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Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21c (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

ŠIROKA  

IZBIRA

NIZKE 

CENE

ARAŠIDI 
ROYALS
SLANI
1 kg
3,53 EUR

VINO JANŽEVEC 
V KARTONU, 1 l, 5+1 GRATIS

13,91 EUR
SLADKOR  

DOLCE VITA  
1KG

0,54 EUR

ZAČ. ČEBULA 
PRAŽENA 

1KG / 2,99 EURTUNA RIO MARE / 4 x 80 g / 4,65 EUR

PRALNI PRAŠEK  
WASH  

10 KG / 9,95 EUR

VISOKA KAKOVOST

Erotična trgovina

KAPSULE BIG BOY GOLDEN ERECT
                    Z VITAMINI

 

PRESENETITE PARTNERKO Z NEVERJETNO

                   SPOLNO MOČJO!

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE!

PROIZVEDENO V EU!

INFORMACIJE IN NAROČILA 031 399 322 www.venera-shop.si

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI

NOVO!

 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.

39,90€
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Izdajatelj:   
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

Od go vor na ured ni ca:  
Ma ri a Volč jak

Ured ni ca:  
Mateja Rant 

Ko mer ci a listka: 
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 ni 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, 11. septembra 2018,  
izšle so v na kla di 25.000 iz vo dov, pre-
jela so jih vsa gospodinjstva v ob či ni 
Škofja Loka, priložene so Gorenjske-
mu glasu. 

IZ VSEBINE

STRAN 6

Loški grad pod novo  
streho

STRAN 8

Zabrneli stroji v vojašnici

STRAN 9

Skrbi jih kakovost zraka
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Podlaga za urejanje 
vodotokov
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Kam po novo znanje
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Roke slikarjeve mame in 
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Oratorij v znamenju 
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Aktiven teden mladih 
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Delovni kotiček za šolarja
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Tisočletna lepotica postaja vedno 
bolj zanimiva tudi za turiste. Kakšna 
so opažanja z letošnje turistične se-
zone? 
"Že na prvi pogled se vidi, da je turi-
stov v Škofji Loki čedalje več, kar samo 
po sebi kliče po tem, da moramo do-
biti dodatne nočitvene zmogljivosti. 
Nekaj penzionov je sedaj v gradnji. 
Upam, da bodo čim prej končani in da 
bodo naslednje leto že na voljo. Zelo 
sem pa vesel, da smo dobili novega 
lastnika hotela, s katerim smo v do-
govoru za začasno predajo zemljišča 
za izvedbo sanacije. Vzporedno je pa 
treba povedati, da mora sodišče še 
odločiti o samem funkcionalnem ze-
mljišču. Osebno menim, da je zade-
va zelo enostavno rešljiva. Če je bilo 
funkcionalno zemljišče v času izvedbe 
privatizacije Transturista vključeno, 
potem spada k hotelu; če pa ne, je to 
javna last. Ampak o tem bo odločilo 
sodišče; upam, da bo zadeva čim prej 
obelodanjena. Skladno z dogovorom z 
lastnikom bomo slednjega predstavili 
dan pred tem, ko se bo vpisal v zemlji-
ško knjigo.
Kar zadeva avtodome, sem zelo zado-
voljen z dobro zasedenostjo parkirišča 
pri Tehniku letošnje poletje. Enkrat 
sem naštel celo osem avtodomov, če-
prav imamo zanje rezerviranih samo 
pet mest. Nujno moramo urediti eno 
pravo postajališče, in sicer v Puštalu, 
kjer smo v sklepni fazi pridobivanja 
zemljišč. Vzporedno pa moramo poča-
kati na izvedbo prve faze protipoplav-
nih ukrepov v Puštalu, za katero bomo 
ravno v teh dneh dokončno dobili na 
osnovi recenzije dopolnjeni projekt. 
Kar celo leto se je namreč vlekla dr-
žavna revizija. Načelni dogovor je bil, 
da do konca leta 2017 dobimo revizijo 
in jo damo v pregled Zavodu za varstvo 
kulturne dediščine in projektantom, 

da popravijo projekt, tako da bi lahko 
v pomladanskih mesecih na podlagi 
projekta izbrali izvajalca del in prido-
bili gradbeno dovoljenje. A vse skupaj 
se je tako zavleklo, da smo že v veliki 
zamudi. V teh dneh ga pričakujemo, 
predstavili ga bomo javnosti in šli na 
dogovore z lastniki zemljišč, tako da 
bi lahko še letos objavili razpis za izbi-
ro izvajalca del. Vzporedno pa poteka 
projektiranje pravega postajališča za 
avtodome, ki bo poleg prijetnega oko-
lja imel tudi vso infrastrukturo, torej 
vodo, elektriko in predvsem tudi izpi-
ralni kanalizacijski jašek. Prepričan 
sem, da bo to eno najlepših postajališč 
v Sloveniji."
• Kako ste sicer zadovoljni s pole-
tnim utripom v Škofji Loki?
"Začeli smo že z majskimi in junijski-
mi dogodki v počastitev praznovanja 
občinskega praznika. Zaključili smo 
jih z izjemnim koncertom orkestra 
Amadeo, ki ga je že teden dni kasne-
je ponovil v bratskem Freisingu, kjer 
so bili spet izjemno lepo sprejeti. Na-
daljevali smo s poletnim utripom, ki 
je bil letos zelo pester, čeprav je bilo 

približno 14 dni malo zatišja, in sicer 
v drugi polovici meseca julija. V na-
slednjih sezonah bo treba poskrbeti, 
da bo vsak teden vsaj en dogodek tudi 
v poletnih mesecih. Sicer pa je bila 
sama Pisana Loka letos zelo pestra z 
veliko organizatorji in različnimi iz-
vajalci ter za različne okuse. Računa-
mo, da bomo kino nad mestom v pri-
hodnje vrteli kakšen večer več, čeprav 
je težko dobiti kvalitetne filme. Letos 
je bil izjemen izbor in prav v čast si 
štejem, da sem si lahko ogledal vseh 
pet predstav.  
Z utripom pa nadaljujemo. Loka jo 
piha bo letos teden dni kasneje, po-
tem pa nas čaka vesela jesen in seve-
da Beli december. Jesen smo začeli z 
izjemnim dogodkom, in sicer z retro-
spektivno razstavo našega častnega 
občana Franca Novinca. Ob tej prilo-
žnosti sta sodelovala še dva častna 
občana, vse častne občane pa sem po-
vabil na sprejem."
• V Loki je opaziti kar nekaj grad-
bišč. Kaj se poleg dveh glavnih in-
vesticij, torej obnove gradu in izgra-
dnje vrtca, še gradi?

Hotel Transturist ima novega lastnika
Hotel Transturist je pred kratkim dobil novega lastnika. Slednji naj bi se 
predstavil tik pred vpisom v zemljiško knjigo.
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"Res imamo odprtih več gradbišč. Iz-
vajalci in tudi projektanti so izjemno 
zasedeni, tako da bomo nekaj projek-
tov, ki smo jih mislili izvesti letos, za-
radi visokih cen nekoliko zamaknili. 
Že projektanti imajo za nekaj deset 
odstotkov previsoke cene, tako da smo 
se odločili, da bomo za nekatera dela, 
ki smo jih mislili projektirati še le-
tos, razpise tako prilagodili za izvedbo 
marca in aprila prihodnje leto, ko ra-
čunamo na normalne gradbene cene. 
Sicer pa je bilo v času največje gradbe-
ne sezone veliko gradenj. Manjše smo 
večinoma zaključili do začetka šol-
skega pouka. To je predvsem oporni 
zid in pešpot proti Stari Loki po Cesti 
talcev. Zaključujemo gradnjo pločnika 
pri Sv. Duhu, kar je bila dolgoletna že-
lja krajanov. Pred nami je dokončanje 
letošnje ureditve Vojaške ceste z asfal-
tiranjem dveh plazov, kjer pričakuje-
mo tudi nekaj nepovratnih sredstev 
od države.
Pred nami so največje investicije. Na 
vrtcu smo že imeli uvedbo v delo, prav 
tako pri Ljubljanski cesti. V teku je 
razpis za ureditev prvega dela Kidri-
čeve ceste, in sicer za del med nek-
danjim Krojem in Gorenjsko predil-
nico, tako da bomo predvsem uredili 
zgornji del klanca od Lipice navzgor. 
Ureditev samega klanca pa bo zajeta 
v sklopu ureditve krožišča Lipica. Kdaj 
se bo začela ta ureditev, še ne vemo, 
saj je tam investitor Direkcija RS za 
infrastrukturo. Zraven bodo urejene 
še kolesarske poti, tudi proti Godeši-
ču. V sklepni fazi je ureditev ceste sko-
zi Godešič, kjer je prav tako glavni in-
vestitor Direkcija, Občina Škofja Loka 
pa bo deloma sofinancer za izgradnjo 
kolesarske poti in pločnika.
Skladno z usmeritvijo občine v za-
dnjih dveh letih intenzivno izvajamo 
investicije na podeželju. Pred nami 
je ureditev prvega dela poti med Še-
vljami in Bukovščico, in sicer del med 
Knapami in Bukovščico. Urejen je že 
plaz pred spodnjo postajo žičnice Stari 
vrh na cesti v Lušo, pred nami pa je 
izvedba ene etape ceste med Zg. Lušo 
in odcepom ceste proti Sv. Lenartu. 
Računali smo tudi na začetek del na 
cesti čez Gorajte, a smo morali pono-
viti razpis za projektiranje, ker so bile 

cene previsoke. Tako se ureditev prve 
etape prestavlja na naslednje leto.
Lahko rečemo, da je bilo veliko nare-
jenega. Vzporedno pa poteka priprava 
projektov, in sicer ta čas poteka razpis 
za projektiranje obnove ceste in kole-
sarskih poti med avtobusno in žele-
zniško postajo. Nadalje določili smo 
traso kolesarskih poti ob obeh Sorah 
v povezavi z vsemi sosednjimi obči-
nami skladno s podpisano pogodbo 
5. januarja letos ter označevanje ko-
lesarskih poti v vseh gorenjskih in še 
šestih sosednjih občinah."
• Omenili ste Kidričevo cesto. Torej 
letos lahko pričakujemo začetek del?
"Ja. Čas je že. Računali smo, da bo na-
rejen cel del med križiščem Lipica in 
Gorenjsko predilnico, vendar pa krož-
išče pri Lipici zamuja in smo se odlo-
čili, da končno uredimo vsaj en del te 
najslabše ceste občinskega pomena. V 
naslednjem letu računamo, da bo ure-
jen del do Lipice in pa krožišče na Li-
pici. Skladno s projektiranjem, ki sem 
ga že omenil, bo naslednja leta pote-
kala popolna obnova ceste in ureditev 
kolesarskih poti med Starim Dvorom 
in železniško postajo. In za ta namen 
bomo prejeli tudi nekaj nepovratnih 
sredstev. Cesto bomo urejali v treh 
etapah, predvidoma od leta 2019 do 
2021. Najprej bo urejena cesta od Sta-
rega Dvora preko novega krožišča pri 
Mercatorju do avtobusne postaje prav 
tam. V letu 2020 sledi ureditev med 
Mercatorjem in mehaničnimi delav-
nicami ter v tretji etapi ureditev ceste 
vzdolž nekdanje Jelovice do vključno 
križišča pri železniški postaji.
Idejni projekt, kako urediti celoten po-
tek, je narejen; razen mimo železni-
ške postaje, kjer nameravamo izvesti 
samostojen projekt, saj želimo tam 
urediti manjši trg. Veliko dragocenega 
prostora je namenjenega samo cesti. 
Tako nameravamo na tem mestu ure-
diti parkirišče, postajališče za kolesa in 
tudi nekaj ozelenitve bi bilo zaželeno."
• V Žireh in Železnikih naj bi dobili 
dom za starejše občane. Vemo, da je 
v Škofji Loki več povpraševanja kot 
ponudbe. Ali se nemara kaže kakšna 
rešitev tudi na tem območju?
"Zelo pozdravljamo pridobitev dom-
skih mest za starejše v Železnikih in 

Žireh. To pomeni, da bodo stanovalci 
v domačem okolju, zmanjšal pa se 
bo tudi pritisk na loški dom; po dru-
gi strani pa smo z vodstvom Centra 
slepih, slabovidnih in starejših že 
pripravili dopis s pobudo Ministrstvu 
za delo in socialne zadeve za širitev 
zmogljivosti tega doma. Radi bi po-
večali zmogljivosti za dementni od-
delek; radi bi vključili oddelek za in-
valide, kjer je veliko povpraševanje; 
nadalje mogoče še en redni oddelek 
in pa nekaj varovanih stanovanj. In 
sicer na mestu invalidskega podje-
tja. Proizvodno podjetje s tako hrupno 
dejavnostjo nikakor ne spada v okvir 
družbenih dejavnosti. Računamo, da 
bomo v nekaj letih prišli do tega, da se 
preseli v industrijsko oziroma obrtno 
cono; tukaj pa bi dobili zaokroženo ce-
loto za starejše.
Začeli smo aktivnosti projekta ak-
tivnega staranja in v okviru slednje-
ga pričakujemo, da bomo dobili tudi 
normative oziroma ocene, koliko bo 
potreb za tovrstno oskrbo, ki naj bo 
po možnosti zagotovljena v domačem 
okolju. Zato smo zelo veseli, da bodo 
lahko občani Železnikov in Žirov svojo 
jesen življenja preživljali blizu svojih 
domov in blizu svojih najbližjih."
• Kar nekaj občanov se je obrnilo na 
nas, saj jih moti neurejenost vrtičkov 
ob Selški Sori v bližini Športne dvora-
ne Poden. Mnenja so, da kazijo Škofjo 
Loko, saj da je tam veliko sprehajal-
cev tudi od drugod. Tudi sicer jih za-
nima, kje je sploh možno imeti ure-
jene vrtičke in na koga naj se obrnejo.
"Hvala za to vprašanje. Ta problemati-
ka je bila tudi ena izmed točk mojega 
predvolilnega programa iz leta 2014. 
Zdaj smo v sklepni fazi dogovora, kje bi 
lahko imeli urejene vrtičke. Pripravlje-
ni so tudi normativi, kakšni naj bodo 
ti vrtički, da bodo vsi enotno urejeni, 
da bodo parcele približno enake ipd. 
Ravno zdaj je v teku dogovarjanje, da 
bi eno od naših društev to tudi prevzelo 
v izvedbo in se z lastniki dogovorilo za 
prevzem območij v najem, nato pa jih 
urejene oddajalo naprej uporabnikom." 
• Ali občanom že lahko razkrijete, 
ali boste ponovno kandidirali za žu-
pana?
"V roku enega meseca bo vse jasno."O
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ 
FOTO: ARHIV LOŠKEGA MUZEJA

Celotna investicija znaša približno 
500 tisoč evrov, za projekt obnove 
strehe gradu pa je škofjeloški občini 
iz različnih naslovov uspelo pridobi-
ti namenska nepovratna sredstva v 
skupni višini več kot 370 tisoč evrov.
Obnova strehe gradu poteka v skladu z 
izdelanim konservatorskim načrtom. 
Obnovitvena dela obsegajo obnovo 
polkrožnega ometanega napušča, ob-
novo dimnikov, namestitev linijskih 
snegolovov in novih žlebov, napeljavo 
novega strelovoda ter izvedbo ostalih 
kleparskih del. Obod gradu bodo utr-
dili z armiranobetonskimi vezmi, iz-
vedena bo menjava dotrajanih delov 
strešne konstrukcije in letev, obnovili 

bodo frčade ter zamenjali strešno kri-
tino – z novim bobrovcem. 
Izvedena celovita obnova strehe Lo-
škega gradu bo predstavljala osnovo 
za funkcionalno izkoriščenost pod-
strešne etaže Loškega gradu za potre-
be muzejske dejavnosti v prihodnosti.
V času poteka obnove je mogoč nemo-
ten obisk Loškega gradu in Loškega 
muzeja, parkiranje na območju Lo-

škega gradu v času gradbenih del pa 
ni mogoče.
Škofjeloški župan Miha Ješe je dejal, 
da je s potekom del zadovoljen: »Z no-
tranje strani je streha že dokončana, 
zdaj pa prihaja tisti težji del z zunanje 
strani, kjer so večje višine in bo izva-
jalec moral delati na visečih odrih. 
Računamo, da bodo dela do srede ok-
tobra končana.«

Loški grad pod 
novo streho
Sredi julija so na Loškem 
gradu začeli celovito 
obnovo strehe, ki naj bi 
bila končana do sredine 
oktobra.

Postavljanje novih strešnih letev na zadnji dan meseca julija

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Škofja Loka objavljen

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje investicij  
v zasebne vodovode na območju občine Škofja Loka 

za leto 2018.

Vsebina javnega razpisa je na voljo na spletni strani Občine 
Škofja Loka, pod rubriko Novice in objave > Razpisi, javna na-
ročila, natečaji ... ter v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, 

»Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.

Številka: 355-14/2018 OBČINA ŠKOFJA LOKA
 mag. Miha Ješe, l.r.
 ŽUPAN
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 
Obveščamo Vas, da bo na spletni strani Občine 

Škofja Loka od 10. 9. do 11. 10. 2018 objavljen naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje nadarjenih mladih glasbenikov 

in plesalcev – Jobstov sklad 2018
(kontakt: Petra Mohorič Peternelj, 04/ 51 12 336).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na 
voljo na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.
si pod rubriko Javni razpisi ter v sprejemni pisarni Občine 

Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.

