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Nova 
dimenzija 
depilacije

Jelenčeva ulica 1, 4000 Kranj
M: 070 785 350
E: kranj@nomasvello.si
www.brezdlak.si
www.nomasvello.si

Zgodba Nomasvello centra ima korenine v Španiji. V Slovenijo je prišla leta 2012, 
do danes pa imamo pri nas že devet Nomasvellovih centrov, desetega odpirajo. 
In enega izmed njih najdemo tudi v Kranju, na Jelenčevi ulici 1. Po zunanjosti je 
prepoznaven po svoji izraziti jabolčno zeleni barvi, nahaja pa se v isti ulici kot 
Center Ibi, v eni najbolj živahnih tovrstnih ulic na Primskovem. 

Pogovarjali smo se z Dašo Baloh iz omenjenega centra, kozmetičarko, ki nam je v prvi 
vrsti predstavila NOVO metodo fotoepilacije, poleg ostalih storitev, ki jih center nudi. 
»Pri fotoepilaciji uporabljamo širši spekter delovanja svetlobe. Zato je metoda Nomas
vello primerna za večino tipov kož in več barv dlačic, je neboleča in bolj ekonomična 
v primerjavi z laserskim odstranjevanjem dlačic. Prednost tehnologije Nomasvello 
je tudi ta, da ni treba prekinjati tretmajev med poletjem, saj tehnologija Sun&Safe 
omogoča varno in učinkovito odstranjevanje dlačic tudi na porjaveli koži brez daljšega 
izogibanja soncu. S fotoepilacijo v našem centru se znebimo vsakodnevnega britja, 
depiliranja, voskanja in posledično razdraženosti kože, vraščenih dlačic – skratka vseh 
nevšečnosti, ki se pri teh načinih depilacije pojavijo.«
Seveda v Nomasvello centru stranki najprej razložijo, kako postopek poteka in kaj 
lahko pričakuje. Tako je prvi tretma brezplačen in je namenjen posvetu, preverjanju 
zdravstvenega stanja ter izvedbi tretmaja na manjšem delu želenega predela.
Največja razlika je vidna že po prvem obisku, ko med 60 in 80 odstotkov vseh dlačic iz
pade. Tiste, ki zrastejo nazaj, so tanjše, svetlejše in rastejo počasneje. Z vsakim obiskom 
je teh dlačic manj. Z nekaj ponovitvami lahko odstranijo tudi do 90 odstotkov dlačic. 
Dodatna prednost fotoepilacije je tudi, da si dlačice med enim in drugim obiskom lah
ko ves čas brijete. 
»Na začetku so tretmaji s 5tedenskim zamikom, nato pa se ta časovni razmik med 
tretmaji daljša. Ko dosežemo želeni rezultat, se ta vzdržuje z obnovitvenimi tretmaji, 
največkrat je dovolj enkrat do dvakrat letno.«
V kranjskem Nomasvello centru poleg fotoepilacije nudijo še laserske tretmaje za 
obraz: fotopomlajevanje oziroma spodbuda kolagena in elastina za čvrstost kože,  
manjšajo brazgotinice po aknah in odpravljajo pigmentacijo. »Imamo pa tudi nego 
kože ProSkin, pri kateri se uporablja kombinacija ultrazvoka in galvanskega toka, s 
pomočjo katere se odpravlja vse nečistoče na koži.« 
V Nomasvello centrih uporabljajo svojo kozmetiko, imajo več linij in se izdelki lahko 
med seboj tudi dopolnjujejo. Dekleta v centru se redno izobražujejo in imajo strokov
no podporo zdravnikov in dermatologov. Prepoznavni so tudi po uniseks tarifi 33 € za 
predel. Da pa so postali še dostopnejši strankam, so uvedli tudi kartico prijateljstva in 
MINI predele, ki pa imajo še ugodnejšo ceno. 

Vsem bralcem Loških novic pa ponujajo BREZPLAČNI POSKUSNI TRETMA. H
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Tine in Ivan Oto 
Foto: Tina Dokl

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 list: 
Mateja Žvižaj, T: 04 201 42 48

Oblikovanje:  
Matjaž Švab

Pri pra va za tisk:  
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

Tisk:  
Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če

Raz nos:  
Poš ta Slo ve 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 29. šte vil ke Go-
renj ske ga gla sa, 11. aprila 2017, izšle 
so v na kla di 25.000 iz vo dov, prejela so 
jih vsa gospodinjstva v ob či ni Škofja 
Loka, priložene so Gorenjskemu gla-
su. Na sled nja številka bo izšla v torek,  
16. maja 2017.

