-

črpani in boste zadovoljni s seboj. Lahko 

je ravno sedaj tisti čas, v katerem se vam 

izpolni želja. V upanju je moč.

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Poskušali boste ujeti svoje sanje. Spo-

znanje, da največ pomeni to, da si zau-

pamo, bo čudovito in nepozabno. Zbrali 

boste pogum in ne bo vam mar, kdo je ti-

sti, ki naredi prvi korak, ter s tem končno 

prekinili začarani krog, ki vam je naredil 

kar nekaj škode. Glede prĳateljstva se 

bodo pojavili dvomi.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1.

Če rože redno ne zalivate, slej ko prej 

uveni. In tako je tudi z vašimi čustvi, tre-

ba jih je redno negovati. Nepričakovano 

se bo zašlo iz že začrtane poti. Včasih 

pač ne gre drugače. V krogu najbližjih 

lahko pričakujete, da pride do zapleta. 

Čeprav ne boste nič krivi za situacĳo, jo 

boste morali reševati. 

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Čakajo vas lepi dnevi. Saj veste, vedno 

posĳe sonce. Priložnost, ki jo že dolgo 

čakate, tista prava, za katero ste prepri-

čani, da se zgodi samo enkrat v življenju, 

se zgodi sedaj. Vedno je več poti, ki nas 

pripeljejo do cilja. A morate biti previdni, 

na tistih, ki so videti najlepše, se skrivajo 

največje pasti.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

Včasih se je res težko držati pravil, ki 

vam jih postavlja okolica. A to je nujno 

potrebno, saj se sicer lahko znajdete v 

težavah. Ne boste se prilagajali in samo 

kimali z glavo. Novi dnevi – nove izku-

šnje, možnosti, ki jih lahko izkoristite 

sebi v prid – ali pa tudi ne. Vse je odvisno 

samo od vas.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Porajala se bodo nova čustva in obudila 

stara, ki ste jih že dali v pozabo. Vrstila 

se bodo presenečenja in ostali boste 

brez besed. Denarni priliv bo v pozitiv-

nem smislu spremenil vaše načrte. No-

bena juha se ne poje tako vroča, kot se 

skuha. Na to se spomnite, ko boste zara-

di nepremišljenih besed slabe volje.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Okolica bo od vas veliko pričakovala, a vi 

se boste umaknili in posvetili čas sebi. 

Prihajajo novi izzivi in morali boste biti 

kar se da spretni, da ne spregledate še 

kako pomembnih malenkosti. Edini iz-

hod, da se ognete prepirom, ki vas čaka-

jo, saj za to ne boste imeli energĳe, bo 

sklepanje raznih kompromisov.

ŠKORPĲON
24. 10.–22. 11.

Od nekoga boste pričakovali podporo, 

a boste grenko razočarani. Med vsakim 

še tako lepim cvetjem raste tudi plevel. 

Za dobro počutje morate sami najbolje 

vedeti, kaj narediti: ali se še bolj posve-

titi ambicĳam ali se prepustiti brezdelju. 

Urejale se bodo pomembne zadeve. Vse 

enkrat pride na dan, pa če je še tako skri-

to.

RIBI
20. 2.–20. 3.

Občutek, da so se vsi zarotili proti vam, 

bo k sreči hitro minil. Obetajo se vam ra-

zna presenečenja in dobri dnevi. Včasih 

ni vse tako, kot vidite. Vidite tako, kot se 

vam v tistem trenutku zdi najbolj spreje-

mljivo. Gledamo – ne vidimo, poslušamo 

– pa ne slišimo. Brez skrbi, na koncu bo 

vse, kot mora biti.



2,69 eur/pak

Energijska vrednost = višja od drv

LES 3 PLUS d.o.o.

Jelenèeva 1, Kranj - IBI CENTER

Telefon: 040 418 251, 04 204 27 14

les3plus@gmail.com

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

pon-pet: 7-19. ure, sobota 7-13. ure 

Specialisti za vaš dom

Veljavnost od 8.9.2017 do 30.9.2017 oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv. Slike so simboliène. Popusti se ne seštevajo. Pridržujemo si pravico do spremembe

tehniènih podatkov, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napaèno navedeni.

Delovne plošèe in okenske police OSB plošèe, vezane plošèe, iverali,...

Hobi razrez plošè Kaindl, Kastamonu Razlièni sistemi izvlekov Blum

- brez veziv in dodatkov,

- kalorièna vrednost 5,2 kW/kg,

- nizka kolièina pepela,

- dolgo izgorevanje in èista uporaba,

- 1 paket = 12 kosov

BRIKETI

100% hrast
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Nagrade: 3-krat knjižna nagrada

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 29. septembra 2017, 

na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo  

na Ble i we i so vi ce sti 4.    
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