Datum: 3. 9. 2018                                mag. Miha Ješe l.r , župan
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Kje vas krajani lahko dobijo in s kakšnimi vprašanji 
se najpogosteje obračajo na vas?
"Naša KS nima uradnih ur, me pa krajani lahko kadarkoli 
pokličejo po telefonu. Največkrat se name obrnejo zaradi 
vzdrževanja cest, pri čemer moram poudariti, da se je tu 
stanje zelo izboljšalo. Namreč v podjetju Dolenc en delavec 
sproti skrbi za manjša popravila, kot so čiščenje prepu-
stov, zasutje bankin, hladno asfaltiranje manjših lukenj 
ipd. S sprotnim popravljanjem in vzdrževanjem se lahko 
izognemo večjim poškodbam cestišč. Na tem mestu bi rad 
pohvalil tudi našo zimsko službo, organizacijo in pluženje. 
Naši krajani pozimi načeloma nimajo težav, ko morajo 
zjutraj v službo."
• Če pogledate v preteklo obdobje – na katere projekte 
ste najbolj ponosni oziroma bi jih posebej omenili?
"Osem let sem predsednik KS Log in v tem času smo asfal-
tirali sedem kilometrov makadamskih cest, na kar sem 
zelo ponosen. Želeli pa bi si asfaltirati še deset kilometrov 
cest. Lansko leto smo asfaltirali kilometer dolg odcep od 
Loga do Valterskega Vrha. Na tem delu nam ostaja še 1,8 
kilometra dolg odsek, ki je zelo potreben asfaltiranja. Pred 
časom smo razširili, utrdili in asfaltirali dva kilometra 
dolg odcep med Visokim in Pasjo ravnjo. Omenjeno cesto 
je pred štirimi leti uničila povodenj in za obnovo smo dobi-
li nepovratna sredstva. Letos pa smo se lotili obnove ceste 
v Logu med Stanonikom in Krmeljem, ki jo je prav tako 
uničila vodna ujma. Tu poleg obnove asfalta urejamo še 
celotno komunalno infrastrukturo.
Torej v preteklem obdobju smo večinoma vlagali v cestno 
infrastrukturo, ker so bile tu potrebe tudi največje. Smo 
pa pred leti obnovili streho na nekdanji šoli na Gabrku, 
redno sodelujemo pri miklavževanjih v naših vaseh in se 
na splošno trudimo prisluhniti krajanom v okviru naših 
zmožnosti."
• Kakšni pa so načrti za naprej?
"Nadaljujemo v duhu asfaltiranja makadamskih cest. Naj-
bolj potreben obnove je že prej omenjeni 1,8 kilometra dolg 
odcep Log–Valterski Vrh ter odcep Gabrška Gora–Kopišar v 
dolžini 500 metrov. Že s tem je dela za štiri leta, sredstva, 
ki jih ima na voljo KS, pa so omejena.

Velika želja naših krajanov pa je izgradnja brvi v Brodeh, 
ki jo je pred štirimi leti odnesla vojna ujma. Načrti za novo 
brv so pripravljeni, avgusta smo tudi pridobili gradbeno 
dovoljenje. Vrednost investicije je po predračunu 200 tisoč 
evrov, plan izvedbe pa je med leti 2019 in 2020. Gre za velik 
projekt, kjer pa investitor nikakor ne more biti samo KS, 
ki na leto dobi 50 tisoč evrov. Sredstva bo torej treba dobiti 
tudi od drugod. Most bi povezal Brode in Gabrk, med kate-
rima trenutno ni varne povezave za kolesarje in pešce. Ker 
je naše sodelovanje z občino korektno, tudi tukaj pričaku-
jemo, da bomo našli skupno rešitev.
Prav tako menim, da je treba dati zgradbi nekdanje šole na 
Gabrku neko vsebino in jo temeljito prenoviti, saj trenutno 
kazi celotno Poljansko dolino. Pred leti smo želeli tu uredi-
ti vrtec. Mislim, da je ta ideja kljub izgradnji novega vrtca 
v Kamnitniku še vedno aktualna, saj menim, da bi dva od-
delka takoj zapolnili. Lokacija pa je odlična, odmaknjena 
od ceste in v bližini prečudovite narave."
• Ali se v vaši KS srečujete z odhodom mladih s hribo-
vskih kmetij?
"Ne, in vesel sem, da je tako. Prepričan sem, da k temu 
pripomorejo tudi urejene ceste. Hribovske kmetije so pol-
ne, njive obdelane, pašniki in travniki urejeni, zato bi na 
tem mestu pohvalil vse krajane, ki vidijo lepoto življenja 
na vasi in v hribih. Ponosni smo lahko nanje. Prav tako je 
zelo dobro organiziran šolski prevoz, kar mladim druži-
nam veliko pomeni in jim olajša marsikatero skrb."
• Smo tik pred lokalnimi volitvami. Ali boste znova 
kandidirali za predsednika KS?
"V svetu KS sem aktiven trideset let in vesel sem, če lahko 
kaj storim za svoj kraj. Tudi letos nameravam kandidirati 
v svet KS; ali bom izvoljen za predsednika, pa je odvisno 
od podpore."

Velika želja  
brv v Brodeh
Tokrat nas je pot vodila v Krajevno 
skupnost (KS) Log. Predsednik Anton 
Rupar nas je pričakal v idiličnem okolju 
Bukovega Vrha nad Visokim, ki ga, kot 
pravi, ne bi zamenjal za nič na svetu.

Anton Rupar
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Občina Škofja Loka je v začetku av-
gusta slavnostno podpisala gradbeno 
pogodbo za izgradnjo novega, skoraj 
ničenergetskega Vrtca Kamnitnik na 
območju nekdanje vojašnice. Izvajalec 
je v začetku septembra že začel ruši-
tvena dela znotraj gradbiščne ograje, 
in sicer skladišča, zavetišča za živali 
ter treh manjših objektov.
Nov vrtec bo zgrajen po najsodobnej-
ših trajnostnih gradbenih in energet-
skih standardih in bo umeščen v zele-
no, parkovno okolje pod škofjeloškim 
Kamnitnikom. Gradnja sodobnega 
vrtca predstavlja najpomembnejšo 
občinsko investicijo na področju druž-
benih dejavnosti v letošnjem in priho-
dnjem letu.
Pogodbena vrednost investicije, ki ob-
sega vsa pripravljalna dela, gradbena 
in obrtniška dela, elektro in strojna 
dela ter opremo, izvedbo vseh razpi-

sanih del, zaključna dela, dobavo vse-
ga potrebnega materiala in opreme, 
transporte, pridobitev uporabnega do-
voljenja in vsa ostala dela, vezana na 
izvedbo javnega naročila, znaša okoli 
sedem milijonov evrov.
»Razpis smo morali ponoviti in potem 
še dodatno imeti pogajanja, vendar je 
še vedno vrednost nekaj čez 200 tisoč 
evrov nad kalkulativno, a ne smemo 
več čakati, ker dvomim, da bi lahko 
dobili nižjo ceno. Treba je pa pouda-
riti, da so predvidene zares zelo kvali-
tetne komponente in zaradi tega izva-
jalci očitno niso mogli dati dodatnih 
znižanj. Načeloma je pogodbeni čas 
izgradnje štirinajst mesecev, vendar 
pa računamo, da bodo dela zaključi-
li v dvanajstih mesecih. To pomeni, 
da mora biti vrtec do novega leta pod 
streho, da bodo lahko čez zimo obr-
tniki izvajali svoje delo. Želim si, da bi 
bil vrtec dokončan pred pogodbenim 
rokom in da bi svoja vrata odprl že 

septembra prihodnje leto,« je povedal 
župan Miha Ješe.
Vrtec Kamnitnik bo eden večjih vrt-
cev, saj bo imel 15 plus tri oddelke z 
možnostjo sprejema do 300 otrok. Z 
odprtjem slednjega bodo zaprli enoto 
v dijaškem domu. Nov vrtec bo imel 
tudi svojo kuhinjo.
Vrtec se bo razprostiral na območju, 
velikem deset tisoč kvadratnih me-
trov, od tega bodo zunanje zelene 
površine in igrišča obsegali pet tisoč 
kvadratnih metrov. Zgrajen bo v dveh 
etažah, iz katerih bo neposredni izhod 
brez stopnic v zeleno okolje. Vrtec bo 
imel skupaj 15 oddelkov, in sicer šest 
za nižjo starostno obdobje, sedem za 
višje starostno obdobje, imel pa bo 
tudi dva razvojna oddelka. Skupaj bo 
imel prostora za 330 otrok, za kate-
re bo skrbelo šestdeset zaposlenih. V 
njem bo locirana tudi centralna ku-
hinja, ki bo služila tudi za pripravo 
obrokov za ostale enote vrtca v občini.

Zabrneli stroji v vojašnici
V začetku septembra so se na območju gradnje novega vrtca v nekdanji vojašnici 
začela rušitvena dela.

V začetku septembra so se začela rušitvena dela znotraj gradbiščne ograje vrtca.
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Cilj obnove, ki bo potekala v več fazah, so po besedah pod-
predsednika KS Janeza Demšarja zelena in zdrava pljuča 
Frankovega naselja. Prva faza, ki se je začela avgusta in 
bo potekala do srede septembra, zajema obrezovanje suhih 
vej z zdravih dreves ter odstranitev bolnih in hudo poško-
dovanih dreves. Kot je poudaril Demšar, se je vsako drevo 
pregledalo s ciljem, da jih čim več ostane, saj želijo na tem 
mestu ohraniti gozd.
Sledila bo gradnja trim telovadišča, pri čemer velja pove-
dati, da nobeno drevo ni bilo porušeno zaradi slednjega, 
temveč bodo telovadna orodja predvsem iz naravnih ma-
terialov umeščena v gozd.

Konec oktobra pa je predvideno pogozdovanje in prikaz ob-
nove gozda. Šlo naj bi za skupno akcijo krajanov v sodelo-
vanju z OŠ Cvetka Golarja. Posadili bodo avtohtone vrste. 
Nameravajo pa tudi postaviti tablo z informacijami o goz-
du, avtohtonih drevesih ipd.

Obnavljajo gozdiček
V Krajevni skupnosti (KS) Trata so 
se lotili postopne obnove gozdička v 
Frankovem naselju.

Gozd je gozd in naj tako tudi ostane, pravijo v KS Trata.

MATEJA RANT

Krajevna skupnost Godešič in občin-
ski svetnik Rolando Krajnik (Komu-
nalno ekološka lista) so ob tem dej-
stvu izrazili skrb in pozvali občino 
k ukrepom. Krajnik je tudi mnenja, 
da velike količine strupenih snovi iz 
industrije na Trati konča ravno na 
Godešiču, saj da podatki za merilno 
postajo na Godešiču zelo odstopajo 
od ostalih merilnih mest. Kot ome-
njeno, je občinsko vodstvo pozval k 
ukrepom, saj so po njegovem mnenju 
v nasprotnem primeru meritve same 
sebi namen.
Iz KS Godešič so sporočili, da se njiho-
vi krajani čutijo ogrožene. V primeru 
neodziva občine nameravajo »doka-
zno gradivo predati policiji in civilni 
zaščiti ter pozvati ARSO, da ukrepa. 
Vsekakor pa smo v navezi z okolje-
varstvenimi organizacijami in posa-

mezniki, ki nam bodo pomagali najti 
krivca za onesnaženje.«
Na škofjeloški občini so poudarili, da 
gre še vedno za testno obdobje izvaja-
nja meritev kakovosti zraka, ki je na-
menjeno spremljanju in preverjanju 
pravilnega delovanja naprav in njiho-
vega uravnavanja ter umerjanju celo-
tnega sistema. »Rezultati poskusnega 
obdobja tako še niso povsem zaneslji-
vi in ne morejo biti zanesljiva podlaga 
za sprejemanje sklepov, odločitev ali 
obtožb. Eden od možnih vzrokov je 
lahko tudi anomalija v delovanju sa-
mih merilnih naprav. Prav zato smo 
takoj, ko smo na merilni postaji Gode-
šič zabeležili povišane urne vrednosti 
trdnih delcev, začeli s skrbnim stal-
nim in podrobnejšim spremljanjem 
stanja merilne postaje in analizo re-
zultatov,« so sporočili z občine. 
Do sedaj so v sodelovanju z izvajalci 
meritev že izvedli naslednje aktivno-

sti: redno spremljanje in preverjanje 
stanja ter delovanja merilne naprave 
na sami lokaciji merilne postaje; na-
mestitev dodatne (kontrolne) merilne 
naprave na lokaciji; zbiranje ponudb 
za nakup merilnih naprav za mer-
jenje smeri in jakosti vetra. Pozvali 
so tudi industrijske obrate v širšem 
vplivnem območju, da poročajo o mo-
rebitnih nepravilnostih v proizvodnji, 
ki bi lahko imele vpliv na emisije 
snovi v zrak. Nadalje so vzpostavili 
sodelovanje z ARSO glede preverjanja 
pravilnega delovanja naprave in pre-
verjanja rezultatov meritev te merilne 
postaje ter se dogovorili z ARSO o ana-
lizi izvora delcev PM 10. 
Na septembrski seji občinskega sveta 
bodo svetniki obravnavali poročilo o 
izvajanju programa varstva zraka za 
občino Škofja Loka za obdobje 2014–
2019, v sklopu katere bodo poročali 
tudi o spremljanju kakovosti zraka.

Skrbi jih kakovost zraka
Avgusta je nemalo prahu dvignilo dejstvo, da na območju Godešiča predvsem 
v nočnih in zgodnjih jutranjih urah občasno beležijo povišane vrednosti urnih 
koncentracij trdnih delcev.
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO O JAVNEM POVABILU
za izbor programa v okviru festivala  

Loka v snegu 2018, božično-novoletnih prireditev,  
ki se bodo izvajali v Škofji Loki.  

(stik: Jana Fojkar, 04 511 2 312, jana.fojkar@skofjaloka.si).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je bila z 
dnem 27. 8. 2018 objavljena na spletni strani Občine Škofja 

Loka www.skofjaloka.si, pod rubriko Objave in pozivi.

Datum: 27. 8. 2018                                    mag. Miha Ješe, župan
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 
Obveščamo Vas, da je na spletni strani  

Občine Škofja Loka objavljen:
JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za razvoj 

gospodarstva v Občini Škofja Loka v letu 2018 za  
Ukrep 2: sofinanciranje najemnin pritličnih 

poslovnih prostorov na ožjem zaščitenem območju 
starega mestnega jedra v občini Škofja Loka 

(kontakt: Irena Studen, 04/ 51 12 313)

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na  
voljo na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si  
pod rubriko Razpisi in v pisarni Vložišča – Glavne pisarne   
Občine Škofja Loka v pritličju, Mestni trg 15, Škofja Loka.  

Razpis je odprt do 25.10.2018.

Datum: 30. 8. 2018                              mag. Miha Ješe l.r , župan
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Porečje Sore je naravno-geografsko zaokroženo območje, 
ki ga tvorijo območja občin Železniki, Žiri, Gorenja vas 
- Poljane, Škofja Loka in Medvode. Zato so se vsi župani 
omenjenih občin odločili, da skupaj pristopijo k izdelavi 
hidravlično-hidrološke študije za celotno porečje Sore.
Slednja je strokovni dokument oziroma strokovna podla-
ga, ki omogoča črpanje namenskih državnih in evropskih 
sredstev za vodovarstveno in vodnogospodarsko urejanje 
vodotokov na celotnem porečju Sore. 
Skupna vrednost analize znaša 55 tisoč evrov in obsega 
dve fazi. Prva zajema hidrološki del in bo pripravljena štiri 
mesece po podpisu pogodbe o izdelavi. V drugo fazo pa je 
vključena priprava predlogov celovitih ukrepov, ki mora 
biti zaključena šest mesecev po zaključku prve faze.
Ključni pomen študije je, da se celoten vodotok obravnava 
kot celota in da so občine združeno pristopile k sodelova-
nju. »Namreč, karkoli se bo na vodotoku delalo v Medvo-
dah, je treba upoštevati učinek gorvodno in seveda obra-
tno. Hkrati je treba poudariti, da po posameznih občinah 
že načrtujemo in nekje celo izvajamo določene ukrepe. Vse 
to bo preverjeno in vključeno v omenjeno študijo,« je po-
jasnila vodja oddelka za okolje in prostor na škofjeloški 
občini Tatjana Bernik. Na javnem podpisu pogodbe so bili 
poleg župana-gostitelja Mihe Ješeta prisotni predstavniki 
vseh občin s področja porečja Sore.

Podlaga za urejanje  
vodotokov
Konec avgusta so podpisali pogodbo za 
izdelavo hidravlično-hidrološke študije 
za celotno porečje Sore.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja in vodovoda od druge 
polovice avgusta pa vse do februarja prihodnje leto velja dolgo-
trajna popolna večfazna zapora Ljubljanske ceste. Na območju 
omenjene javne občinske ceste gradijo novo fekalno in mete-
orno kanalizacijo z zadrževalnikom ter vodovod. Dela na vodo-
vodnem omrežju bodo izvajali tudi v delu naselja Pod Plevno. 
Gradbena dela bodo potekala fazno, tako da bodo od 20. avgu-
sta do začetka februarja prihodnje leto po šestih ločenih zapo-
rednih fazah vzpostavljene tudi popolne fazne zapore Ljubljan-
ske ceste. Pred izvajanjem vsake od faz bo izvajalec obvestil 
prebivalce na območju izvajanja gradbenih del. O možnostih 
dostopa do svojih stanovanjskih objektov se bodo stanovalci 
lahko neposredno dogovarjali z vodjo gradbišča. V primeru, da 
dostop do stanovanjskih objektov z avtomobilom nekaj časa ne 
bo mogoč, bo začasna parkirišča zagotovil izvajalec del. 

Zapora Ljubljanske ceste

Lokacije posameznih popolnih cestnih zapor in njihova faznost
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Razvojna agencija Sora v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska 
vabi na usposabljanje z naslovom Razumevanje računovodskih izka-
zov za podjetnike, ki bo potekalo med 17. in 19. septembrom. Preda-
vateljica Nataša Pustotnik bo med drugim spregovorila o temeljnih 
računovodskih izkazih, o poznavanju stroškov pri sprejemanju po-
slovnih odločitev, o ključnih računovodskih kazalnikih itd. Usposa-
bljanje je namenjeno mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter 
potencialnim podjetnikom.
Med 4. oktobrom in 6. novembrom pa bodo potekale delavnice, poi-
menovane Start up delavnice: inovativno na pot podjetništva. Name-
njene so podjetnikom in tistim, ki o podjetništvu šele razmišljajo. Na 
njih bodo udeležence popeljali skozi različne faze poslovanja podjetja 
(preveritev poslovne ideje, ustanavljanje podjetja, finance, marketing, 
prodaja …). Udeleženci pa si bodo ogledali tudi nekaj primerov dobrih 
praks podjetij na terenu ter svojo poslovno idejo preverili s pomočjo 
izdelave poslovnega načrta. Usposabljanje in delavnice so brezplačne, 
prijava pa je obvezna na Razvojni agenciji Sora.