IZ VSEBINE
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zbirališče
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S specialne olimpijade z 
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Gradimo, prenavljamo, 
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Visoke grede kot del  
urbane hortikulture
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Odzvali ste se na raziskavo Zdrav-
je v občini in glede zdravja starejših 
zbrali prve informacije. Kaj kažejo?
"Občina je pristojna za javne zadeve, 
pri skrbi za prebivalce pa se ukvarja 
zlasti z bolj ranljivimi, za katere je tre-
ba poskrbeti. To izhaja tudi iz izvirnih 
pristojnosti občine: skrbi za predšol-
ske otroke (občina tam poskrbi tako za 
vrtce kot za sofinanciranje dejavnosti, 
kjer ima tri četrtine financiranja), za 
šolsko mladino in dijake do zaposlitve. 
Aktivna generacija lahko skrbi sama 
zase: v Škofji Loki je zaposlenost dobra, 
s čimer imajo ljudje redne dohodke 
in so bolj zadovoljni, s tem pa je tudi 
manjši pritisk na socialne transfere. 
Del te populacije pa slednje vendarle 
potrebuje (kot socialne pomoči ali kot 
stanovanja). Občina pa ima določene 
obveznosti tudi do starejših občanov in 
skuša socialno neenakost teh čim bolj 
ublažiti in poskrbeti za varno in lepo 
starost. Naredili smo pregled, kako v 
Loki skrbimo za ta del prebivalstva, 
in ugotovili med drugim, da bi poleg 
dosedanje pomoči na domu potrebo-
vali tudi strežbo na domu, ki pa še ni 
institucionalna, zato se moramo o tej 
možnosti še dogovoriti in omogočiti 

sofinanciranje. Spodbujamo medgene-
racijsko sodelovanje in s tem povezano 
delovanje številnih društev. Ta v Ško-
fji Loki na različnih področjih dobro 
delajo in sem nanje zelo ponosen, saj 
so po svojem delovanju v slovenskem 
vrhu. Očitno imamo to tradicijo dobro 
ukoreninjeno. Tudi Škofjeloški pasijon, 
ki je decembra lani dobil Unescovo za-
ščito, je izstopajoč primer, saj pomeni 
največjo prostovoljsko prireditev v slo-
venskem merilu, ki ima izjemno zdru-
ževalno moč."
• Kakšne so vaše naloge v zvezi s 
Starim vrhom, je pričakovati ponov-
no dokapitalizacijo? 
"Na zadnji seji občinskega sveta smo v 
zvezi s Starim vrhom sprejeli nekatere 
sklepe, in sicer: umik kapitala zara-
di pokrivanja izgub, dokapitaliziranje 
družbe s 3750 evri vsake od občin, ki 
bosta od začetka izključni lastnici, in 
to z minimalnim kapitalom. Bistvo je 
nakup sedežnice, saj brez tega smuči-
šče ne more obratovati. O samem po-
slovanju in načrtih pa je pravi naslov 
direktor Tomaž Trobiš. Lastniki namreč 
gospodarske družbe obvladujejo na 
skupščinah in prek nadzornih svetov." 
• Staremu vrhu ste doslej s finan-
ciranjem pomagali po načelu de 
minimis. Tega boste v prihodnje 
uporabili tudi za pomoč malim go-
spodarskim družbam. Kako?

"Občina Škofja Loka se trudi čim več 
narediti za gospodarstvo, saj želimo, da 
bi bilo vsaj enako dobro, če ne že boljše, 
kot je sedaj. Za mala in mikro podjetja 
je bil sprejet pravilnik o dodeljevanju 
pomoči za razvoj. Vemo, da lahko javni 
sektor pomoč gospodarskim družbam 
daje po načelu de minimis. To pomeni, 
da posamezni poslovni subjekt gospo-
darskega prava ne more dobiti vseh 
javnih sredstev v treh letih več kot 200 
tisoč evrov. Do tega zneska smo poma-
gali tudi v primeru Starega vrha, in 
sicer obe občini skupaj. Tudi če bi pri 
financiranju sodelovala denimo drža-
va, bi prav tako skupni znesek ne smel 
preseči 200 tisočakov. V prej omenje-
nem pravilniku pa je predvideno, da 
bomo financirali nekaj novih vsebin, 
in sicer spodbujanje novih delovnih 
mest in samozaposlovanje, sofinanci-
ranje najemnin poslovnih prostorov v 
ožjem mestnem jedru, zagon podjetij 
v Lokomotivi in inkubatorju, spodbu-
janje sobodajalstva in sofinanciranje 
stroškov promocije in internacionali-
zacije podjetništva. Pri pomoči de mi-
nimis je treba dosledno upoštevati tudi 
določilo, da ne gre za izvozne posle (na 
mednarodnem trgu bi to pomenilo ne-
lojalno konkurenco), pač pa gre zgolj 
za podjetja, ki delujejo izključno na do-
mačem trgu, ne sme iti tudi za nakup 
transportnih sredstev. Primerno je za 

Iz Loke bližje 
do avtoceste
Začenja se projektiranje 
vrtca Kamnitnik, gradnja 
jeseni. Z županom občine 
Škofja Loka Miho Ješetom 
pa tudi o stanju na 
področju skrbi za starejše, 
položaju smučišča Stari 
vrh, pomoči malim 
in mikro podjetjem, 
prizadevanjih o navezavi 
škofjeloškega območja na 
avtocestno omrežje ...

Župan Miha Ješe
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Škofja Loka objavljen razpis:

Javni razpis za sofinanciranje projektov varovanja  
kulturne dediščine v Občini Škofja Loka za leto 2017.