Brezplačne delavnice
Razvojna agencija Sora vabi na brezplačne 
podjetniške delavnice in usposabljanje. KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Občinski svet bo na septembrski seji med drugim 
obravnaval tudi občinski stanovanjski program. 
»Sam stanovanjski program je bil pripravljen že 
konec lanskega leta, vendar smo ga zavestno 
dali na občinsko sejo šele sedaj, ker smo po 
eni strani želeli prej izvesti razpis za neprofitna 
stanovanja, katerega rezultati bodo znani v teh 
dneh; po drugi strani pa smo želeli zagotoviti 
tudi nekaj stanovanjskih enot, da nismo niti pro-
grama niti razpisa delali zgolj teoretično. Se pra-
vi, da bo zdaj nekaj stanovanj obnovljenih, ureje-
ne bodo bivalne enote, tako da bomo skušali čim 
večjemu številu prosilcev tudi dejansko ugoditi,« 
je dejal škofjeloški župan Miha Ješe. Tako raču-
najo, da bi od približno stotih prosilcev kakšnim 
desetim do petnajstim lahko že v prvem letu za-
gotovili stanovanja. V nekaj mesecih bo tudi za-
ključena adaptacija stavbe za ureditev bivalnih 
enot in bivalnih stanovanj na Kidričevi cesti.

Na seji o stanovanjskem 
programu
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MATEJA RANT

V šolske klopi na štirih škofjeloških 
šolah in njihovih podružnicah je letos 
prvič sedlo 277 učencev. Največ prvo-
šolcev imajo v Osnovni šoli (OŠ) Ško-
fja Loka – Mesto, kar sto, v OŠ Cvetka 
Golarja je v šolske klopi prvič sedlo 79 
učencev, v OŠ Ivana Groharja 55 in v 
OŠ Jela Janežiča enajst. V Podružnič-
ni šoli (PŠ) Reteče so dobrodošlico pod 
šolsko streho prvič izrekli 16 učencem, 
PŠ Bukovico in PŠ Lenart pa bo obisko-
valo šest prvošolcev. Po letu premora 
so se prvošolčkov znova razveselili 
tudi v PŠ Bukovščica, kjer so se v prvi 
razred vpisali štirje otroci.

ŠOLARJE OBISKAL TUDI ŽUPAN

V šolah so se potrudili, da je bil zlasti 
za prvošolce prvi šolski dan res nepo-
zaben. Že po tradiciji jih na ta dan obi-
šče in jim nameni nekaj spodbudnih 
besed tudi župan Miha Ješe, ki so ga 
spremljali še podžupana Robert Strah 
in Tine Radinja ter policistka Moni-
ka Leben. Med drugim so jih opozorili 

na varnost v prometu ter jim razdelili 
brošure Prvi koraki v svetu prometa in 
odsevnike v obliki slončkov za na tor-
be. "Verjemite mi, prvega šolskega dne 
se boste kot enega najbolj prijetnih do-
godkov spominjali vse življenje," jih je 
ob vstopu v šolo nagovoril župan in do-
dal, da se jim začenja odpirati nov, pi-
san svet učenosti. "Spoznali boste svoje 
učiteljice in učitelje, predvsem pa boste 
spoznali nove prijatelje in prijateljice. 
Sodelujte med seboj in pomagajte drug 
drugemu. Taka prijateljstva vas lahko 
obogatijo za vedno," jim je še položil na 
srce župan in jim zaželel nadvse veselo, 
pogumno, pa tudi varno pot v šolo. "In 
navsezadnje, prve, krompirjeve počitni-
ce bodo prav kmalu," jih je še hudomu-
šno opogumil ob začetku šolskega leta.

LE ŠTIRJE PRVOŠOLČKI

Po enem letu so se novih učencev spet 
razveselili v PŠ Bukovščica, kjer zna-
nje v šolskih klopeh že pridno nabirajo 
štirje prvošolci. Družbo jim v razredu 
pri učiteljici Tinkari Šušteršič delajo še 
trije tretješolci. Dvojna kombinacija s 

sedmimi učenci ni nobena težava, su-
vereno razloži Tinkara Šušteršič, saj je 
že poučevala celo trinajst otrok v trojni 
kombinaciji, se pravi učence od prvega 
do tretjega razreda. Sama v tem vidi ve-
liko prednosti. "Otroci se namreč tako 
lahko učijo drug od drugega. Starejši 
pomagajo mlajšim in tako postanejo 
samozavestnejši, obenem pa se učijo 
odgovornosti. Pridobijo pa tudi mlajši 
učenci, saj delo v takem razredu omo-
goča bolj individualen pouk in lahko 
hitreje napredujejo." Prvošolci so bili 
že po nekaj dneh pouka nad šolo nav-
dušeni. "Veliko rišemo, pa tudi lutke 
smo že izdelovali," je bila zgovorna Vida 
Bambič, ki je priznala, da ji je v šoli bolj 
všeč kot v vrtcu. "Lutke smo izdelali, 
ker bomo uprizorili predstavo," je poja-
snil Jaka Bambič, ki rad ustvarja tudi z 
lego kockami. Lego kocke so všeč tudi 
Davidu Debeljaku. "Lepo je, ker se lahko 
veliko igramo," je poudaril in ponosno 
pokazal rumeno rutico, ki jo je dobil 
na prvi šolski dan. "Vsak dan me zdaj 
v šolo spremlja kužek na rutici, ki me 
opozarja, da moram pazljivo čez cesto," 

Vstopili v svet učenosti
Prvi šolski dan je bil tudi letos nekaj posebnega zlasti za vse tiste otroke, ki so na 
ta dan prvič prestopili šolski prag. Dobrodošlico v svet učenosti jim je zaželel tudi 
župan Miha Ješe.

V OŠ Škofja Loka – Mesto imajo letos sto prvošolcev. / Foto: Primož Pičulin



Štiri prvošolce v PŠ Bukovščica je na prvi šolski dan obiskal 
tudi župan Miha Ješe. / Foto: Primož Pičulin

Vida, Jaka, David in Jošt že pridno nabirajo nova znanja pri učiteljici 
Tinkari Šušteršič.
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in študente študijskih programov:

❖ dipl. inženir ali magister STROJNIŠTVA 5 štipendij
❖ dipl. inženir ali magister ELEKTROTEHNIKE 4 štipendije
❖ dipl. inženir RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE 1 štipendija

NUDIMO
Delo v visoko tehnološkem, kreativnem in stimulatvnem okolju (praksa, študentsko 
delo,…), poklicni in osebni razvoj, delo na naprednih projektih za tuje partnerje 
(Volkswagen, Daimler, BMW, Philips), možnost kasnejše zaposlitve.

OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO
Željo po timski in projektni naravnanosti, voljo za izvajanje tehničnih analiz, preračunov in 
eksperimentov, poznavanje dela z računalnikom, znanje angleškega jezika in pripravljenost 
za stalno učenje.

Vabimo vas, da prijave (kratek življenjepis, dosedanje izkušnje in dosežke, dokazilo o vpisu v tekoči letnik, smer 
študija, dokazilo o študijskem uspehu predhodnih študijskih let ter morebitna priporočila) posredujete do 
31.8.2018 (dijaki) oz. 30.9.2018 (študenti) na e-naslov lidija.kejzar@iskra-mehanizmi.si.
Morebitne dodatne informacije dobite na telefonski številki 04/53 55 322.

Iskra Mehanizmi d.o.o.
RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 2018/19
S štipendiranjem dijakov in študentov v svoje vrste sprejemamo nove, mlade sodelavce.
Svoje sodelovanje s srednjimi šolami in univerzami nenehno poglabljamo, saj želimo mladim 
ponuditi priložnost, da po končanem šolanju postanejo del naše ekipe. 

Nudimo možnost opravljanja obvezne prakse za dijake tehničnih smeri:

❖ Orodjar                                                                                     3 štipendije
❖ Strojni mehatronik vzdrževalec       2 štipendiji
❖ Nastavljalec - operater strojev                      3 štipendije
❖ Elektro vzdrževalec                                           1 štipendija
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je razložil pomen rumene rutice. Jošt 
Strojan pa je še komaj imel čas, da je 
hitro razložil, da ima najraje šport in je 
zato najbolj navdušen nad šolsko telo-
vadnico, potem pa je že stekel na pro-
stran šolski vrt k svojim sošolcem. 

DELA MED POČITNICAMI

Še pred začetkom pouka so v šolah 
končali nekatera nujna investicijska 
in vzdrževalna dela, ki so bila sku-
paj vredna okrog 180 tisoč evrov. Za 
obnovo atletske steze pri OŠ Škofja 
Loka – Mesto, ki se bo začela v okto-
bru, pa bodo odšteli še dodatnih sto 
tisoč evrov, so pojasnili na občini. Že 
v preteklih letih so v občini potekale 
obsežne energetske sanacije javnih 
objektov, ki so vključevale tudi celovito 
energetsko sanacijo objektov osnovnih 
in podružničnih šol ter različnih enot 
vrtca Škofja Loka. Občina Škofja Loka 
je zato prejela tudi nagrado za ener-
getsko najbolj učinkovito ustanovo v 
državi. V okviru letošnjih investicijskih 
in vzdrževalnih del so v Osnovni šoli 
Škofja Loka – Mesto zamenjali okna v 
treh učilnicah in staro opremo v dveh 
učilnicah. V osnovni šoli Ivana Grohar-
ja so poskrbeli za sanacijo dotrajanih 
razvodov ogrevanja v zahodnem delu 
šole, pri PŠ Bukovščica pa končali ob-
novo igrišča. V osnovni šoli Cvetka Go-
larja so zamenjali stara poškodovana 
vrata, v njeni podružnici v Retečah pa 
prepleskali stene. V OŠ Jela Janežiča so 
pripravili projekte za nadzidavo šole.
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Pet dijakov škofjeloške gimnazije je sedem 
počitniških dni preživelo v mestu Hou-
ffalize v Belgiji, kjer je od 22. do 28. julija 
potekalo srečanje mladih iz mest, ki so po-
vezana v mrežo Douzelage. Srečanja so se 
udeležili predstavniki iz dvanajstih držav 
– poleg predstavnikov gostiteljice Belgije 
še mladi iz Hrvaške, Češke, Latvije, Nemči-
je, Španije, Nizozemske, Poljske, Francije, 
Velike Britanije, Irske in Slovenije. Mladi 
so se ozrli v preteklost Evrope, ki jo je naj-
bolj zaznamovala druga svetovna vojna, in 
obenem razmišljali o prihodnosti Evropske 
unije. Oblikovali so tudi posebno resoluci-
jo, ki so jo organizatorji posredovali evrop-
skim institucijam.

Z Gimnazije Škofja Loka so na srečanju 
sodelovali Bor Krajnik, Tina Nastran, Zala 
Šink, Tinkara Strel in Petra Benedičič. Orga-
nizatorji so za mlade med drugim pripravili 
delavnice, v okviru katerih so razmišljali 
o prihodnosti Evropske unije, tudi ob so-
očanju stališč z vrstniki iz Anglije in Irske 
po brexitu, je razložila njihova mentorica 
Irena Florjančič. Po besedah Bora Krajnika 
so razpravljali o razlogih za evroskeptici-
zem, pa tudi o vrednotah, ki jih zastopa 
unija. "Ugotavljali smo, da smo mladi manj 
evroskeptični kot starejši, zato je bil eden 
od naših zaključkov tudi, da je treba po-
svetiti več pozornosti izobraževanju ljudi 
o tej temi." Temam, ki so jih odpirali na 
srečanju, je z zanimanjem prisluhnila tudi 
Tina Nastran, ki pa je pogrešala več debate 
med mladimi. "Zelo malo časa so nam dali 
na voljo za naše predloge in ideje," je po-
jasnila. Kljub temu jim je uspelo oblikovati 
listino, v kateri so zapisali svoje predloge za 
boljšo Evropo v prihodnosti. Kot ključno so 

v ospredje postavili zlasti odprte meje in 
možnost potovanj za mlade, saj tako Tina 
Nastran kot Bor Krajnik menita, da to veliko 
pripomore k spoznavanju drugačnih kultur 
in medsebojnemu razumevanju. 
Mladi so v Bastogni obiskali tudi muzej o 
2. svetovni vojni, ki se posebej osredotoča 
na eno izmed najpomembnejših bitk v tem 
delu Evrope, bitko za Ardene. Na delavnici 
po ogledu muzeja so odigrali proces, v ka-
terem so v igri vlog v vlogah odvetnikov, 
prič in porote nastopili udeleženci srečanja 
iz različnih držav. En dan so preživeli še v 
Luksemburgu, kjer so si ogledali Belval – 
nekoč degradirano območje plavžev in 
železarn, na katerem danes nastaja univer-
zitetno, raziskovalno in poslovno središče 
kot rezultat medregijskega povezovanja 
Belgije, Luksemburga, Nemčije in Francije.
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Z namenom spodbujanja prehranske samooskrbe s pove-
čanjem pridelave, predelave in potrošnje lokalno pridela-
ne hrane so se pri omenjenem projektu povezali Razvojna 
agencija Sora (RAS), podjetje P-ino in KGZS Zavod Kranj. 
Skupaj s kuharskim mojstrom Urošem Štefelinom so obi-
skali osnovne šole na Škofjeloškem in v sodelovanju s šol-
skim osebjem oblikovali šolske malice, ki so sestavljene iz 
živil, pridelanih v lokalnem okolju, pri tem pa so upošteva-
li tudi prehransko in kulinarično ustreznost.
"S spodbujanjem lokalnih pridelovalcev in predelovalcev k 
večji tržni pridelavi ter usklajevanju lokalne ponudbe s pov-
praševanjem osnovnih šol bomo prispevali k večji dostopno-
sti lokalne hrane za lokalno prebivalstvo in bolj zdravemu 
prehranjevanju otrok," je cilje projekta predstavila Jerneja 
Klemenčič Lotrič iz RAS. Projekt sofinancira Evropska uni-

ja iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
slovenska država iz programa razvoja podeželja 2014–2020 v 
okviru prvega javnega poziva LAS loškega pogorja. V aprilu 
in maju so se tako na jedilnikih v šolah na Škofjeloškem 
že znašli domač kruh, marmelada, maslo, kisla smetana, 
vmešana jajca s skuto, ričet z rezano domačo klobaso, hot 
dog z mini domačo klobaso in paradižnikovo-smetanovo 
omako ter goveja juha z rezanci. "Glede na pozitivne izku-
šnje s pilotnimi izvedbami bodo osnovne šole na Škofjelo-
škem tudi v tem šolskem letu lokalne šolske malice uvrstile 
na šolske jedilnike," je zadovoljna Jerneja Klemenčič Lotrič, 
ki ob tem opozarja, da bo za še več lokalne hrane na šolskih 
jedilnikih treba povečati tudi lokalno ponudbo živil, za kar 
je lokalnim pridelovalcem in predelovalcem hrane v okviru 
projekta namenjena tudi strokovna pomoč. 

Ričet za šolsko malico
S projektom Lokalna hrana v šole si 
prizadevajo na šolske jedilnike uvrstiti 
čim več hrane iz lokalnega okolja.

Lokalna šolska malica

Mladi o prihodnosti Evrope

w w w. g i m n a z i j a - s k o f j a l o k a . s i
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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 2018/19

 SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
	  oblikovalec kovin – orodjar
	  avtoserviser
	  avtokaroserist
	  inštalater strojnih inštalacij
	  strojni mehanik
	  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
  avtoservisni 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

SUZANA P. KOVAČIČ

Na Andragoškem centru Slovenije že 
vrsto let evidentirajo izvajalce izobra-
ževanja odraslih v Sloveniji in njihovo 
izobraževalno ponudbo s področja for-
malnega in neformalnega izobraže-
vanja. Izobraževalno ponudbo, zbrano 
za aktualno šolsko leto, objavijo na 
spletni strani Kam po znanje – Pre-
gled ponudbe izobraževanja odraslih 
v Sloveniji.
"Namen spremljanja in objavljanja 
izobraževalne ponudbe za odrasle 
je informirati in ozaveščati najširšo 
javnost o možnostih izobraževanja 
in usposabljanja na področju formal-
nega in neformalnega izobraževanja 

Kam po novo 
znanje
Na brezplačni spletni 
strani Andragoškega 
centra Slovenije 
Kam po znanje je 
predstavljenih preko 
237 ustanov, ki izvajajo 
izobraževanja za 
odrasle po Sloveniji, 
med njimi štirje iz 
Škofje Loke, in več 
kot 3500 izobraževalnih 
programov.  