Vsebina javnega razpisa je na voljo na spletni strani Občine Škofja Loka  
www.skofjaloka.si pod rubriko RAZPISI, NAROČILA, NAMERE.

Datum:  4. 4. 2017                                                                           Mag. Miha Ješe l.r. 
Številka: 622-0004/2017                                                                         ŽUPAN
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sofinanciranje lokalnih projektov, ki 
brez tega ne bi preživeli, omejitve pa 
obstajajo zato, da ne bi bilo nelojalne 
konkurence v primerjavi s podjetji, ki 
so morala za svoj posel sama zbrati 
sredstva." 
• Napovedali ste skorajšnjo gradnjo 
vrtca Kamnitnik, izbran je tudi pro-
jektant. Kdaj se bo torej začelo?
"Podpisali smo pogodbo o projektira-
nju, ki je v teku. Žal julija še ne bomo 
začeli gradnje, takrat bo končano šele 
projektiranje, pridobiti pa moramo še 
gradbeno dovoljenje. Vzporedno s pri-
dobivanjem tega pa začenjamo iskati 
tudi izvajalca in za september priča-
kujemo, da se bo gradnja začela. Do 
takrat pa moramo še veliko postoriti: 
zgraditi vso komunalno infrastruktu-
ro, dobiti vse potrebno, da zagotovimo 
prostor društvom, ki so doslej delo-
vala v stavbi na severu, ki bo zaradi 
gradnje vrtca podrta, enako nova me-
sta za kontejnerje za bivalne enote in 
začasno ali trajno rešitev za Mačji dol. 
Aktivnosti potekajo in še prav nam 
pride, da imamo dva meseca doda-
tnega časa."
• Pred kratkim ste bili župani s 
Škofjeloškega spet na ministrstvu 
za infrastrukturo zaradi navezave 
območja na avtocesto. Kaj so doslej 
prinesli pogovori?
"Na tem srečanju me ni bilo, me je 
pa na njem zelo kvalitetno nadome-
ščal podžupan Robert Strah. Čim prej 
je treba začeti z realizacijo projek-
ta izboljšanja cestne povezave med 
Medvodami in Ljubljano. V prvotnem 
predlogu (potek prek Tacna in dvakrat 
prečenje Save) najbrž ne bo uresniče-
na, smo se pa zedinili, da je treba z 
obeh strani čim prej začeti in do Me-
dnega potegniti štiripasovnico, z naše 
strani pa cesto od industrijske cone do 
Meje, potem pa je predlog (Darsa), da 
bi se na avtocestno omrežje priključili 
pri Vodicah, kjer je že narejen izhod in 
do koder je že rezerviran pas, kamor 
bi to cesto lahko umestili. Na tej tra-
si so bila izvedena poizvedovanja pri 
prebivalcih, ki jo zelo pozdravljajo, ker 
gre za neposreden dostop do avtoce-
ste, po drugi strani pa bi bila to hitra 
cesta do Vodic in naprej do Domžal, ki 
predstavlja bližnjico proti Štajerski, 

kar je zelo v prid razbremenitvi se-
vernega dela izjemno obremenjenega 
ljubljanskega avtocestnega obroča. 
Želimo, da nam prihodnje leto vklju-
čijo najprej našo cesto v državne pro-
storske načrte (severna obvoznica je 
že v njih), in bomo na ta način čim 
prej prišli do razbremenitve naših 
dveh vpadnic (med Starim Dvorom 
in Laborami ter Starim Dvorom in Je-
prco), zlasti razbremenitev celotnega 
tovornega prometa."
• Več let zapored spomladi pripra-
vljate okoljsko akcijo Loško je ekolo-
ško. Kako ste jo zastavili letos?
"Letos bo nekoliko drugače. Posebnih 
delavnic ne bo, ker smo ugotovili, da 
je vloženega veliko truda, odziv ljudi 
pa je majhen. Pretežno se bomo ori-
entirali na promet, njegovo varnost 
v sklopu Celostne prometne strate-
gije, zlasti s stališča pešca, kolesar-
ja in oseb z različnimi oviranostmi. 
Kot uvod v Loško je ekološko je že 
bilo Jesenkovo popoldne. Letos želi-
mo še bolj popularizirati javni pre-
voz, dogovarjamo pa se tudi, da bi s 
kakim sofinanciranjem uredili spro-
tno spremljanje kvalitete zraka. Pereč 
problem je predvsem pozimi, in sicer 
v starem mestnem jedru zaradi ku-
rišč, na območju ob avtobusni postaji 
pa zaradi zelo gostega prometa v ko-
nicah. Slednje bo v veliki meri rešila 
severna obvoznica, ki bo ves tranzitni 
promet speljala iz mesta."
• V zvezi s Franom Jesenkom, s ka-
terim so se začeli letošnji okoljski 
dnevi, sta letos aktualni dve pobudi: 

Muzejsko društvo predlaga, da je Je-
senko naslednji v Aleji znamenitih 
Ločanov, na razpis o poimenovanju 
novega trga pred UE pa je prav tako 
prišel predlog, da bi se novi trg ime-
noval po znamenitem botaniku. Ka-
kšna bo prihodnost teh pobud?
"Jesenko je bil velik mož, ki mu mo-
ramo v Škofji Loki dati velik pečat. V 
Alejo znamenitih Ločanov bo zagoto-
vo prišel brez težav. Ne vemo še, kdaj, 
ker sedaj spreminjamo pravilnik, ki 
bo na seji občinskega sveta na na-
slednji seji. V zvezi s poimenovanjem 
novega trga pri upravni enoti pa so 
svetniki odločali na zadnji seji občin-
skega sveta in so večinsko podprli Trg 
pod gradom, ki ga bom tudi predlagal 
v odloku o imenovanju."
• Kdaj lahko v Aleji pričakujemo 
prvo znamenito Ločanko?
"Težko pričakujem postavitev obeležja 
v aleji prvi Ločanki, seveda pa mora 
predlog dobiti zadostno število točk." 

Lokalna akcijska skupina (LAS) za prepre-
čevanje zasvojenosti Škofja Loka letos 
praznuje dvajset let aktivnega delovanja 
na področju preventive in preprečevanja 
zasvojenosti. Praznovanje bo v četrtek, 
13. aprila, ob 18. uri v Kinu Sora. Po slo-
vesnosti bo ogled nizozemskega filma Še 
žal ti bo, zatem pa še predavanje strokov-
njakinje Ingrid Klemenčič o medvrstni-
škem nasilju.

LAS deluje dvajset let
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Danes se vse več ljudi zaveda, da učenje ni pomembno 
le za delo, ampak tudi za življenje. To se najbolj odraža 
v tretjem življenjskem obdobju. Tudi sama se zadnja 
leta zelo intenzivno učim za življenje. Spoznavam po-
dročja, s katerimi se včasih nisem ukvarjala, in med 
drugim je to tudi politika.
Čas hitro beži. Štiriletno obdobje gre proti koncu in 
lahko ugotovim, da so se nekatere stvari spremenile 
na bolje. Tako je Škofja Loka že nekaj let nosilec naziva 
prostovoljstvu prijazno mesto, saj so nevladne organi-
zacije uspešne na raznih področjih in delujejo v korist 
ljudi vseh generacij pa tudi starejših. Ker sem vpeta 
v delo Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje, 
ki se je zadnjih trinajst let v naši družbi zakoreninila, 
me posebej veseli, da je naša občina ena izmed redkih, 
ki je v proračunu predvidela sredstva za izobraževanje 
odraslih. Tako je izobraževanje dostopnejše tudi sta-
rejšim. Po upokojitvi se lahko posvetimo vsebinam, 
za katere v preteklosti nismo imeli časa, predvsem pa 
se učimo za življenje v sodobni družbi. Samo tako se 
bomo lahko tudi v prihodnje soočali z novo tehnologi-
jo, novim načinom razmišljanja, samo tako bomo lah-
ko k razvoju te družbe tudi prispevali. Za dobro ljudi se 
univerza povezuje z drugimi nevladnimi organizaci-
jami in tako utrjujemo medgeneracijsko sodelovanje.
Zanima me še drugo področje, kjer tudi velja načelo 
vseživljenjskega učenja, to je zagotavljanje pravic oseb s 
posebnimi potrebami. Iz osebnih razlogov se zavzemam 
predvsem za odrasle osebe z avtizmom. Tu se razvoj bolj 
počasi odvija. Za otroke s posebnimi potrebami se v Ško-
fji Loki le obetajo boljši časi, saj bo v novem vrtcu več 
prostora za razvojni oddelek, v prihodnosti se načrtuje 
tudi obnova in širitev za osnovnošolske otroke. Kaj pa 
odrasli? Tu nas čaka še veliko dela. Veliko je takih, ki se 
vključijo v redno izobraževanje, si želijo samostojnega ži-
vljenja, a bi potrebovali podporne programe. Na državni 
ravni se premika na bolje, saj je bil sprejet zakon o oseb-
ni asistenci, a tudi ta ne poskrbi za zagotavljanje vseh 
pravic do samostojnega življenja. V vsakdanjem življe-
nju je za te ljudi premalo urejenega. Tako niso vsa vrata 
dostopna gibalno oviranim, ker ni primernih klančin, 
ker so pločniki preozki za invalidski voziček ali jih sploh 
ni … V šoli ali v službi bi nekatere osebe bile bolj uspešne 
in samostojne, a bi potrebovale posebne vrste podporo, 
mentorstvo. Je naša družba za urejenost teh potreb do-
volj občutljiva? V to smer gremo počasi, z malimi koraki.