"Namen spremljanja in 
objavljanja izobraževalne 
ponudbe za odrasle je 
informirati in ozaveščati 
najširšo javnost o 
možnostih izobraževanja in 
usposabljanja na področju 
formalnega in neformalnega 
izobraževanja ter spodbujati k 
vseživljenjskemu učenju."



ter spodbujati k vseživljenjskemu 
učenju. Takšen pregled izobraževal-
ne ponudbe, zbran na enem mestu, 
je nepogrešljiv vir podatkov tudi pri 
informativno-svetovalni dejavnosti v 
izobraževanju odraslih (v Sloveniji de-
luje 17 svetovalnih središč za izobra-
ževanje odraslih) in pri raziskovalni 
dejavnosti na področju izobraževanja 
odraslih," je pojasnila Erika Brenk iz 
Andragoškega centra Slovenije.  
Na spletni strani Kam po znanje lah-
ko posameznik išče informacije o 
ustanovah, ki izobražujejo odrasle, 
ter izobraževalnih programih, ki se 
izvajajo v šolskem letu 2018/2019, na 
voljo pa so mu tudi druge informaci-
je, ki so lahko v pomoč pri odločitvah 
za nadaljevalno izobraževanje in uče-
nje – objavljene so aktualne novice in 
dogodki s področja izobraževanja od-
raslih, predstavljena je izobraževalna 
ponudba za izobraževalce odraslih, 
prikazane so video vsebine o pridobi-
vanju temeljnih spretnosti in drugih 
zmožnosti za različne ciljne skupine 

odraslih, navedene so povezave na 
druge koristne spletne naslove, saj 
na spletni strani Kam po znanje ne 

morejo zajeti celotne izobraževalne 
ponudbe za odrasle. Podatke in objave 
na spletni strani redno posodablja-
jo in jih dopolnjujejo, kot je povedala 
Brenkova.
"Trenutno je predstavljeno več kot 
237 ustanov, ki izvajajo izobraževa-
nja za odrasle po Sloveniji – ljudskih 
univerz, srednjih šol, ki izobražujejo 
odrasle, višjih in visokih strokovnih 
šol, zasebnih organizacij in zasebnih 
šol, izobraževalnih centrov, društev, 
univerz za tretje življenjsko obdobje, 
knjižnic in drugih, ter več kot 3500 iz-
obraževalnih programov. Iz gorenjske 
regije se predstavlja 25 izvajalcev izo-
braževanja z 278 izobraževalnimi pro-
grami, od tega so štirje iz Škofje Loke: 
Izobraževalno središče Mekon Loka, 
Ljudska univerza Škofja Loka, Šolski 
center Škofja Loka in LTH Castings. 
Izvajalci izobraževanja odraslih lahko 
na spletni strani objavijo svojo izo-
braževalno ponudbo brezplačno," je še 
pojasnila Erika Brenk iz Andragoške-
ga centra Slovenije.  

Na spletni strani Kam po 
znanje so predstavljene 
ustanove, ki izvajajo formalna 
in neformalna izobraževanja 
za odrasle po Sloveniji v 
letu 2018/19. To so ljudske 
univerze, srednje šole, ki 
izobražujejo odrasle, višje 
in visoke strokovne šole, 
zasebne organizacije in 
zasebne šole, izobraževalni 
centri, društva, univerze za 
tretje življenjsko obdobje, 
knjižnice in drugi. Podatke 
in objave na spletni strani 
redno posodabljajo in jih 
dopolnjujejo.
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Gledalec ostaja glavni akter
V Lutkovnem gledališču Ljubljana napovedujejo vsebinsko drzno in žanrsko izzivalno 
novo sezono s trinajstimi premiernimi uprizoritvami. 

V uprizoritvah Lutkovnega gledališča Lju-
bljana gledalec ostaja glavni akter, vedno 
znova postavljen pred nove izzive. Včasih 
prehaja skozi različne gledališke prostore, 
razbremenjene odrskih konvencij, drugič s 
svojim sodelovanjem lahko celo poseže v 
odrsko dogajanje, ga zasuka ali popolno-
ma spremeni. V prihajajočih uprizoritvah 
jih zanima predvsem gledalčev notranji 
svet. Z intimnimi uprizoritvenimi formami 
bodo subtilno vstopili vanj in se z različni-
mi zgodbami, ki trčijo ob njegovo samo-
to, strah, bolečino, minevanje, dotaknili 
njegove praznine. Kaj je tisto, kar ga lahko 
gane? Kaj lahko razpre meje njegove za-
znave? 
Novo sezono gledališče začenja s sloven-
sko-francosko koprodukcijo Na mirujoči 
točki vrtečega se sveta, ki bo premiero 

doživela na festivalu LUTKE 2018. Gre za 
drugi del diptiha francoskega režiserja 
Renauda Herbina. Prvo delo, Misterij sove, 
postavlja dediščino miniaturnih Klemen-
čičevih lutk v kontekst sodobnih uprizori-
tvenih praks, nova uprizoritev pa prav tako 
s poudarkom na izraznosti množice mari-
onet raziskuje prostrano razsežnost odra 
velikih dimenzij.
Sledila bo dramska uprizoritev Kit na pla-
ži v režiji avtorja Vinka Möderndorferja. 
Istoimenski roman, ki je bil lani nagrajen 
z desetnico, opozarja na aktualno proble-
matiko vključenosti, dinamična in duhovi-
ta odrska pripoved pa v ospredje postavlja 
različnost kot eno osnovnih tvarin lepote 
in uživanja v pestrosti življenja.
Z Levstikovo povestjo o odločnem, pre-
prostem in pogumnem Martinu Krpanu, ki 

že od nekdaj spremlja ljubljanske lutkarje, 
bo Lutkovno gledališče Ljubljana oktobra 
obeležilo 70-letnico svojega delovanja. V 
letu po stoletnici izdaje prve slikanice bo 
odrska pripoved na nov način osvetlila 
staro zgodbo o kompleksnem liku našega 
nacionalnega junaka.  
Omenimo tudi, da se v novi sezoni na oder 
vrača še ena uspešnica iz začetnega ob-
dobja gledališča Žogica Marogica, ki sodi 
med najbolj poznane lutkovne predstave 
v Sloveniji. Ob praznovanju obletnice in 
šestdeset let po smrti režiserja predstave 
Jožeta Pengova se bo gledališče z novimi 
replikami lutk ter pomlajeno igralsko ekipo 
poklonilo tej znameniti lutkovni klasiki in 
uglašeni ljubljanski marionetni šoli, ki jo je 
Pengov z visokimi izvedbenimi zahtevami 
postavil v sam vrh evropskih gledališč.
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„Škofja Loka je v preteklosti imela veliko umetnikov in 
jih ima tudi danes. Le malo pa je takih, ki človeku sedejo 
v srce in se mu vtisnejo v zavest. Franc Novinc zagotovo 
je eden takih,“ je v nagovoru k razstavi v uvodu povedal 
kustos razstave, umetnostni zgodovinar v Loškem mu-
zeju Boštjan Soklič. Najlepša potrditev njegove izjave je 
bila prepolna galerija obiskovalcev, ki so prišli počastit 
slikarja in občudovat njegove slike. 
Razstava, poimenovana po eni izmed predstavljenih 
Novinčevih slik Roke moje mame, nas počasti s slikar-
jevimi manj znanimi, a prav tako izjemnimi deli. V ve-
liki meri se dela motivno vežejo na Godešič – kraj, kjer 
se je umetnik rodil, kjer se je osebnostno in umetniško 
izoblikoval in kjer še danes živi in ustvarja. „V mnogo 
krajih sem bil, a vedno sem se tam spominjal tudi na 
domače kraje, na našo lepo Loko, na Sorško polje, na 
Soro, hribovje. To so motivi, ki jih vedno nosim s seboj,“ 
pripoveduje Franc Novinc in se spominja dni, ko je z 
alpinistično odpravo odšel v Himalajo: „Ves čas so bile 
okrog mene samo skale, jaz pa sem iskal zeleno barvo iz 
naših krajev. Odkar sem prišel nazaj, sem še bolj cenil 
vso to naravo, vse to življenje, ki nas tu obdaja.“ Seveda 
ima v svojem bogatem opusu tudi dela, v veliki meri ris-
be, ki so nastale v daljnem pogorju, a tokrat niso sodile 
zraven, saj sta se s Sokličem orientirala predvsem na 
domače okolje.

Roke slikarjeve 
mame in drugi 
spomini
V sredo so v Galeriji 
na Gradu odprli 
priložnostno razstavo del 
ob 80. obletnici rojstva 
škofjeloškega slikarja, 
nekdanjega profesorja 
na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje 
v Ljubljani in častnega 
občana Škofje Loke  
Franca Novinca.

Letošnji jubilant, prepoznaven slovenski umetnik Franc Novinc ob sliki Roke moje mame, 
ki je tokratni razstavi dala tudi naslov. / Foto: Igor Kavčič
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Trije častni občani Škofje Loke: z leve umetnostni zgodovinar in 
arhivist dr. Franc Štukl, slikar Franc Novinc in violončelist Miloš 
Mlejnik
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Kot je povedal Soklič, sta ob bogatem izboru del iz več kot 
petdesetletnega ustvarjalnega opusa odbirala predvsem 
dela, s katerimi sta v ospredje postavila najpomembnejše 
in mogoče na neki način tudi najbolj zanimive cikle. Tako 
sta začela z deli s konca šestdesetih in začetka sedemdese-
tih let in predstavila različna obdobja vse do dela, ki ga je 
Novinc naslikal letos, namreč borov gozd na otoku Silba. 
Med deli so tudi tri slike z motivom rok. In prav ti so dali 
razstavi naslov Roke moje mame. Z Novincem stojiva ob 
sliki z več pari rok, materinih rok, ki jih je slikal po spomi-
nu: roke, sklenjene v molitev, ovite z rožnim vencem, roke 
z brevirjem, ali pa zgolj utrujene roke, ki počivajo po na-
pornem delu … Motiv ima izjemno močno čustveno moč.

NOVINC JE SLIKAR ČUSTEV

„Že ko sva sodelovala pri eni od razstav pred leti, sem v 
njegovi zbirki zapazil zelo ekspresiven motiv – sliko rok, 
pri kateri gre za detajl, ki je zelo značilen za njegovo eks-
presivno figuraliko. Na to temo ima nekaj del in že takrat 
sva rekla, da bova enkrat predstavila zaključen cikel na to 
temo. Ta je poseben in ob pogledu na njegov celoten opus 
zelo unikaten, je začet in še ni končan. Vsekakor je tudi 
vreden nadaljnje obdelave, ki ga še čaka,“ kustos slikarju 
jubilantu „predpisuje“ obilo nadaljnjega dela.
Razstava je nekakšen sprehod po slikarskih obdobjih ume-
tnika, ki je brisal mejnike izbranega slikarskega žanra in 
se trajno zapisal v zgodovino slovenske umetnosti. Tako 
se v prvem delu razstave srečamo z izrazitim realizmom z 
začetka sedemdesetih let, od katerega se je ob koncu dese-
tletja oddaljil. Motiviko je oklestil nebistvenih elementov, 
v ospredje so začele stopati organske zasnove predvsem 
barve. Močno barvno stopnjevanje je značilno za cikle za-
dnjih trideset let. Slike odtlej žarijo, so čarobne … Kresni-
ce, Večer, Vozovi, Rezanje škope, Vozovi, Panji ali pa Sve-
tleči štor kar plamtijo s platen. V spomin se nam vtisne 
Jata nad ajdo, ki je odličen primer Novinčeve nadgradnje 
motiva. „Njegovi pejsaži niso realistične slike, ampak so 

nadgradnja videnega. Motive upodablja čustveno, preko 
čustev jih modificira in prilagaja svojemu čustvovanju, ki 
je divje, eruptivno … Z barvami potencira motiv, za detajle 
mu ni mar,“ poudarja Soklič.

Kljub drugačnemu pristopu k likovnosti pa domači kraj, 
Godešič z okolico, zapolnjuje Novinčev umetniških duh 
celotno ustvarjalno obdobje. „Motivno ga privlači domača 
vas Godešič in pa loški plac. Podoba Godešiča od južne stra-
ni je še nekoliko pozno impresionistična, medtem ko je 
pogled na vas s ceste barvno ekspresionistično pojmovan,“ 
je leta 1966 ob njegovi prvi razstavi zapisal dr. France Štukl, 
še en častni občan Škofje Loke, kot je tudi violončelist Mi-
loš Mlejnik, ki je s Preludijem fantazija Gasparja Cassada 
tudi v glasbenem smislu odprl razstavo. Le h kateri sliki 
je igral? Tako kot Novinc slika, čustveno in eruptivno. Še 
na dolga leta je Francu Novincu v svojem in imenu vseh 
zbranih zaželel župan Miha Ješe ter mu naložil novo delo. 
Tam na Sorškem polju, kjer je nekoč rasla ajda, sedaj sije 
nova kultura – sončnice.

„V mnogo krajih sem bil, a vedno sem se tam 
spominjal tudi na domače kraje, na našo lepo 
Loko, na Sorško polje, na Soro, hribovje. To so 
motivi, ki jih vedno nosim s seboj.“
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• Kaj vas je spodbudilo, da ste začeli raziskovati parti-
zansko šolstvo na Škofjeloškem?
"Marca leta 2015 sta Ivan Križnar in njegova žena Štefka, 
ki je bila učenka v partizanski šoli, skupaj s krajevno or-
ganizacijo združenja borcev za vrednote NOB Poljane pova-
bila v Podobeno še živeče partizanske učiteljice in njihove 
učence. Ena od nekdanjih učenk je prinesla spričevalo – na 
šivalni stroj sešite štiri listke z naslovom Izkaz, na katerih 
so bile s svinčnikom vpisane ocene, smo si podajali iz rok 
v roke in ob tem so ljudje začeli spontano pripovedovati 
svoje spomine. Nazadnje smo nekako samoumevno skle-
nili, da je to treba zapisati, dokler se še kdo spominja. Se je 
pa treba zavedati, da so ti dogodki že toliko oddaljeni, da je 
težko pričakovati živ spomin, ki je tudi zelo subjektiven, is-
tega dogodka se dve osebi različno spominjata. Kljub temu 
so ti spomini zelo dragoceni."
• Kako ste prišli do vseh potrebnih podatkov oziroma 
na kakšen način ste se lotili raziskovanja?
"Za osnovo smo vzeli študijo filozofa Rada Jana, ki jo je 
objavil leta 1963 v Loških razgledih, torej manj kot dvajset 
let po vzpostavitvi partizanskih šol. Že takrat je opozoril, 
da je ravno zaradi konspirativnosti, v kateri so delovale 
šole, skoraj nemogoče sestaviti kronologijo nastajanja šol. 
Do podatkov smo prišli tudi prek pogovorov z nekdanjimi 
učenci. Temu je sledilo iskanje dokumentov v arhivih in 
muzejih, saj smo želeli dodati tudi ozadje – veliko smo 
primerjali pričevanja in jih preverjali z razpoložljivimi do-
kumenti. Kljub temu še marsikaj manjka, čeprav smo v 
raziskovanje vložili kar tri leta dela."
• Od kod je prišla pobuda o ustanavljanju partizanskih 
šol in kaj je bil razlog za to?
"Posamezniki, predvsem ženske, so ugotavljali, da njihovi 
otroci ne bodo znali ne brati ne pisati, če bo šlo tako naprej, 
zato so začele ženske okoli sebe zbirati otroke in jih učiti. 
Že spomladi 1944 pa je na območju, ki smo ga raziskovali, 
Osvobodilna fronta (OF) začela z intenzivnimi priprava-
mi na organizirano obnovo slovenskega šolstva. Pri OF je 
bila zbrana slovenska stroka za vsa področja, kar je bilo po 
osvoboditvi podlaga za razvoj gospodarstva in družbenih 
dejavnosti. V naše kraje je segel vpliv s Primorskega, kjer 
so začeli šolstvo organizirati takoj po kapitulaciji Italije, to-
rej jeseni 1943. Tam je deloval France Bevk. Začeli so pripra-
vljati učne načrte, učbenike, navodila za dokumentacijo ... 

Na Gorenjskem je bil najpomembnejši pri razvoju šolstva 
Ivan Bertoncelj Janoš, poklicni učitelj, ki so ga imenovali 
za šolskega nadzornika."
• Koliko šol je delovalo na Gorenjskem in kako so zago-
tovili učiteljski kader?
"V začetku leta 1945 je bilo v okraju Selca - Poljane, torej 
na celotnem območju, ki ga obravnavamo v knjigi, 28 šol 
s sedemdesetimi oddelki, v katerih je 46 učiteljev pouče-
valo 1110 učencev. V nekaterih odročnih krajih so vsi šo-
loobvezni otroci hodili v šolo, recimo v Davči in Martinj 
Vrhu. Primeren kader za poučevanje so znotraj Slovenske-
ga narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) začeli iskati pole-
ti 1944. Med učitelji, ki jih niso izselili, niso bili uspešni, 
zato so sklenili, da bodo povabili preverjene mladinke, ki 
so bile članice Zveze komunistične mladine Jugoslavije in 
Protifašistične fronte žensk. Tako imenovane učiteljske 
pripravnice so za poučevanje usposabljali na pedagoških 
konferencah." 
• V kakšnih pogojih so delovale šole – kakšna je bila 
oprema, kaj so uporabljali pri pouku ...?
"Šole so bile organizirane v kmečkih hišah, kuhinjah, opu-
ščenih, požganih hišah, na kozolcih ... V nekaterih prime-

Ohranili spomin na partizanske šole
V knjigi z naslovom Ti si mene naučila brati so Irena Jereb Filipič, Milena Sitar, 
Ivan Križnar in Franc Podnar zbrali spomine redkih še živečih učiteljic in njihovih 
učencev na tajno partizansko šolstvo na Žirovskem, v Poljanski dolini in zgornjem 
delu Selške doline. O knjigi smo se pogovarjali z Mileno Sitar.

Milena Sitar
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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

rih je učitelj poučeval tudi po domovih, sploh kjer so bile 
velike družine, ponekod pa celo v šolski stavbi. A ker je 
bila šola ilegalna, je bila zagotovo manj opazna po zaseb-
nih hišah." 
• Pa vseeno, kako jim je uspelo zagotavljati tajnost teh 
šol?
"Vse šole so bile šifrirane, šifre so se v slabem letu tri-
krat spremenile, da bi se vse čim bolj zameglilo. Učitelji 
so se na dopisih in poročilih, ki so jih morali šolskemu 
nadzorniku pošiljati vsakih štirinajst dni, podpisovali z 
ilegalnimi imeni. Nič ne moreš razbrati iz takega doku-
menta, če nimaš ključa, ta pa je bil zelo skriven in ga je 
bilo težko dešifrirati." 
• Je v kakšnem primeru prišlo do izdaje lokacije par-
tizanske šole?
"Ljudje so zelo podpirali šole in v Žireh so bili posame-
zni primeri, ko so partizanske šole obiskovali celo otroci 
iz domobranskih družin. Pa tudi obratno, v Gorenji vasi, 
kjer ni bilo partizanske šole, so jo februarja 1945 ustano-
vili domobranci, to šolo pa je obiskovala tudi hčerka re-
ferenta za partizansko šolstvo. Seveda je bilo to redko." 
• Glede na to, da so šole delovale v strogi tajnosti – je 
bil pouk organiziran po kakšnem vnaprej določenem 
urniku ali so ga določali sproti?
"Delovanje šole se je prilagajalo krajevnim razmeram, 
ponekod so otroci hodili v šolo vsak dan po nekaj ur, dru-
god nekajkrat tedensko, odvisno od varnostnih razmer. 
Na terenu je bila zelo dobro organizirana obveščevalna 
mreža, zato so bili v šoli vedno pravočasno obveščeni, če 
se je približeval sovražnik." 
• Kako je bil sestavljen predmetnik v partizanskih 
šolah?
"Predmetnik je bil praktično enak kot pred vojno. Osnovni 
cilj je bilo otroke naučiti pisati in brati. Med predmeti je 
bil na prvem mestu še vedno verouk, potem slovenski je-
zik in računstvo, poučevali pa so tudi petje, risanje in te-
lovadbo. Ob tem bi kot zanimivost navedla okrožnico, ki 
so jo 2. februarja 1945 poslali vsem partizanskim šolam, 
potem ko je SNOS 8. februar razglasil za slovenski kultur-
ni praznik. Čeprav je bil to torej državni praznik in pouka 
prost dan, so morali učitelji pripraviti proslavo, učenci pa 
so se je morali udeležiti. To jim je uspelo v samo nekaj 
dneh, kar je dokaz, da takrat nič ni bilo nemogoče."
• Zakaj se ponekod partizanske šole niso obdržale do 
konca vojne?
"Predvsem po osvobojenih ozemljih, recimo v Žireh in na 
Sovodnju, je pouk trajal vse do konca junija. Na območjih, 
kjer je potekala zadnja nemška ofenziva, pa se je pouk 
končal s to marčevsko ofenzivo, ki je bila zelo nasilna. 
Skrb za otroke pa je ostala pomembna tudi po vojni. V 
knjigi smo med drugim objavili dokument, ki ga je kot 
namestnik okrožnega šolskega nadzornika podpisal ži-
rovski rojak Lojze Gostiša avgusta 1945. Z njim šolsko 
upraviteljstvo poziva, naj poskrbijo za vojne sirote. Tudi 
za otroke tistih, je zapisal, ki so se borili proti narodu in 
niso ničesar žrtvovali za našo svobodo." 

Tudi v novem šolskem letu bodo na Osnovni šoli Škofja Loka 
- Mesto izvajali projekt Pešbus, ki so ga zastavili že v aprilu. 
Pešbus, s katerim otroke spodbujajo, da v šolo hodijo peš, je 
začel "voziti" na prvi šolski dan. Gre za organizirano vsako-
dnevno pešpot v šolo po vnaprej predvidenih šolskih poteh po 
rednem urniku v spremstvu odrasle osebe. Namenjen je otro-
kom, ki od šole niso oddaljeni več kot štiri kilometre. V okviru 
projekta so predvideli šest različnih tras pešbusa, pri čemer 
bodo otroke na poti v šolo spremljali starši oziroma stari starši 
otrok ter prostovoljci. Projekt Pešbus bodo po besedah občin-
ske koordinatorice projekta in strokovne sodelavke Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Sabine Gabrijel or-
ganizirano izvajali do 21. septembra, potem pa računajo, da 
bodo starši, stari starši oziroma prostovoljci postopno prevze-
li skrb za varen peš prihod otrok v šolo skozi vse šolsko leto. 
V okviru projekta namreč otroke in starše nagovarjajo k spre-
membi ustaljenih navad z namenom širjenja zavedanja o traj-
nostni mobilnosti. "Aktivna pot v šolo je v prvi vrsti pomemb-
na za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok ter tudi za 
vzgojo v cestnem prometu in čistejše okolje," poudarja Sabina 
Gabrijel. Program sofinancira ministrstvo za zdravje v okviru 
prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo 
prehrano, podpira pa ga tudi Društvo upokojencev Škofja Loka.

Varno peš v šolo
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Člane Društva pljučnih in alergijskih 
bolnikov Slovenije so najprej popeljali 
na vodeni ogled starega mestnega je-
dra Škofje Loke, potem so se zbrali v 
dvorani Kina Sora, kjer jim je dobro-
došlico zaželel pokrovitelj srečanja 
župan Miha Ješe. Predstavil jim je 
Škofjo Loko kot kulturno-zgodovin-
sko mesto, posebej omenil Škofjeloški 
pasijon, ki je vpisan na seznam Une-
scove nesnovne dediščine, povedal pa 
tudi, da so v občini letos začeli meriti 
zrak na petih merilnih mestih v skrbi 
za dvig kakovosti življenja: "Merjenja 
so v poskusni fazi, po enem letu bomo 
naredili analizo, da vidimo, kakšen 
zrak dihamo. Nadgradnja merilnih 
mest bo tudi merjenje smeri vetra." 
Društvo pljučnih in alergijskih bol-
nikov Slovenije deluje od leta 1991 in 
vključuje bolnike s pljučnimi bole-
znimi in alergijami, njihove svojce 
in zdravstvene delavce. Skrbi za oza-
veščanje o boleznih dihal, njihovo 
preprečevanje in za olajšanje življe-
nja bolnikov s kronično obstruktivno 
pljučno boleznijo (KOPB). Društvo iz-
daja glasilo, članom nudi razne ugo-
dnosti. Na srečanju sta imela strokov-
ni predavanji Tomaž Camlek, dr. med, 
specialist pulmologije, ki je predaval 
o KOPB, in Tomaž Hafner, dr. med., 
specialist pnevmologije, ki je govoril 
o rehabilitaciji bolnika s KOPB. Jasna 
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Najžlahtnejše društveno priznanje 
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predsednik Društva pljučnih in aler-
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ler podelil prim. Katarini Osolnik, dr. 
med., specialistki interne medicine in 

pnevmologije. Društvo je imelo konec 
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so lani izvedli na dvanajstih lokaci-
jah, hudo bolnim članom nudijo tudi 
brezplačno izposojo prenosnih dihal-
nih aparatov. Delo društva je izključ-
no usmerjeno v dobro bolnikov, zato 
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znimi ukrepi zmanjšuje sredstva za 
delovanje; k sreči so tu še donatorji, 
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Priznanje dr. Demetra Bleiweisa Trsteniškega je Mirko Triller podelil prim. Katarini 
Osolnik, dr. med., specialistki interne medicine in pnevmologije. 



Da bo v 
Loki 
prijetneje 
živeti!

Priporočila, 
pravila in 
nasveti!

!
Občina Škofja Loka 
je leta 2014 prejela 
priznanje Zlati kamen 
kot razvojno najbolj 
prodorna slovenska 
občina, leta 2017 pa se 
je na posebni lestvici, ki 
jo pripravlja revija Moje 
finance, uvrstila med 
5 slovenskih občin, v 
katerih se najbolje živi!

Občina Škofja Loka



Javni red in mir:
•  prepovedano prestavljanje, odstranjevanje, prevračanje, uničenje, 

poškodovanje urbane opreme (klopi, ograje, koši za smeti, javna 
razsvetljava) na javnih mestih, popisovanje (grafitiranje) stavb, 
zidov, objektov kulturne dediščine, označevalnih tabel, prometne 
signalizacije. Pisanje po objektih se kaznuje po zakonu (ZVJRM).

Varovanje ljudi in premoženja:
•  prepovedano je v bivalnem in naravnem okolju netiti, sežigati 

materiale, ki povzročajo motenje okolice in obremenjevanje okolja; 

•  lastniki ali upravniki stanovanjskih, poslovnih prostorov oz. 
zemljišč so zadolženi za  sprotno odstranjevanje ledenih sveč s 
streh in žlebov na objektih, ki mejijo na javne površine (v primeru 
neupoštevanja to stori Občina na stroške kršitelja).

Varovanje okolja, zdravja, čistoče in zunanje 
podobe kraja:
•  prepovedano je metati ali odlagati predmete, odpadne snovi ali 

odpadke (tudi cigaretnih ogorkov, živalskih iztrebkov in injekcijskih 
igel) v naravno okolje, javne površine ali druge prostore, ki za ta 
namen niso določeni;

•  prepovedano je uničevanje javnih zelenic, drevja in okrasnih rastlin;

•  prepovedano je ogrožati varnost ljudi in premoženja ter krniti 
zunanjo podobo naselja z dotrajanimi stanovanjskimi in poslovnimi 
objekti. Lastniki oz. upravljavci teh objektov so dolžni urediti ter 
vzdrževati svoje objekte in okolico;

•  prepovedano je puščanje motornih vozil z delujočim motorjem v 
stanovanjskih naseljih in v bližini vzgojno-varstvenih zavodov;

•  prepovedano je puščanje neuporabnih neregistriranih motornih 
vozil ali njihovih delov na javnih površinah;

•  prepovedano je oglaševanje, plakatiranje izven območij, ki so 
določena z veljavnim občinskim aktom (OPN) ali brez soglasja 
občine.

Škofja Loka je eno najbolj slikovitih in ohranjenih srednjeveških mest v Srednji Evropi. Obenem je 
dinamično gospodarsko središče, ki po zaključku zahtevnega investicijskega ciklusa na področju 
izgradnje komunalne in gospodarske infrastrukture doživlja nov investicijski cikel. 

Nadaljujemo tudi s projekti fizične prenove in programsko revitalizacijo starega mestnega jedra in 
zelene podeželske okolice, s katerimi želimo spodbuditi razvoj trajnostnega turizma.

Naš temeljni cilj je zagotoviti čimbolj prijazno sobivanje v lokalni skupnosti in  
da bi bilo v Loki prijetneje živeti!
Tudi zato je Občinski svet Občine Škofja Loka v začetku lanskega leta (23. 2. 2017) sprejel Odlok o javnem redu in miru, ki sledi področni 
zakonodaji, hkrati pa bolj podrobno opredeljuje področno problematiko in sankcije v lokalnem okolju.
Glede na razpršeno področno zakonodajo, pristojnosti in ključno problematiko, ki smo jo deležni v občini Škofja Loka, izpostavljamo ključne 
poudarke na področju varovanja javnega reda in miru, varovanja ljudi, premoženja, okolja, zdravja, čistoče in zunanje podobe kraja.

Da bo v Loki prijetne je živeti!

Lastniki živali:
živali ni dovoljeno voditi na otroška, športna igrišča, v bližino šol, 
vrtcev, javnih kopališč, na javne prireditve, ki jim niso namenjene. 
Lastniki morajo svoje živali imeti na povodcih in so dolžni za njimi 
počistiti iztrebke. Nadzor nad pravilnim ravnanjem je osredotočen 
na območja strnjenih naselij in bližnjih sprehajalnih poti, kjer je ta 
problematika tudi najbolj pereča.

Problematika kurjenja v naseljih:
•  skladno z določili področne zakonodaje je prepovedano kurjenje 

nedovoljenih materialov oziroma odpadkov v bivalnem in naravnem 
okolju. V kurilnih pečeh je tako prepovedano kurjenje iverke, 
pohištva, kartona. V zvezi s tem ukrepa pristojna inšpekcija za okolje 
in prostor;

•  problematika previsokih koncentracij prašnih delcev (PM 10 in PM 2,5 
kot posledica kurišč) je najbolj pereča in zdravju škodljiva v strnjenih 
naseljih in območjih posameznih gospodarskih objektov. V zvezi s 
tem je pomembna pravilna izbira, inštalacija kurilne naprave, kot tudi 
pravilno kurjenje in izbor goriv. Slednje je še posebej pomembno 
pri kurilnih pečeh na trda goriva, kjer je potrebno uporabljati zračno 
suha drva (vlažnost pod 20%);

•  v pečeh je dovoljeno kuriti le s tipičnimi gorivi (naravnim suhim 
lesom v vseh oblikah, kurilnim oljem in drugimi tekočimi gorivi ter 
zemeljskim in utekočinjenim naftnim plinom), medtem ko se lahko 
gorivo iz nenevarnih odpadkov v pečeh uporablja le s posebnim 
okoljevarstvenim ali gradbenim dovoljenjem;

•  temen dim na vrhu dimnika je pokazatelj slabega izgorevanja 
(posledično se tvorijo emisije škodljivih prašnih delcev v okolje). 

Zagotavljanje preglednosti v cestnem prometu
Pomemben del javnega reda, ki vpliva tudi na prometno varnost je 
urejanje vegetacije v varovalnih pasovih občinskih cest. Vegetacija 
mora biti obrezana na način, da je zagotovljena preglednost in prosti 
profil ceste ter da je vidna prometna signalizacija.

V varovalnem pasu javnih cest je potrebno očistiti in obrezati vse 
grmičevje ali drevje na brežinah, žive meje oz. druge visoke nasade 
vzdolž cest ter jih po širini obrezati najmanj do zunanjega roba 
bankine oz. 1 m od roba asfalta ceste.

Občane pozivamo, da na svojih parcelah ob javnih cestah odstranijo 
kritično vegetacijo, sicer bo to na stroške lastnikov storil vzdrževalec cest. 

Enako velja za ograje, škarpe, oglaševalske table brez soglasij in ostale 
ovire, ki poslabšajo ali onemogočijo preglednost ceste in ogrožajo 
prometno varnost in bodo v primeru neukrepanja lastnikov predmet 
obravnave inšpekcijskih postopkov. 

Dovoljena višina žive meje v preglednem polju priključka je max. 
0,75m.

Pregledna razdalja na priključku se določa s področnimi pravilniki 
in mora znašati na cesti, kjer je najvišja dovoljena hitrost 50 km/h 
najmanj 45 m. 

Boljša preglednost pomeni tudi večjo zaznavnost vozil in boljšo 
prometno varnost.

priporočiL a, pr aviL a in nasveti!
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Odgovorno ravnanje pešcev
Pešci morajo uporabljati prometne površine za pešce, kot so npr. pločniki, 
podhodi in prehodi za pešce. Če na vozišču ali ob njem teh prometnih površin 
ni, je pa kolesarska steza, lahko pešci hodijo po njej, v primeru, da ni tudi 
kolesarske steze, smejo hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje. 

Na semaforiziranih prehodih morajo pešci počakati na zeleno luč za pešce 
in se prepričati s pogledom levo-desno, da so se vozila dejansko ustavila. Na 
ostalih (nesemaforiziranih) prehodih je potrebno, poleg naštetega, pozornost 
nameniti približujočim vozilom, da se ta ustavijo in šele nato varno prečkajo 
cesto. Pešci lahko prečkajo vozišče tudi na območju, kjer ni urejenega prehoda 
za pešce in sicer na ustrezno preglednem mestu, kjer je na vozišču označena 
prekinjena ločilna črta. Preden pešec stopi na vozišče se mora sam prepričati, 
če lahko varno prečka cesto.

 

Parkiranje vozil na javnih površinah
Parkiranje na javnih površinah je označeno z ustrezno signalizacijo. Zakon o 
pravilih cestnega prometa podrobneje opredeljuje ustavitev in parkiranje. 
Slednje je prepovedano na vseh prometnih površinah, ki niso namenjena 
prometu vozil. To velja še posebej na površinah za pešce, kolesarje in invalide, 
na intervencijskih poteh in na ozkem, nepreglednem delu ceste ter na 
površinah, ki niso namenjene prometu vozil. Za tovrstne primere ni potrebno 
posebej postavljati prometno signalizacijo za prepoved prometa, saj to ureja 
področni zakon.

 

Pravila oranja v pasu ceste
Zaradi neupoštevanja pravilnih odmikov prihaja pri oranju kmetijskih površin 
do poškodb bankin in vozišča. Prepovedano je orati na razdalji manj kot 
4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji 
manj kot meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto. Kršitev slednjega 
pomeni prekršek in sankcioniranje kršitelja.

Poleg tega pa prihaja tudi do onesnaženja cestišča z nanosom blata in 
zemlje. Orač oziroma voznik delovnega stroja je dolžan, preden se vključi na 
javno cesto, pnevmatike očistiti blata, zemlje in drugih snovi ter tako očiščen 
zapeljati na javno cesto, sicer je lahko za prekršek sankcioniran z visoko globo.

 

Poškodbe prometne signalizacije
Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli 
spremeniti prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave 
in druge ureditve, ki so namenjene prometni varnosti, vodenju in nadzoru 
prometa, zaščiti ceste ter preprečitvi škodljivih emisij prometa na javnih 
cestah. Enako je tudi za tovrstno vandalsko ravnanje zagrožena visoka globa.

Problematika oglaševanja na območju javnih cest
Postavljanje objektov za oglaševanje je v območju državnih cest zunaj 
naselja prepovedano. Objekti se lahko postavljajo le ob soglasju upravljalca 
državnih in občinskih cest, in sicer le izven preglednostnih polj, pregledne 
berme, preglednostnega prostora in izven območja vzdolž vozišča ceste, 
predpisanega za postavitev prometne signalizacije.