Vseživljenjsko učenje

BORJANA KOŽELJ, LISTA  
MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKE

VERONIKA HARTMAN, LISTA  
MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKE

Moj mandat občinske svetnice v okviru liste Miha Ješe 
in prijatelji Loke se že krepko nagiba v drugo polovico 
in prav hitro se bodo začele priprave na nove volitve. 
Spoznala sem, da vključitev v delo občinskega sveta ni 
tako preprosta, kajti občina je zelo živo in živahno telo, 
kjer se vedno znova odpirajo in rešujejo vprašanja, ki 
zadevajo vse občane Škofje Loke. Pri tem je treba skrb-
no pretehtati vse odločitve in upoštevati interese širše-
ga okolja, pri tem pa ne pozabiti tudi na posameznega 
občana.
V času tega mandata se je v občini zaključilo kar ne-
kaj velikih projektov, zopet pa se začenjajo novi, ki se 
bodo nadaljevali še v naslednjih letih. Ob bok vseh ve-
likih projektov pa v občini teče vsakdanje življenje, ko 
so njeni prebivalci zadovoljni, če ob reševanju svojih 
težav najdejo odprta občinska vrata in tam prijazne 
uradnike. Skrb pa se ne kaže samo v ravnanju z ob-
čani, ampak tudi v odnosu do okolja. Vsi občani mo-
ramo poskrbeti za čisto in urejeno okolje, ne samo na 
domačem dvorišču, ampak tudi širše, in končno reči 
NE divjim odlagališčem. To je skrb in odgovornost vsa-
kega posameznega občana Škofje Loke. Prvega aprila je 
bila čistilna akcija z vedno istimi udeleženci. Veliko se 
je počistilo, naj tako tudi ostane.
Sprejet je bil Odlok o javnem redu in miru. Veliko je 
napisanega, vendar je to treba spraviti v prakso, da ob-
čani lahko kršitelja prijavijo na enostaven način brez 
bojazni, da bodo sami čutili posledice prijave. Čeprav 
se v zasebno lastnino ne sme posegati, pa bi bilo prav, 
da občina z nekim opozorilom in pobudo ukrepa tudi v 
primerih, ko je privatni objekt ali okolje okrog njega v 
takem stanju, da kvari ugled soseske ali je celo neva-
ren za občane. Pomembna pa ni samo urejenost me-
sta, prvi vtis dobi obiskovalec Škofje Loke že ob vstopu 
v Škofjo Loko, pa naj bo to na železniški postaji Trata 
ali s strani Poljanske in Selške doline.
Dela je torej še dovolj, samo videti ga je treba.

Poskrbimo za čisto Loko
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V časih, ko na naslovnicah in tudi v drobnem tisku 
vseh tiskanih ter drugih medijev v Sloveniji ali na tu-
jem skoraj ni mogoče zaslediti dobrih, pozitivnih in 
spodbudnih novic, je letošnji marčevski prispevek v re-
viji Moje finance o tem, kje se v Sloveniji najboljše živi, 
bil zame – in upam tudi za marsikaterega občana in 
občanko naše občine – prijeten topel obkladek na srce. 
Med 211 slovenskimi občinami se Škofja Loka nahaja 
na zavidljivem petem mestu. K visoki stopnji zadovolj-
stva in blaginji prispeva predvsem to, da imamo vrsto 
dobrih in uspešnih podjetij – torej kar nekaj kakovo-
stnih delovnih mest oziroma možnosti za zaposlitev. 
Pri nas je tudi do dobrega bivalnega standarda možno 
priti lažje, saj je cena kvadratnega metra stanovanja 
v Škofji Loki za skoraj 33 odstotkov nižja kot v bližnji 
Ljubljani. V zadnjem desetletju smo dobro poskrbeli še 
za ustrezno raven komunalnega standarda in varstva 
okolja ter za dobro otroško varstvo ter možnosti kako-
vostnega izobraževanja za svoje otroke in vnuke. Ima-
mo tudi zelo široke možnosti udejstvovanja na špor-
tnem področju, življenje in gibanje v zdravem okolju, 
kjer nas obkroža čudovita narava, in sorazmerno var-
no okolje glede na stopnjo kriminalitete ter doseženo 
visoko raven zdravstvenega varstva, kar vse prispeva 
k boljšemu zdravju našega prebivalstva. Krog naštetih 
dejstev in dosežkov nedvomno vpliva na zagotavljanje 
kakovosti našega življenja in stopnjo našega zadovolj-
stva.  
Ob tem pa moram žal kot socialdemokratka to soraz-
merno pozitivno sliko naše občine z dodatnimi social-
nimi pokazatelji objektivizirati in spraviti v bolj stvar-
no stanje. Kot članica Sveta Centra za socialno delo 
Škofja Loka in tudi kot članica Odbora za opremljanje 
stavbnih zemljišč, gospodarjenje z nepremičninami 
in stanovanjsko gospodarstvo se vsako leto srečujem s 
podatki o socialno ogroženih posameznikih ali druži-
nah. Glede na to, da se obseg prosilcev za socialno po-
moč povečuje iz leta v leto, smo priča tudi naraščajoči 
revščini. Te kazalce je treba izboljšati, in če nam bo to 
uspelo, bomo še bolj upravičeni do ocene, da smo ena 
izmed občin, v katerih se najboljše živi. Potrebujemo 
tudi neprofitna stanovanja za mlade družine in starej-
še občane. Na to temo sem podala obsežno svetniško 
pobudo na januarski seji občinskega sveta, saj občina 
na tem področju že kar nekaj let ne izpolnjuje svoje 
ustavne vloge.