Za opisana navodila oz. pravila so predpisane kazenske določbe oz. globe, ki jih v sklopu nadzora opravlja pristojni občinski organ nadzora v okviru 
zakonskih določil pa tudi Policija in pristojna državna inšpekcija. Občanke in občani lahko v primeru opaznega kršenja predpisanih pravil s področja 
javnega reda in miru obvestite Občino Škofja Loka (obcina@skofjaloka.si) ali pristojne državne nadzorne službe (Policija ali državni inšpektorat).

priporočiL a, pr aviL a in nasveti!Da bo v Loki prijetne je živeti!
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MATEJA RANT 
FOTO: ANDREJ TARFILA

V okviru festivala so pripravili bogat 
program, s katerim so se potrudili za-
dostiti različnim okusom in vsem ge-
neracijam, tako da je vsak lahko našel 
kaj zase. Po besedah koordinatorice 
kulturnih prireditev na Občini Škofja 
Loka Jane Fojkar so bili vsi dogodki 
zelo dobro obiskani, številni koncerti 
in predstave so bili razprodani. "Veliko 
obiskovalcev je bilo tudi na otroških 
prireditvah, kar nas je kar malo pre-
senetilo," je zadovoljna Jana Fojkar.
Za uvod v koncertni spored sta poskr-
bela Boštjan Gombač in Janez Dovč s 
koncertom Sounds of Slovenia na te-
rasi mladinskega oddelka Knjižnice 
Ivana Tavčarja. Koncert je bil razpro-
dan, tako kot tudi Stand up pr Čirot’, 
na katerem so se s svojim najbolj čr-
nim humorjem predstavili Jernej Ce-
lec, Sašo Stare, Marko Žerjal in Rok Bo-
hinc. Obiskovalci so povsem napolnili 
vrt Sokolskega doma tudi na koncertu 

Kla kla klasika Roka Terkaja - Trkaja 
in Igorja Sakside. Na Loškem gradu 
je s svojim nastopom navdušila le-
gendarna zasedba Demolition Group, 
ljubitelji klasične glasbe pa so uživali 
na koncertu V mesečini Irene Rovtar, 
Tomaža Hostnika in Jake Trilarja. Ci-
kel koncertov sta s predstavitvijo dveh 
novih plošč zaokrožila Svemirko in 
Blaž Gracar. Pri letošnjem osrednjem 
koncertu Nuše Derenda, na katerem je 
predstavila največje uspešnice iz svoje 
bogate dvajsetletne kariere, pa je or-
ganizatorjem ponagajalo vreme, tako 
da so morali atraktivno prizorišče na 
dvorišču Puštalskega gradu zamenjati 
s športno dvorano na Trati. Ljubitelji 
dobre glasbe bodo prišli na svoj račun 
še v oktobru. Festival Pisana Loka se 
bo namreč s koncertom ene od naj-
priljubljenejših pop-rokovskih skupin 
nekdanje Jugoslavije Parnega valjka 
letos zamaknil še v jesenski čas. Dne 
12. oktobra bodo nastopili na vrtu Lo-
škega gradu z domačima predskupi-
nama John F. Doe in Fireskulls.

V času festivala se je zvrstila še vr-
sta drugih zanimivih dogodkov, od 
ustvarjalnih delavnic in rokodelstva 
v javnem prostoru do lutkovnih in 
glasbenih predstav. Za eno popoldne 
se je Mestni trg spet spremenil tudi 
v pravi mestni skejtepark. Med dru-
gim je bila izredno dobro obiskana 
delavnica Barve Pisane Loke, ki so jo 
pripravili v zavodu škofjeloške mla-
dine Zavod O. Z zaponkami, ki so si 
jih otroci izdelali sami, so poskrbeli 
za trajen spominek na festival, je ra-
zložila Marja Javornik Tizmonar, ki 
je vodila delavnico. Svojo domišljijo 
so otroci lahko izrazili tudi pri posli-
kavi majic in vreč iz blaga. Ob opa-
zovanju svojih otrok pri ustvarjanju 
je užival tudi Sandi Mladenovič, ki je 
priznal, da si ni predstavljal, da bodo 
na delavnici preživeli toliko časa. 
"Vmes sem imel celo čas za kavo, de-
kleta so se čisto zatopila v delo." Ni-
kki, Lana in Ana so namreč odnesle 
domov vsaka po nekaj unikatno po-
slikanih izdelkov.

Bogat festivalski program navdušil
Za pisan zaključek poletja in zato še lepši začetek novega šolskega leta so  
tudi letos v Škofji Loki poskrbeli s festivalom Pisana Loka, v okviru katerega  
se je zvrstilo petnajst različnih dogodkov v starem mestnem jedru Škofje Loke  
in okolici.

Nuša Derenda je na osrednjem koncertu Pisane Loke predstavila 
največje uspešnice iz svoje bogate dvajsetletne kariere. 

Na delavnici Barve Pisane Loke so otroci pričarali nadvse 
ustvarjalno vzdušje.
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MATEJA RANT 
FOTO: ARHIV ORGANIZATORJA

Oratorij je bil letos posvečen Frideri-
ku Baragi, ki je kot misijonar deloval 
med ameriškimi Indijanci, zato so 
bile tudi mnoge dejavnosti v zname-
nju Indijancev, je razložil animator 
David Stegu. "Veliko je bilo indijansko 
pobarvanih obrazov, postavili in po-
barvali smo indijanske šotore in po-
dobno." Posebno doživetje je bil tudi 
letošnji izlet, saj so se odpravili v Slo-
venski planinski muzej v Mojstrani. 
En teden počitnic so otrokom pri 
Sv. Duhu tudi letos popestrili z ora-
torijem, ki se ga je udeležilo kar sto 
deset otrok, za katere je skrbelo tri-
deset animatorjev. Vodenje oratorija 
sta prevzeli Eva Jocif in Katja Bukov-
nik. "Vesel sem, da se je letos ekipa 
močno pomladila, tudi voditeljici sta 
bili prvič v tej vlogi, a sta se izjemno 
izkazali," ju je pohvalil Stegu. Orato-
riji so letos potekali pod geslom Eno 

je potrebno. "Baraga je bil namreč 
misijonar in etnolog in geslo je bilo 
povezano s tem, da je potreben Bog, 
potem pa je vse lažje," je razložil Ste-
gu in dodal, da so se v okviru vsa-
kodnevnih dejavnosti posvetili raz-
iskovanju tega gesla. Vsako jutro so 
animatorji uprizorili dramsko igro 
na to temo, otroci pa so se v nada-
ljevanju o tem pogovarjali na kate-
hezah. Po malici, za katero so tudi 
letos velikodušno poskrbeli starši, ki 
so za otroke napekli številne dobrote, 
so sledile delavnice, v okviru katerih 
so se med drugim preizkusili v loko-
strelstvu, izdelovali indijanska glas-
bila in šotore, plesali, se preizkusili 
v orientaciji ... Po kosilu so sledile še 
velike igre, pri katerih so se razdelili 
v skupine in se pomerili v različnih 
spretnostih. "Prava atrakcija so bile 
kot vsako leto vodne igre. V končni 
'bitki' smo letos porabili rekordnih 
tri tisoč vodnih balončkov. Na koncu 
so gasilci poskrbeli še za osvežitev z 

gasilsko cevjo." Kot vsako leto so se 
odpravili tudi na daljši izlet, tokrat 
v Mojstrano. "Najprej smo obiskali 
Slovenski planinski muzej, kjer si je 
vsak izdelal svoj Aljažev stolp, nato 
pa smo se po vršiški cesti od Mihove-
ga doma odpravili proti koči v Krnici, 
po 'poti sivega medveda', kot smo jo 
poimenovali," je dejal Stegu. 
Za popestritev so tudi letos otrokom 
omogočili, da so eno noč lahko celo 
prespali v samostanu, za kar se je 
odločilo okrog dvajset otrok. Zadnji 
dan oratorija pa so po tradiciji med-
se povabili še starše, ki so zavzeto 
sodelovali pri vseh dejavnostih, je bil 
zadovoljen Stegu. Za zaključek so ani-
matorji zbrane nasmejali s skečem, 
ki so ga sami pripravili, nato pa so se 
skupaj poveselili še na pikniku. "Naj-
lepše pri vsem je, ker se pri oratoriju 
res poveže celotna skupnost," je še do-
dal Stegu, ki zato obljublja, da jim ne 
bo zmanjkalo volje in idej za oratorije 
tudi v prihodnjih letih.

Oratorij v znamenju Indijancev
V uršulinskem samostanu pri Svetem Duhu so konec julija enajsto leto zapored pripravili 
oratorij, na katerem je letos sodelovalo sto deset otrok.

Udeleženci oratorija na izletu v Mojstrani
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MAJA BERTONCELJ

V Župniji Reteče je oratorij potekal od 
30. julija do 4. avgusta. Udeležilo se 
ga je v zadnjih letih rekordno število 
otrok – dvainosemdeset. Animatorji, 
bilo jih je devetnajst, pomagala sta 
jim tudi župnik Branko Potočnik in 
gospa Anica Križaj, so jim pripravili 
pester program. "Skozi dramsko igro 
in kateheze smo spoznavali življenje 
Friderika Barage in Indijancev, dobili 
prava indijanska imena, obiskova-
li delavnice in vsi komaj čakali na 
velike igre. Tam smo urili različne 
plemenske spretnosti in veščine, su-
pali po Zbiljskem jezeru, raziskovali 
domačo vas ... Ohladili smo se tudi z 
vodnimi igrami in eno noč preživeli v 
naravi, kot pravi Indijanci," je poveda-
la vodja oratorija Patricija Volčič – po-
glavar Rjoveči muflon.

Oratorij  
v Retečah

Na oratoriju v Retečah je bilo letos kar dvainosemdeset otrok. /Foto: arhiv oratorija
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MAJA BERTONCELJ

Sredi avgusta je v Glasgowu potekalo evropsko prvenstvo v 
športni gimnastiki, na katerem je nov velik uspeh dosegel 
Sašo Bertoncelj, telovadec iz Gorenje vasi pri Retečah. Na 
konju z ročaji je osvojil srebrno medaljo. S prvenstev stare 
celine je imel doslej že dve bronasti medalji: iz leta 2010 
in 2014.
"Fenomenalen občutek je ob osvojeni medalji, sploh ker 
sem bil na zadnjih velikih tekmovanjih vedno zraven, 
manjkala pa mi je zadnja stopnička, medalja. Ko jo dose-
žeš še z najboljšo uvrstitvijo nasploh, je to še slajše. V fi-
nalu sem šel na konja kot zadnji, kar pa je bilo prej breme 
kot prednost. Lahko sem taktiziral in me pogled na ocene 

Medalja za dodatno  
energijo 
Telovadec Sašo Bertoncelj je na 
evropskem prvenstvu osvojil srebrno 
medaljo.

Sašo Bertoncelj se s trenerjem Sebastijanom Piletičem veseli 
srebrne medalje s prvenstva stare celine. / Foto: osebni arhiv

19.00  Salsa v paru

18.15 Ples ob drogu

18.00
Ples ob drogu

20.30 Družabni ples
( diskofox)

torek

18.00 LadiesART
solo ženske

17.45  Balet za najmlajše

20.30 PREPLESAVANJE
družabni ples

16.15  HIPHOP 
7-11 let in12-17 let

17.00 Ples za 
najmlajše: 3-5 let

ponedeljek četrtek

DNEVI ODPRTIH VRAT 

   
   

 NOVI OTROŠKI PROGRAMI
   

SALSA

LadiesART-  PLES samo za ženske

DRUŽABNI PLES

sreda

INFORMACIJE IN PRIJAVE: www.plesniklub-art.com/ 041244244

 17.00 Jazz balet
6-9 let in 10-14 let

Brezplačna predstavitev vseh programov

V PLESNI ŠOLI ART
od 10. do 14. SEPTEMBRA 2018

INFO: www.plesniklub-art.com/ 041244244

PL
ES

N
I K

LU
B 

A
RT

, P
A

RT
IZ

A
N

SK
A

 C
ES

TA
 1

6,
 Š

KO
FJ

A
 L

O
KA



tekmecev, ki so nastopili pred mano, ni prisilil, da bi šel 
na konja z najtežjo vajo. Ne vem, kaj bi mi prinesla, lah-
ko da še boljši rezultat, lahko pa bi ostal brez medalje. 
Potem pa pride še breme zadnjega med finalisti, ko veš, 
kaj se dogaja, kaj moraš narediti, veš, da si tega sposo-
ben ... Lahko bi rekel, da to ni mačji kašelj. To je bila ena 
težjih tekem," je povedal Sašo Bertoncelj, ki je z velikih 
tekmovanj prinesel prvo medaljo, odkar je očka.
Na prvenstvo je šel dobro pripravljen. "Ali sem bil že kdaj 
bolje, je težko oceniti. Vedel sem, da je medalja realna, a 
tudi, da bo zelo težko dosegljiva. Prvi cilj je bila uvrstitve v 
finale, nato pa boj za medaljo. Če ne bi vedel, da sem tega 
sposoben, se evropskega prvenstva sploh ne bi udeležil," 
je dejal 34-letni športnik. 
Evropsko srebro mu je dalo veliko energije tudi za naprej, 
za nadaljevanje kariere. Počitka še nima na vidiku, saj 
ga letos čaka še eno veliko tekmovanje – svetovno prven-
stvo, pa tudi svetovni pokal v Cottbusu. 
Pesti za svojega sokrajana držijo tudi prebivalci krajevne 
skupnosti Reteče - Gorenja vas. Nekaj dni po njegovi vr-
nitvi s prvenstva stare celine so ga na domu presenetili 
člani Veteranske tamburaške skupine Bisernica. Pripravi-
li so mu večerni obisk, ki mu bo zagotovo ostal v spominu.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: METOD MOČNIK

Ajda Radinja iz Puštala je konec avgusta še petič v ženski 
konkurenci zmagala na Triatlonu jeklenih v Bohinju. To je bil 
triatlon v "jeklenih" razmerah, v dežju in mrazu, zato so ga or-
ganizatorji v tekaškem delu morali celo skrajšati. Bil je dober 
trening za Ultra trail Mont Blanc, ki jo je čakal vsega pet dni 
kasneje. Na njem je pritekla na osmo mesto, kar je najboljši 
slovenski dosežek na največji svetovni prireditvi v trail tekih. 
CCC-različico trase je pretekla v 14 urah in 37 minutah.

"Jeklena" Ajda Radinja
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 Srednješolski programi:
Predšolska vzgoja, Ekonomski tehnik,
Trgovec, Bolničar – negovalec,
Gastronomija 

 Brezplačni računalniški in  
 jezikovni programi 
za zaposlene, starejše od 45 let  
ter z največ srednjo izobrazbo.

 Vpis v magistrski študijski program:
Inkluzivna pedagogika
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MAJA BERTONCELJ

Košarkarski klub Škofja Loka je tudi med letošnjimi po-
letnimi počitnicami organiziral tradicionalni košarkarski 
tabor. V športni dvorani Trata je potekal od 20. do 24. avgu-
sta, udeležilo pa se ga je okrog štirideset otrok, med njimi 
tudi nekaj deklet.
"Košarkarski tabor je v našem klubu že tradicija, saj ga 
organiziramo že skoraj deset let. Namenjen je osnovno-
šolcem od 1. do 9. razreda, tistim, ki trenirajo košarko, in 
tudi drugim. Namen je, da otroci preživijo aktiven teden, 
se med seboj družijo, stkejo nova prijateljstva, pa tudi pri-
dobiti čim več takšnih, ki se še ne ukvarjajo s športom. 
Otroke smo razdelili po skupinah glede na starost in zna-
nje. Tabor je potekal vsak dan od 8. do 15. ure. Izvajale so 
se različne športne igre z žogo s poudarkom na košarki, 
štafetne igre, spretnostni poligoni, igre v naravi, pohod, 
tekmovanja ..." je povedal Peter Hartman, vodja košarkar-
skega tabora. 
Kot pravi, za košarko med otroki v Škofji Loki je zanimanje, 
bi si ga pa želeli še več: "Glede na to, da v Škofji Loki deluje 
veliko športnih klubov in društev, da je ponudba raznoli-
ka, je številka okrog sto dvajset otrok v mlajših selekcijah, 
kolikor jih imamo, kar realna." V okviru Košarkarskega 
kluba Škofja Loka deluje tudi košarkarska šola za otroke v 
starosti od pet do petnajst let, in sicer po osnovnih šolah 
in njihovih podružnicah. Otroci so razporejeni v več staro-
stnih skupin. Vpis poteka od 1. septembra.

Aktiven teden mladih košarkarjev
Tradicija košarkarskega tabora KK Škofja Loka se je nadaljevala tudi med 
letošnjimi počitnicami. 

Udeleženci letošnjega košarkarskega tabora s trenerji

Pretecimo ga!

sobota, 13. oktobra 2018, ob 9.30
Ciciban teče, ob 13.30 • Glavni trg v Kamniku

10. VERONIKIN TEK

10 KILOMETROV
Informacije: tek@visitkamnik.com in gsm: 051/390 361

Prvenstvo občine KamniK v teKu • serija GorenjsKa, moj Planet

AKCIJA

CenejŠe PreDPrijave 

►www.prija
vim.si

www.visitkamnik.com  •  www.gorenjska-mojplanet.siZA
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Žan Košir trenira  
v Mega centru
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Znižajte stroške ogrevanja s proizvodi podjetja Barbatus!

NOVO
Premium

NOVO

SG-50 
INOX

• TOPLING - kotli na pelete in polena • Profesionalni sistemi za izgorevanje lesne biomase • SENKO, RIZOLLI - štedilniki in peči na pelete 

SENKO

C-25 PREMIUM

TOPLING

RIZZOLI

C-25 ML 80P12

SG-60
NOVO
Linea 20

BARBATUS d.o.o., Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor O 040 128 035  c 08 205 32 65  w darko@barbatus.si, www.senko.si, www.topling-barbatus.com

SUZANA P. KOVAČIČ

Kot pravi univerzitetna diplomirana 
inženirka arhitekture Ines Košec, je 
pri ureditvi delovnega kotička za šo-
larja najpomembnejša osvetlitev: "Ker 
je slaba ali premočna osvetlitev lahko 
škodljiva za oči, je treba razmisliti o 
kraju postavitve delovne mize. Če je 
le možno, naj bo delovni kotiček na-
ravno osvetljen, vendar je bolje, da je 
delovna miza osvetljena od strani, to-
rej naj bo svetlobni vir na levi, če ste 
desničar, oziroma na desni, če ste le-
vičar. Enako velja za postavitev bralne 
lučke. Če pa je miza pred oknom, pa 
moramo vedeti, da je direktna svetlo-
ba lahko utrujajoča za oči, zato je taka 
postavitev manj priporočljiva. Poleg 
bralne lučke mora biti v prostoru tudi 
kakšna stoječa svetilka za ambiental-
no razpršeno osvetlitev, da ni ob ve-
černem času premočen kontrast sve-
tlobe in sence."
 

IZBIRA STOLA IN VIŠINA MIZE 

Pri nakupu stola moramo vedeti, da je 
sedenje nujno zlo, ki ne vpliva dobro 
na naše telo v nobenem časovnem 
obdobju. "Smiselno je, da se izbere 

tip otroškega pisarniškega stola, ki 
se prilagaja s sedalom in naslonom 
premikanju telesa. Če je le možno, iz-
berite stol najboljše kvalitete, ki si ga 
lahko privoščite. Mizo izberite takšno, 
da lahko prilagajate višino in naklon 
mizne površine," svetuje Ines Košec.
Poskrbimo, da ima delovna miza pre-
dalnik in kakšen odprt regal za knjige. 

ORGANIZACIJA DELOVNEGA KOTIČKA

"Bolj priročni za shranjevanje so pre-
dalniki, kjer shranimo delovne zvezke 
in ostale pripomočke. Površina mize 
naj bo čim manj naložena. Razne po-
lice na stenah so običajno obložene s 
t. i. »praholovilci«, zato jih manj pri-
poročam, če niso nujne, da ni manjša 
otroška soba preveč utesnjena."

Delovni kotiček za šolarja
Glede na to, da šolarji veliko časa preživijo za delovno mizo, moramo poskrbeti 
za nekaj nujnih pogojev, ki jim olajšajo pisanje domačih nalog, učenje ... Nekaj 
nasvetov je podelila arhitektka Ines Košec.

Direktna svetloba je lahko utrujajoča za oči, zato je  postavitev mize pred okno manj 
priporočljiva. Boljša bi bila  osvetlitev mize od strani. 
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"Smiselno je, da se izbere tip 
otroškega pisarniškega stola, 
ki se prilagaja s sedalom in 
naslonom premikanju telesa. 
Če je le možno, izberite stol 
najboljše kvalitete ..." 

IZBIRA MATERIALOV IN BARV ZA 
DOBRO POČUTJE 

"Če izbirate pohištvo za otroško sobo, 
se je bolje odločiti za kakovostno po-
hištvo v nevtralnih tonih, beli, svetlo 
sivi, peščeni ... v kombinaciji z leseni-
mi detajli. Interier lahko popestrimo s 
kakšno barvno steno, tapeto z igrivim 
vzorcem in ostalimi barvnimi dodat-
ki, kot na primer barvno posteljni-
no, blazinami, slikami, preprogo. Po 
potrebi in glede na starost šolarja se 
barve sten in dodatki lahko menjajo. 
Takšna otroška soba je trajnostno iz-
delana in nudi kreativno okolje, kjer 
se šolar dobro počuti," je še en nasvet 
podelila arhitektka. 

SUZANA P. KOVAČIČ

Detergente za ročno pomivanje posode 
uporabljamo v kuhinji vsi, tudi tisti, 
ki imajo pomivalni stroj, saj vseh ma-
terialov ne smemo pomivati v njem. 
Potrošniške organizacije so preverile, 
kako učinkovita so sredstva, ki jih po-
nujajo v trgovinah. Zmagovalec testa 
je bil tisti z najnižjo ceno na 100 mili-
litrov detergenta. Tokrat so preverjali 
zgolj moč detergentov, in sicer so oce-
njevali učinkovitost pomivanja glede 
na sposobnost detergenta, da ustvari 
čim bolj obstojno peno, ki ima nalo-
go odstranjevati umazanijo s posode 
in jo zadržati v kopeli, da se ponovno 
ne »prime« na posodo. »Ko s površi-
ne pralne raztopine izgine še zadnji 
mehurček pene, pomeni, da se je moč 
detergenta izčrpala,« je pojasnila Du-
šica Breskvar iz Zveze potrošnikov Slo-

venije (ZPS). Detergentov, ki bi dosegli 
oceno zelo dobro, na testu ni bilo. So 
pa trije izmed enajstih izdelkov na te-
stu prejeli skupno oceno dobro. »Z re-
zultati, ki so jih dosegli drugi, ne mo-
remo biti zadovoljni. Med detergente, 
ki so premalo učinkoviti, so se uvrstili 
tudi vzorci, ki se reklamirajo z okolju 
prijaznejšim delovanjem,« je povzela 
rezultate Dušica Breskvar. Ugotovitev 
testa torej je, da cena detergentov (še) 
ni merilo njihove kakovosti. 
Ali ste vedeli, da pri ročnem pomi-
vanju posode v raztopini detergenta 
porabimo kar štirikrat več vode kot 
pri pomivanju v stroju? Če pomivamo 
pod tekočo vodo, je poraba še bistveno 
večja. Ne nazadnje, kot še opozarjajo 
na ZPS, naj vas ne zavede detergent, ki 
ustvarja veliko pene. Za učinkovitost 
namreč ni pomembna količina, am-
pak obstojnost pene.

Detergenti pod drobnogledom

BEGUNJE, Zapuže 10b (tovarna Sukno)
KRANJ, Koroška cesta 2 (Stara Pošta)

04 532 57 75
04 231 67 61 www.postelja.com

www.postelja.com

Spite bolje & prihranite do 40% pri Slovenski Postelji! Obiščite nas!
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Trgovina in servis Stik R & U  
Kidričeva cesta 75, Škofja Loka, 

Telefon: 04 51 54 300, 
Elektronska pošta: info@stik-ru.si

Z dolgoletnimi izkušnjami vam pomagamo pri najboljši izbiri vašega novega aparata.

Nov aparat vam dostavimo in priklopimo, starega odpeljemo.

V primeru okvare vam naši usposobljeni serviserji hitro in strokovno odpravijo napako.

Opravimo tudi manjša vodovodna in mizarska dela.

Storitve opravljamo po celotni Gorenjski!

R & U d.o.o.

SUZANA P. KOVAČIČ

V zadnjih letih, ko je tehnološki razvoj toplotnih črpalk 
napredoval in postajajo tudi cenovno dostopnejše, se 
ljudje več odločajo tudi za ta način ogrevanja. "In to ne 
samo pri novogradnjah, kjer imamo skoraj brez izjeme 
že talno ogrevanje, pač pa tudi pri starejših objektih z 
radiatorskim ogrevanjem. Za te objekte izberemo eno 
od toplotnih črpalk, ki lahko tudi pri zunanji tempera-

Izbira toplotne  
črpalke
Konec poletja je čas, ko že 
razmišljamo o prihajajoči ogrevalni 
sezoni. Na voljo je več energentov 
in sistemov za ogrevanje, eden 
preprostejših za uporabo so toplotne 
črpalke.
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turi minus 15 stopinj Celzija segrejejo 
vodo na vsaj 55 stopinj Celzija; podatek 
velja za Osrednjeslovensko regijo. Za 
primer še nižjih zunanjih temperatur 
pa ima večina naprav vgrajen doda-
ten električni grelec. Zato poleg toplo-
tne črpalke ne potrebujemo nobenega 
dodatnega vira ogrevanja," je pojasnil 
Robert Žibrik, ki strokovno in poslov-
no preučuje različne vrste toplotnih 
črpalk. Navedel je kar nekaj prednosti 
njihove vgradnje in uporabe: "S toplo-
tno črpalko bistveno manj onesnažu-
jemo okolje. Ogrevanje z njo je najbolj 
udoben način ogrevanja, saj je tem-
peratura v prostoru zelo konstantna, 
s samo napravo pa ni prav nobenega 
dela. Odločitev je še toliko lažja, če je 
vaša dosedanja kurilna naprava do-
trajana in jo je treba zamenjati, saj ob 
tem dobite tudi subvencijo Eko sklada, 
za toplotno črpalko tipa zrak-voda kar 
2500 evrov. Tako prihranite že v prvem 
letu, saj je skupni strošek elektrike in 
vračanja kredita za toplotno črpalko 
bistveno nižji kot pa na primer strošek 
nabave kurilnega olja." 

VRSTE TOPLOTNIH ČRPALK

Toplotne črpalke delimo glede na vir, 
iz katerega črpajo toploto, na tipe 
zrak-voda, voda-voda ali zemlja-voda. 
"Tip zemlja-voda se zaradi velike inve-
sticije, prekopavanja velike površine 
zemlje okrog objekta in negativnega 
vpliva na vegetacijo bolj ali manj opu-
šča. Veliko pogostejša izbira je toplo-
tna črpalka tipa voda-voda, če imamo 
na razpolago dovolj podtalnice razme-
roma blizu površja. Ta tip ima od vseh 
najboljši izkoristek, pridobiti pa mo-
ramo vodno dovoljenje Agencije Repu-
blike Slovenije za okolje. Daleč največ 
investitorjev pa se odloči za toplotno 
črpalko tipa zrak-voda. Pri teh je na-
mreč investicija najmanjša, njihova 
tehnologija pa že omogoča zanesljivo 
ogrevanje objektov tudi v najhladnej-
ših vremenskih razmerah. Večinoma 
delujejo na inverterski način, tako da 
moč kompresorja prilagajajo trenutni 
potrebi po toploti," je pojasnil sogovor-
nik.
Za vse, ki v kratkem načrtujete vgra-
dnjo toplotne črpalke, Robert Žibrik 

Za vse, ki v kratkem 
načrtujete vgradnjo 
toplotne črpalke, je 
na voljo brezplačen 
izobraževalni seminar 
na temo Izbira toplotne 
črpalke v petih korakih. 
Udeleženci izvedo, katere 
toplotne črpalke so 
najprimernejše za nove kot 
tudi starejše objekte. Če 
bo dovolj prijavljenih, bo 
seminar tudi v Škofji Loki. 

pripravlja brezplačen izobraževalni 
seminar na temo Izbira toplotne čr-
palke v petih korakih. Udeleženci iz-
vedo, katere toplotne črpalke so naj-
primernejše za nove objekte z dobro 
toplotno izolacijo in talnim ogreva-
njem, in predvsem, kakšne so naj-
primernejše za starejše objekte z ra-
diatorskim ogrevanjem. Obvezna je 
prijava na številko 041 692 410 do pet-
ka, 21. septembra. Če bo dovolj zani-
manja, bo Žibrik brezplačni seminar 
izvedel tudi v Občini Škofja Loka. O 
lokaciji in terminu boste prijavljeni 
obveščeni, ko bo znano število prijav. 
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  V poletnem času Terme Snovik 
gostijo kar nekaj zanimivih prireditev. 
Mednje zagotovo sodi tudi tradicionalno 
tekmovanje v pripravi postrvi. Tokrat 
so vlogo moderatorke na tekmovanju 
zaupali Sabini Romšak z Radia Sora. 
Na fotografiji je v družbi upokojenega 
novinarja in fotografa Janeza Platiše, 
ki pa je še vedno zelo aktiven – tako s 
kamero kot v pisanju. A. B. / Foto: A. B.

   V okviru Pisane Loke 
je Bar Freising gostil štiri 
komike. Stand up pr’ Čirotu 
je bil dogodek, ki so ga 
fantje obarvali s takšnim in 
drugačnim, predvsem pa črnim 
humorjem. Nastopila so več ali 
manj znana imena slovenskih 
tovrstnih odrov: Rok Bohinc, 
Sašo Stare, Jernej Celec in 
Marko Žerjal. A. B. / Foto: 
Andrej Tarfila

 Na tradicionalnem harmonikarskem tekmovanju, ki je julija 
potekalo na Jezerskem, se je dobro odrezal tudi Škofjeločan 
Florjan Jereb (desno) s Form. Bil je drugi najboljši v kategoriji 
žlahtnih harmonikarjev nad štirideset let. Strokovno žirijo je 
bolj prepričal le njegov harmonikarski kolega Vinko Jensterle iz 
Čirč pri Kranju, s katerim smo ga ujeli v objektiv. A. Š.

 Ob Zbiljskem jezeru je pretekli mesec v sklopu ameriško 
obarvanega festivala Wild West Fest On Fire potekalo BBQ 
tekmovanje (tekmovanje v peki na žaru). V najboljši slovenski 
ekipi Špena BBQ je bil poleg Iztoka Drobniča in Nataše Šal tudi 
Domen Jenko iz Reteč (levo), ki je navdušen nad peko na žarih 
"smokerjih", torej na tradicionalen ameriški način s procesom 
dimljenja. M. B. / Foto: Maja Bertoncelj
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  Resničnostni šov Bar je na male zaslone Planet TV 
prišel minuli teden. Njegovi ustvarjalci so medije na ogled 
stanovanja in bara, kjer bodo tekmovalci živeli in delali, 
povabili nekaj dni pred prvo oddajo. Pripravili so tudi 
pogostitev in med hostesami smo srečali Ljubljančanko 
Uršo Mlekuš in Ločanko Karmen Malovrh. A. B. / Foto: A. B.

   Čudovito je, ko se v eni sobi 
prepletajo zgodovina, glasba in 
slikarstvo, pa še malo politike in 
muzealstva in vseh nas, ki nekaj 
damo na prej našteto. Fotografija 
je nastala v muzejski dnevni sobi, 
kamor je župan Miha Ješe povabil 
na srečanje s tremi častnimi občani 
Škofje Loke. Po prijetnem druženju 
s priznanimi Ločani, umetnostnim 
zgodovinarjem in arhivistom dr. 
Francem Štuklom, violončelistom 
Milošem Mlejnikom, slikarjem 
Francem Novincem in njihovimi 
soprogami ter muzealci, so se vsi 
v nadaljevanju pridružili odprtju 
Novinčeve slikarske razstave ob 
njegovem življenjskem jubileju 
osemdesetletnici. I. K.  
/ Foto: Igor Kavčič 

 Učitelj in učenca, vsi trije pa odlični kitaristi. Denis Kokalj na sredini 
je učitelj kitare v Glasbeni šoli Škofja Loka in je doslej mojstrstva 
na strunah naučil že mnoge mlade kitariste. Med njimi sta tudi 
Jan Pišek na levi, ki trenutno študira na Konservatoriju za glasbo v 
Celovcu, in Leon Ravnikar, ki te dni nadaljuje šolanje v drugem letniku 
Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani. Mojstrov kitare v Škofji 
Loki res ne bo zmanjkalo. I. K. / Foto: Igor Kavčič

   Direktorica Kina Sora Tea Oblak in direktor 
Knjižnice Ivana Tavčarja Matjaž Eržen sta letos že 
tretjič organizirala ogled filmov na velikem platnu 
v idiličnem okolju na terasi veleblagovnice Nama. 
Pet filmskih večerov je ponudilo pet žanrsko 
različnih filmov evropskega izvora in prav vsi so bili 
odlično obiskani. Organizatorja obljubljata, da bo 
škofjeloški Kino nad mestom postal tradicija. M. L. 
/ Foto: Tina Dokl



40 | NA KOLESIH

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2017!

SERVISI CITROËN

ZANESLJIVO
SKRBNI

KOMPLET ZAVORNIH KOLUTOV
DO

-35%
ZA ČLANE KLUBA
MYCITROËN PLUS

KONCESIONAR

O splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih 
si preberite na spletni strani www.citroen.si. Slika je simbolična.

SERVISI CITROËN

ZANESLJIVO
SKRBNI

KOMPLET ZAVORNIH KOLUTOV
DO

-35%
ZA ČLANE KLUBA
MYCITROËN PLUS

KONCESIONAR

O splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih 
si preberite na spletni strani www.citroen.si. Slika je simbolična.

208 & 2008
SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

ZA 9.990 €*

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300

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, siva hurricane barva - 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 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 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 07.08.2018 znaša 8% 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 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 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. Ponudba velja do 31. 12. 2018.

ZA 12.990 €*
Z AVTOMATSKO KLIMO
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ZA 12.990 €*
Z AVTOMATSKO KLIMO

Ste vedeli, da je bil ustanovitelj znamke Ci-
troën, veliki podjetnik, tudi veliki kockar in 
ženskar? Pri kockanju je izgubil skoraj vse 
svoje premoženje. Pri igranju nikoli ni imel 
limita, in kot je sam dejal, ga samo kocka-
nje ni toliko zanimalo kot količina denarja, 
s katerim je igral. Zaradi dolgov ga je 1934. 
leta prevzel Michelin. V dvajsetih letih prej-
šnjega stoletja je njegovo podjetje postalo 
eno izmed najuspešnejših v Evropi. Začel je 
proizvodnjo majhnih in poceni avtomobi-
lov. Prvi Citroën je iz njegove tovarne prišel 
leta 1919. Kot prvi avtomobilski proizvaja-
lec je kupcem ponudil testne vožnje in ga-
rancijo na avtomobile. Njegovi avtomobili 
so bili opremljeni s tehničnim priročnikom 
za lastnike. Bil je zagovornik pravic delav-
cem. Delavcem je omogočil šolanje in v to-
varni dal zgraditi celo otroške jasli. Razlog, 
da je znamka Citroën tako priljubljena že 
skoraj sto let, je v tem, da že vrsto generacij 
išče navdih v življenju navadnih ljudi.

Andre-Gustave Citroën

Nova Citroënova kampanja “Inspired By You” odraža navdih  
in vašo željo po svobodi, že od leta 1919.
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Avto Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Volkswagen in Toyota.