Kje se najboljše živi

MIRJAM JAN-BLAŽIĆ, SDMARKO BREZNIK, SMC

Verjamem, da je večini dobro znano, da se smučišče 
Stari vrh že leta ubada s težavami, ki izvirajo iz davnega 
leta 2006. Tistega leta se je uprava podjetja odločila za 
megalomansko investicijo v nakup nove šestsedežnice, 
kar je bil račun brez krčmarja. Če si pozorno pogledamo 
poslovanje družbe pred letom 2006, lahko ugotovimo, 
da ni upravičevalo tako obsežne investicije. Da je temu 
res tako, kažejo rezultati poslovanja družbe od leta 2007 
dalje, ko je stalno poslovala z veliko izgubo, ki je do leta 
2014 znašala rekordnih 1.437.093 evrov. 
Da je šlo za predrago investicijo, je razvidno tudi iz po-
slovanja v prvem letu 2007, ko je šestsedežnica začela 
obratovati in bila vpisana v poslovne knjige družbe. 
Tisto leto je družba ustvarila izgubo v višini 452.895 
evrov. Izguba je presegla polovico vrednosti osnovnega 
kapitala družbe, zaradi česar bi morala takratna upra-
va takoj sprejeti ukrepe za odpravo insolventnosti (ka-
pitalske neustreznosti), kar pa se ni zgodilo. 
Lani sem bil na pobudo župana Miha Ješeta imenovan 
v nadzorni svet družbe. Ena mojih prvih nalog je bila 
prepričati ostale člane nadzornega sveta, da je treba 
dosledno upoštevati veljavno zakonodajo in poskrbeti 
za ureditev stanja družbe. Takratni direktor družbe je 
dobil od nadzornega sveta nekaj konkretnih zadolžitev, 
med drugimi sprejem ukrepov za odpravo insolven-
tnosti. Ko je ocenil, da tako zahtevni nalogi ni dorasel, 
je bil toliko korekten in je odstopil, nadzorni svet pa 
je na njegovo mesto imenoval v. d. direktorja Tomaža 
Trobiša iz Ljubljane, izkušenega managerja na podro-
čju prestrukturiranja poslovnih procesov in energet-
skega svetovanja. Žal se je že na začetku moral soočati 
z obilico težav, od izklopa elektrike do pomanjkanja 
poslovne dokumentacije, nepravilnih podatkov v po-
slovnih izidih družbe ... Skupaj z zaposlenimi je kljub 
težavam uspešno izpeljal sezono. Vmes se je moral uba-
dati z zaostalimi obveznostmi do različnih upnikov, pri 
čemer je največji problem dolg do družbe HETA (naslednik 
Hypo leasinga), ki družbo terja za poplačilo šestsedežnice. 
Direktor se s podporo občin pogaja z omenjeno družbo, da 
bi vendarle našli rešitev, ki bi bila za družbo vzdržna. Poleg 
tega pripravlja predlog ukrepov za sanacijo insolventnosti 
družbe. Na koncu bi rad le še pojasnil, da bi uspešna reši-
tev obveznosti do družbe HETA omogočila Staremu vrhu 
ponovno uspešno poslovanje, zato se lahko le pridružim 
tistim, ki si želijo, da bi sedanjemu direktorju ob pomoči 
obeh občin uspelo najti primerno rešitev.

Reševanje Starega vrha
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Z začetkom lepega pomladnega  vremena so v Škofji Loki 
pospešili gradbena dela pri projektu celovite prenove trga 
pred Upravno enoto in gradnje otroškega igrišča na obmo-
čju starega mestnega jedra. Cilj investicije je celovita (ur-
banistična in funkcionalna) preureditev trga pred Upravno 
enoto z amfiteatralno navezavo na grajski hrib, vključno z 
vgradnjo celotne javne infrastrukture (vodovod, fekalna in 
meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, energetika in 
telekomunikacije) in ureditvijo novega otroškega igrišča 
Zamorc.
Po prenovi bo trg dobil nov reprezentančen urbani značaj, 
postal bo osrednje mestno družabno zbirališče in mesto 
srečanj na vhodu v ožje mestno središče. Služil bo tudi kot 
osrednji prireditveni prostor in avditorij za različne družab-
ne, kulturne in športno-rekreativne prireditve v vseh obdo-
bjih leta. V zimskem delu leta bo na pobočju Grajskega hri-
ba urejeno mestno smučišče, iztek bo na novem mestnem 
trgu. Na novem trgu ob mestnem obzidju bodo zasadili 
sadiko-potomko najstarejše vinske trte na svetu iz mari-
borskega Lenta. Otroško igrišče Zamorc pa bo najmlajšim 
pričaralo domišljijske svetove škofjeloških zgodb in legend.  
V okviru projekta bodo urejene tudi navezave preurejene-
ga območja z drugimi javnimi površinami in sosednjimi 
objekti (proti Mestnemu trgu in Pepetovem klancu, na ob-
močje Upravne enote, grajskega hriba, Miholove hiše…). 
Novi trg bo tako hkrati tudi urejena razgledna ploščad, ki 
še poudarja vstop v staro mestno središče skozi nekdanja 
Poljanska vrata in na Loški grad. Projekt poteka skladno z 
leta 2013 sprejetim javnim natečajem Ureditev odprtih jav-
nih površin starega mestnega jedra Škofje Loke ter ureditev 
obrežja obeh Sor in predstavlja nadaljevanje celovite obnove 

mestnega središča Škofje Loke, začeto z uspešno prenovo 
Cankarjevega trga in Blaževe ulice leta 2014.
Gre za  trenutno gradbeno in finančno najzahtevnejšo jav-
no investicijo letos. Skupni investicijski stroški projekta 
znašajo 929.478  evrov. Občini Škofja Loka je po zakonu o 
financiranju občin zanj uspelo pridobiti 146.793 evrov ne-
povratnih sredstev in še 249.675 evrov izjemno ugodnih po-
vratnih kreditnih sredstev. Dela izvaja gradbeno podjetje 
Lesnina MG oprema, podjetje za inženiring iz Ljubljane s 
podizvajalci. Končana bodo do 30. julija letos.
Obnovljeni trg bo poslej prvenstveno namenjen pešcem, dru-
ženju, urbani družabnosti, igri, omogočen bo stalen in varen 
dostop pešcem v staro mestno jedro. Kljub temu bo na plo-
ščadi novega trga urejen poseben parkirni prostor za invalide. 
Dostava blaga in opravljanje storitev v mestnem središču pa 
bo lahko potekala v zanjo predvidenem času. Trenutno za ves 
motoriziran promet velja popolna zapora vstopa na Mestni trg, 
iz smeri Poljanske ceste pri vstopni prometni točki pri Upravni 
enoti. Zapora velja v dnevnem času, dostop za stanovalce in 
dostavo je mogoč vsak dan, po 18. uri in pred 8. uro zjutraj. Ob 
gradbišču je urejen hodnik za pešce, omogočen je dostop za 
interventna vozila. Popolna zapora bo predvidoma trajala do 
začetka maja. Dostop na Mestni trg za prebivalce in dostavo je 
mogoč na severni vstopni točki pri Jesharni in Selških vratih 
mimo Obrtnika, na celotnem območju za pešce v starem me-
stnem jedru pa velja dosedanja prepoved parkiranja. Pot na 
Loški grad je mogoča le mimo Homana, po Klobovsovi ulici. 
Parkiranje je prestavljeno deloma na Pepetov Klanec in delo-
ma na Kapucinsko predmestje. Vso dokumentacijo o projek-
tu, informacije o organizaciji gradbišča in cestnih zaporah 
si je mogoče ogledati na spletni strani Občine Škofja Loka.   

Trg bo osrednje mestno zbirališče
Celovita obnova trga pred upravno enoto in gradnja otroškega igrišča  
Zamorc lepo potekata.

Letno prizorišče na novem trgu
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Škofjeloški pasijon ni samo škofjeloški, kar ob vsakokratni 
uprizoritvi dokazujejo pasijonske skupine iz obeh dolin in 
še sosednjih občin, kranjske in medvoške, skratka z obmo-
čij, kjer se je v preteklosti raztezalo freisinško gospostvo. 
Zaradi tega ima izjemno povezovalno moč, razmišlja ško-
fjeloški župan Miha Ješe. Odkar pa je ta srednjeveška dra-
ma patra Romualda Marušiča uvrščena na državi seznam 
nesnovne dediščine in od decembra lani tudi na Unescov 
reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine člo-
veštva, je dobil tudi državno in mednarodno potrditev.

ŠE VEČ PASIJONSKIH DOGODKOV

Na slednjo so spet spomnili na prireditvi zadnji dan mar-
ca, ko so udeleženci zasedanja Unesca v etiopski prestolnici 
Adis Abebi (Aleksander Igličar, Jože Štukl, Jernej Tavčar in 
vodja delegacije, prekaljena diplomatka Magdalena Tovor-

nik) s filmom, fotografijami in besedo znova obudili napete 
trenutke ob razglasitvi Škofjeloškega pasijona za nesnovno 
dediščino človeštva. Ob tej priložnosti je župan Miha Ješe 
napovedal nadaljnje letošnje pasijonske dogodke. Delavnice 
na cvetno nedeljo so že za nami, ob koncu aprila bo Romu-
aldov dan (pričakujejo, da že pod Unescovim znakom), ob 
odprtju novega trga pred upravno enoto zasaditev najsta-
rejše trte na svetu z mariborskega Lenta (njena skrbnica je 
bila v preteklosti tudi Magdalena Tovornik, takrat županja 
mesta Maribor), jeseni pa še mednarodna konferenca. Da je 
bil Škofjeloški pasijon sprejet med 366 elementov svetovne 
kulturne dediščine Unesca, je trajalo več let, župan Ješe je to 
primerjal s križevim potom, ki je z vpisom na reprezentativ-
ni Unescov seznam dočakal svojo štirinajsto postajo. Kako 
zahtevna je bila dokumentacija za vpis, je pojasnil Aleksan-
der Igličar, še nazorneje pa to pokažejo Pasijonski doneski 
2017, ki jih je dobršen del posvečen prav Unescu.