Domžale
Jarška cesta 11
01/ 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
04/ 777-77-77

www.aclovse.si

Pomembnejši jubileji
Avto CentrA Lovše
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S 1. septembrom 2018 je začela veljati nova evropska 
uredba, po kateri se poraba goriva in izpusti avtomo-
bilov testirajo temeljiteje, predvsem pa bolj realno. Po 
novi uredbi (protokol WLTP) mora proizvajalec testirati 
vse različice opreme avtomobilov, urediti homologacij-
ska dovoljenja, to pa pri mnogih proizvajalcih povzroča 
zastoje pri dobavi določenih modelov. Pa ne samo to, po 
vsej verjetnosti nas čakajo tudi podražitve avtomobilov, 
saj bodo nova merjenja pomenila, da bodo isti avtomo-
bili uvrščeni v višje davčne razrede. Posledično nas čaka 
tudi prenova davka na motorna vozila.
Po informacijah prodajalcev bodo problematični do-
ločeni modeli in oprema. Kot gre razumeti, bo najdlje 
treba čakati na določene izvedbe dizlov in avtomatikov. 
Na nove zahteve so se še najbolj pripravili pri Citroë-
nu, Peugeotu, Toyoti, kjer pričakujejo najmanj zastojev. 
Toyota se je že pred leti strateško odločila, da v osnovi 
ponujajo manjši nabor opcijske opreme in večjo usme-
ritev v hibridne motorje, ki manj obremenjujejo okolje. 
Nova zakonodaja oz. merjenje izpustov je odgovor na če-

Pestra avtomobilska 
jesen

dalje večje zaostrovanje okoljskih normativov, zaradi česar 
je pogosto prihajalo tudi do goljufij. Med testiranjem so iz-
klapljali motorje pod določeno temperaturo okolja, ob višjih 
obremenitvah, testirali so povsem »oskubljeno« verzijo vozi-
la ipd. Novi preizkusi avtomobilov upoštevajo prav vse: tem-
peraturo okolja, upor cestišča, tlak v pnevmatikah in seveda 
dodatno opremo. Prejšnji preizkus (NEDC) je upošteval samo 
osnovni model vsakega vozila. Sodobni avtomobili so pogo-
sto opremljeni s štirikolesnim pogonom, klimatsko napravo, 
strešnim oknom, športnim podvozjem …, kar vse vpliva na 
izpuste in porabo, stari preizkus tega ni upošteval. Zaradi tega 
je prišlo do odstopanj med delovanjem v laboratoriju in dejan-
sko vožnjo avtomobila. V testnih okoljih so bili rezultati ide-
alni, vendar jih v praksi skoraj nikoli ni bilo mogoče doseči. 
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11. 9.–13. 9. • Loški oder Škofja Loka, 10.00–12.00, 16.00–18.00 

VPIS ABONMAJEV, NOVI ABONENTI

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

11.–16. 9. • Sokolski dom Škofja Loka, blagajna, v času odprtja  
Sokolskega doma

VPIS OTROŠKEGA GLASBENEGA ABONMAJA – UMETNOST OTROKOM 
V SOKOLSKEM DOMU ŠKOFJA LOKA, DOSEDANJI ABONENTI

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

11.–16. 9. • Sokolski dom Škofja Loka, blagajna, v času odprtja  
Sokolskega doma 

VPIS KONCERTNEGA KRISTALNEGA ABONMAJA V SOKOLSKEM DOMU 
ŠKOFJA LOKA, DOSEDANJI ABONENTI

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

13. 9. • Mkc Pri Rdeči Ostrigi, 17.00

IZDELOVANJE NARAVNE KREME

Informacije: apolonija@zavodo.org, 040 477 640

15. 9. • Škofja Loka, Trg pod gradom in okolica, 10.30, 16.00-20.00

10. FESTIVAL PIHALNIH ORKESTROV “LOKA JO PIHA 2018”

Informacije: Neja Mlakar, 031 647 487, mpo.skofjaloka@gmail.com 

15. 9. • Trg pod gradom, Škofja Loka, 21.00 

ENSEMBLE ANKARAN, KONCERT

Informacije: Jana Fojkar, 04/51 12 312, jana.fojkar@skofjaloka.si  

17. 9., 18. 9. • Velika sejna soba Upravne enote Škofja Loka,  
Poljanska cesta 2, Škofja Loka, 17.00–19.15

BREZPLAČNO USPOSABLJANJE: RAZUMEVANJE RAČUNOVODSKIH 
IZKAZOV ZA PODJETNIKE – PRIJAVE SO OBVEZNE!

Informacije: SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna agencija Sora, d. o. o., 
tel: 04 50 60 220, e-pošta: info@ra-sora.si, Jana Šifrar

17. 9. (ogled do 26. 9.) • Vhodna avla OŠ Škofja Loka-Mesto, 18.00 

FILATELISTIČNA RAZSTAVA 100. OBLETNICE KONCA 1. SVETOVNE 
VOJNE (1918–2018) 

Informacije: Srečko Beričič, 031 412690 srecko.bericic@yahoo.com

18. 9. • Galerija Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, 4220 Škofja 
Loka, 9.00–16.00

DELAVNICA – DELOVNO PRAVO ZA RAČUNOVODJE

Informacije: Julija Primožič, 04 50 60 200, www.ooz-skofjaloka.si

18. 9. • (v primeru dežja: 20. 9. 2018), Športni park za OŠ Ivana  
Groharja, 16.00–19.00

ŠPORTNO-DRUŽBENA AKCIJA VETER V LASEH 2018

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

18.–30. 9. • Sokolski dom Škofja Loka, blagajna, v času odprtja 
Sokolskega doma  

VPIS OTROŠKEGA GLASBENEGA ABONMAJA – UMETNOST OTROKOM 
V SOKOLSKEM DOMU, NOVI ABONENTI 

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

18.–30. 9. • Sokolski dom Škofja Loka, blagajna, v času odprtja 
Sokolskega doma  

VPIS KONCERTNEGA KRISTALNEGA ABONMAJA V SOKOLSKEM 
DOMU, NOVI ABONENTI

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

19. 9. • Velika sejna soba Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 
2, Škofja Loka, 17.00–20.00

BREZPLAČNO USPOSABLJANJE: RAZUMEVANJE RAČUNOVODSKIH 
IZKAZOV ZA PODJETNIKE – PRIJAVE SO OBVEZNE!

Informacije: SPOT svetovanje Gorenjska, Razvojna agencija Sora, d. o. o., 
tel: 04 50 60 220, e-pošta: info@ra-sora.si, Jana Šifrar

20. 9. (ogled do 31. 10.) • Šolska avla Gimnazije Škofja Loka in  
Šolskega centra, Podlubnik 1b, 10.00

ODSEVI PRETEKLOSTI, FOTOGRAFSKA RAZSTAVA

Informacije: Ana Prevc Megušar, ana.megusar1@guest.arnes.si   

21. 9.–5. 10. • OŠ Škofja Loka-Mesto, Šolska ulica 1

PROJEKTNI TEDEN: KJER PRETEKLOST SREČA PRIHODNOST

Informacije: Elizabeta Proj, Barbara Jelenc, elizabeta.proj@guest.arnes.si, 
elizabeta.proj@ossklm.si,barbara.jelenc@ossklm.si 

21. 9. (ogled do 10. 10.) • Sokolski dom Škofja Loka, Mestni trg 17, 18.00

»USTVARJALNOST NARAVE, NARAVA USTVARJALNOSTI«

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

21. 9. • Inkubator in coworking center Lokomotiva (Mestni trg 38, 
Škofja Loka), 19.00

PREDSTAVITVENI DOGODEK COWORKING CENTROV  
NA ŠKOFJELOŠKEM: PREMIERA KRATKEGA DOKUMENTARNEGA FILMA 
O ŠKOFJELOŠKEM PARAPLEZALCU GREGORJU SELAKU

Informacije: Matej Rupar, Razvojna agencija Sora, d. o. o.,  
www.izvenokvirjev.si, 04 62 02 226 

21. 9. • Jurjeva dvorana, Stara Loka 64, 19.30

PREDAVANJE KULTURNA DEDIŠČINA STARE LOKE

Informacije: Klemen Karlin, 031 306 369, lonka@staraloka.si 

21. 9. • ponovitve 22. 9., 28. 9., Loški oder Škofja Loka, 19.30

ANTON TOMAŽ LINHART: TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI,  
PREMIERA, ZA IZVEN

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

september 2018



PRIREDITVE | 43 

22. 9. (do 5. 10.) • Mestni trg, Škofja Loka, 7.30–12.30

PROJEKTNI TEDEN: SPREHOD PO ŠKOFJI LOKI Z UPORABO MODERNE 
MOBILNE APLIKACIJE
Informacije: Irena Prašnikar, irena.prasnikar@os-jela-janezica.si 

22. 9. • Mestni trg, Škofja Loka, 9.00–14.00

ETNOLOŠKA PRIREDITEV PRAZNIK PROSA
Informacije: Marko Pleško, (04) 512 02 68, td-skofja.loka@siol.net, 
www.skofjaloka.info

22. 9. • Galerija Ivana Groharja, Mestni trg 37, 10.00

PRAVLJICA V GALERIJI, VSTOP PROST
Informacije: Marija Demšar, pr@loski-muzej.si

24. 9.–5. 10. • OŠ Cvetka Golarja, Frankovo naselje 51, 8.20–12.50

PROJEKTNI TEDEN
Informacije: Vanja Jordanov, Slavica Peternel, Marija Trilar, Špela Ferle, 
vanja.jordanov@guest.arnes.si 

24. 9.–5. 10. • Vrtec Škofja Loka, različne lokacije

NAŠE ROKE SE IGRAJO IN USTVARJAJO
Informacije: gasper.krek@vrtec-skofjaloka.si, www.vrtec-skofjaloka.si 

25. 9. • PŠ Reteče, Reteče 43, 9.00–9.45

ODPRTA UČNA URA: POUK PO STAREM

Informacije: Špela Ferle, spela.ferle@guest.arnes.si,  
info.c-golar@guest.arnes.si 

25. 9.–28. 9. • OŠ Ivana Groharja, Podlubnik 1, in Dom čebelarjev 
Brode, 9.00–12.00

PROJEKTNI TEDEN: DEDIŠČINA ČEBELARSTVA

Informacije: Irena Peternel, irena.peternel.ip@gmail.com,  
Helena Matičič Hostnik, helena.maticic.hostnik@gmail.com

25. 9. • Kreativnice, Spodnji trg 40, Škofja Loka, 18.00

PREDSTAVITEV OBLAČILNE DEDIŠČINE OBMOČJA, ANDREJA STRŽINAR

Informacije: Jerneja Klemenčič Lotrič, 04 50 60 222, jerneja.lotric@ra-sora.si

25. 9. • Sokolski dom Škofja Loka, Mestni trg 17, 19.00

PROJEKCIJA FILMOV O KULINARIKI IN AVTOMOBILIZMU

Informacije: Elizabeta Eržen Podlipnik, 04 506 07 00,   
elizabeta.podlipnik@guest.arnes.si  

26. 9. • Predavalnica OŠ Cvetka Golarja, Frankovo naselje 51, 18.00

PREDAVANJE KAJ IMATA SKUPNEGA KULTURNA DEDIŠČINA  
IN KULTURA SRCA? 
Informacije: Vanja Jordanov, vanja.jordanov@oscg.si

 26. 9. • Loški muzej, Grajska pot 13, 19.00

PRIPOVEDOVALSKI VEČER ZA ODRASLE
Informacije: Marija Demšar, marija.demsar@loski-muzej.si,   
www.loski-muzej.si  

26. 9. • Ulice in trgi Škofje Loke

POGOVORI SE Z MENOJ

Informacije: Jerneja Klemenčič Lotrič, 04 50 60 222, jerneja.lotric@ra-sora.si

27. 9., (27. 9. –1. 10.) • Knjižnica Ivana Tavčarja, Šolska ulica 6, 18.00

RAZSTAVA SPOMINI NA SOKOLSKI DOM 

Informacije: Saša Ambrožič, sasa.ambrozic@knjiznica-skofjaloka.si, 
www.knjiznica-skofjaloka.si  

28. 9. • (na ogled od 28. 9. do 10. 10.), Mestni trg, Škofja Loka, 
9.00–16.00

LIKOVNA KOLONIJA MALA GROHARJEVA KOLONIJA

Informacije: Janez Jocif, janez.jocif@jskd.si, Agata Pavlovec,  
031 432 457, agata.pavlovec@sokolskidom.si 

29. 9. • Loški muzej, Grajska pot 13, 11.00

DRUŽINSKA DELAVNICA: LOŠKI GRAD (OBVEZNA PRIJAVA  
DO ČETRTKA, 27. 9. 2018)

Informacije: Marija Demšar, marija.demsar@loski-muzej.si,  
www.loski-muzej.si 
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+ poštnina
Št. strani: 558,  
160 x 240 mm,  

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Občutek, da vam je spodletelo pri na-
glem nakupu, vas bo spravil v slabo voljo. 
Vse, kar boste potrebovali, bo sproščen 
pogovor in spet se boste počutili tako, 
kot je treba. Na delovnem mestu bodite 
previdni pri izbiri besed, saj se zna zgodi-
ti, da bi kdo vaše pozitivne namere jemal 
drugače. Vse bo v redu.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Prevelika pričakovanja do sebe vas bodo 
spravljala v obup. Sprostite se in dajte 
času čas. Ko boste resnično pripravljeni, 
bo čas za spremembe – in nič prej. Po-
manjkanje energije, ki ga boste kmalu 
občutili, kar ni nobeno presenečenje, bo 
botroval k temu, da se končno ustavite in 
si privoščite počitek. 

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Finančno stanje se bo okrepilo in odprla 
se vam bodo nova vrata. Dobro razmisli-
te glede naslednjih potez, saj bi se v tem 
trenutku bolj splačalo nekoliko počakati. 
Ne dovolite nikomur, da ima vpliv na vašo 
odločitev. Pazite, da kljub preobremenje-
nosti ostanete zbrani pri svojem delu. Pri-
čakujte obisk.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Pri reševanju konflikta boste imeli po-
membno vlogo, saj bo prijatelj računal na 
vaše modre besede. S svojim nasvetom 
boste naredili veliko dobrega, tokrat ob 
pravem času. V teh dneh se boste razve-
selili posebnega obiska. Dogovor, ki ga 
boste sklenili, bo imel pomembno vlogo 
na vaš posel v prihodnosti.

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Vsak začetek je težak, toda tokrat boste 
to resnično občutili na svoji koži. Delo, ki 
mu boste posvetili veliko prostega časa, 
bo od vas zahtevalo veliko odrekanja. 
Trud ne bo zaman, saj boste z rezultatom 
nadvse zadovoljni. Na romantičnem po-
dročju boste tokrat v ospredje postavili 
svojo odločno in trdno plat.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

Trenutno vam odgovarja, da ste na po-
dročju partnerstva vi tisti, ki držite vajeti 
v svojih rokah. Čas je za zamenjavo vlog, 
saj boste le tako lahko razumeli trenutno 
situacijo. Pustite se voditi, vsaj za nekaj 
časa, saj bo na ta način partner spoznal 
tudi vašo drugačno različico. Uživali bo-
ste v prostih dnevih.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Ko boste končno dobili priložnost, da 
razčistite zamere iz preteklosti, boste 
začutili pravi občutek svobode. Pot vas 
bo vodila k novim ciljem in pred vami bo 
uspešno obdobje. Prihaja tisti pravi čas 
za vas, ki ste ga tako dolgo čakali. Le glej-
te, da tokrat sebe postavite na prvo me-
sto. Brez izgovorov! 

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

Soočili se boste z resnico in spremenili 
svoj pogled na določeno situacijo. Ču-
stva bodo igrala pomembno vlogo pri 
odločitvi na osebnem področju. Le z is-
krenostjo boste z nasprotne strani prejeli 
tisto, kar si želite slišati. Skratka, pred 
vami je kar nekaj pogovorov, ki čakajo na 
uresničitev.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Kritike, ki je boste deležni od svojih znan-
cev, ne jemljite preveč resno. Sprostite se 
in sledite temu, kar ste si zadali. Če vam 
spodleti, se boste naučili nečesa novega, 
če vam uspe, pa toliko bolje. Srečo boste 
imeli pri organiziranosti, saj bo šlo kot po 
maslu. Razveselila vas bo pozornost, ki 
bo namenjena samo vam.

RAK 
22. 6.–22. 7.

S svojo energijo boste imeli vpliv na ljudi 
v svoji okolici, v pozitivnem smislu. Vsa-
ka spodbudna beseda, ki jo boste izrekli, 
bo našla svoje mesto. Na ljubezenskem 
področju se boste počutili utesnjeno in 
kar naprej vas bo vleklo v drugačno druž-
bo. Privoščite si prost večer. Zaslužite si. 
Vse in samo najboljše.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

Z odgovornim ravnanjem boste prese-
netili ljudi v svoji okolici. Na stran boste 
dali rutino in si privoščili drugačen ritem. 
Sproščenost bo odlično vplivala na vaše 
nadaljnje korake, saj boste z lahkoto kos 
vsemu stresu. Na ljubezenskem področju 
pa je čas za naslednji korak z vaše strani. 
Pogum velja.

RIBI
20. 2.–20. 3.

Vsak dan je dan za nove priložnosti, bo 
vaš moto v tem mesecu. Spodbujale vas 
bodo pozitivne misli in energija, ki bo ža-
rela iz vas, bo iz vas potegnila samo naj-
boljše stvari. Odprti boste za nove ideje 
tudi na poslovnem področju in uspeh je 
neizbežen. Tudi za ljubezen si boste vzeli 
čas. Čarobno bo.



www.les3plus.si     www.masivni-podi.si     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 10.9.2018 do 30.9. 2018 oziroma do odprodaje zalog. Popust na polaganje 
parketa velja za artikle iz tega oglasa v času akcije.

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

PARKET VINTAGE
troslojni parket
sredica bor
krtačen, oljen hrast, 4V
13,5x190x2190 mm

OB NAKUPU PARKETA
8% popusta na polaganje

MASIVNI PARKET - MASIVNE DESKE
krtačen, oljen, hrast, 4V
natur - rustik, dek. 002 classic 1000
14x140x500-2400 mm
Redna cena: € 58,00/m2

MASIVNI PARKET 
troslojni parket, masivne deske hrast-hrast-hrast
krtačen, oljen, hrast, 4V
natur - rustik, dek. 084, swiss weiss
14x180x1200-2400 mm

€74,50/m2€46,40/m2

€34,90/m2
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Nagrade: 3-krat knjiga MELANDA

Rešitvekrižanke(geslo,sestavljenoizčrkzoštevilčenihpoljinvpisanovkuponizkrižanke)pošljitedosrede,26.sep-
tembra2018,naGorenjskiglas,Bleiweisovacesta4,4000Kranj.RešitvelahkooddatetudivnabiralnikGorenjskegaglasa
predposlovnostavbonaBleiweisovicesti4.
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR





JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

24.septembra 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji (od 1. do 7. 

stopnje), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Portugalščina

Ruščina   Japonščina   Kitajščina
Poljščina   Hrvaščina   Slovenščina

Mozaik   Klekljanje   Retorika    Keramika   
Slikanje  Fotografija  Poslikava stekla, svile,...