TUDI V DONESKIH UNESCO

Njihovo vsebino je predstavil urednik Alojzij Pavel Florjan-
čič. V publikaciji sodeluje 25 avtorjev z 28 prispevki, dodane 
so fotografije 31 fotografov, tokratna izdaja pa je še posebej 
posvečena dvema umrlima loškima fotografoma Toma-
žu Lundru in Petru Pokornu st., ki sta fotografirala tudi 
Škofjeloški pasijon. Florjančič je tudi napovedal, da bodo 
v prihodnji izdaji več pozornosti namenili tudi Silvestru 
Gabrščku, "dobremu duhu Škofjeloškega pasijona v zvezi 
z Unescom". Doneski so bogato ilustrirani s fotografija-
mi, med njimi so tudi podobe križevega pota z uprizori-
tve Škofjeloškega pasijona 2015. Te motive in v dogovoru z 
režiserjem še dodatne postavitve postaj križevega pota je 
fotografirala Tatjana Splichal. Njen križev pot od lani krasi 
sodobno cerkev v Podutiku. Te fotografije je razstavila tudi 
v Sokolskem domu, poleg njih pa tudi fotografije Plečniko-
vih lestencev iz cerkve sv. Frančiška Asiškega v Šiški. Tretji 
pa so fotomotivi iz Etiopije.    

Pasijon ni več samo 
škofjeloški
Dve fotografski razstavi, predstavitev 
publikacije Pasijonski doneski 2017 in 
predavanje o dogajanju na zasedanju 
medvladnega odbora Unesca lani  
v Etiopiji, ko je bil Škofjeloški pasijon 
vpisan na Unescov seznam nesnovne 
kulturne dediščine človeštva, so 
zaznamovali še enega v vrsti Dnevov 
Škofjeloškega pasijona.  

Trije dobri možje iz Škofje Loke in Magdalena Tovornik,  
ki so bili skupaj na zasedanju v Etiopiji, so se spomnili 
dramatičnih trenutkov ob vpisu Škofjeloškega pasijona na 
Unescov seznam. / Foto: Andrej Tarfila

Fotografinja Tatjana Splichal pred svojimi fotografijami 
Plečnikovih lestencev / Foto: Andrej Tarfila O
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Ob koncu marca je v Škofji Loki že šestič po vrsti potekalo Je-
senkovo popoldne, dogodek, ki ga v spomin na škofjeloškega 
rojaka prof. dr. Frana Jesenka, biologa, svetovno priznanega 
genetika, zagovornika varstva narave in soustanovitelja Tri-
glavskega narodnega parka, prirejata Občina Škofja Loka in 
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Namen srečanja je 
promocija znanosti, s čimer želijo pri mlajši generaciji vzbudi-
ti zanimanje za študij naravoslovja. Ta na biotehniški fakulteti 
poteka v devetih študijskih smereh, ki so jih s svojimi magi-
strskimi nalogami predstavili študentje. Fakulteta pa v čast 
Frana Jesenka vsako leto podeli Jesenkovo nagrado za opazen 
dosežek na področju naravoslovne znanosti. Letošnja Jesen-
kova nagrajenka je bila prof. dr. Damjana Drobne, ki je svoje 
delo Nanobiologija, biologija drugih dimenzij in priložnosti, 
predstavila na večernem delu srečanja. Takrat sta udeležence 
pozdravila župan Miha Ješe in dekan fakultete prof. dr. Miha 
Humar, popoldansko srečanje, namenjeno zlasti mladim, pa 
sta odprla Tatjana Bernik z oddelka za okolje na občini in pro-
dekan prof. dr. Emil Erjavec. 

Šestič Jesenkovo popoldne 

Jani Bertoncelj je na Jesenkovem popoldnevu predstavil 
magistrsko nalogo o optimizaciji pridobivanja nanofibrilirane 
celuloze iz lesne biomase. / Foto: Andrej Tarfila

Čistili so tudi obrežje Sore. / Foto: Andrej Tarfila

 Osrednja akcija čiščenja okolja je bila letos na območju občine 
Škofja Loka 1. aprila, že dan poprej pa so jamarji čistili obrežje 
reke Sore od Vincarij do Šeširjevega mostu. Sodelovali so obča-
ni po posameznih krajevnih skupnostih ter športna društva, tu-
ristično društvo, gobarji, lovci, ribiči, gasilci, jamarji, taborniki, 
zavodi in srednje šole. Nekatera društva in posamezne skupine 
občanov pa bodo delo opravili še do konca meseca aprila. "Po-
spravljali smo predvsem smetenje na območju občine Škofja 
Loka, ki zajema 11 krajevnih skupnosti, in sicer na javnih površi-
nah, ob cestah, vodah, gozdovih, železniški progi. Izvajalec od-
voza Loška komunala je sporočil, da je bilo v času čistilne akcije 
odpeljano 4,2 tone ostalih odpadkov, torej enaka količina kot v 
preteklem letu," sporoča Danica Langerholc z občinske uprave. 
"Opažamo, da ni več toliko divjih odlagališč, je predvsem smete-
nje, ki se pokaže po zimskem času. Koordinatorji smo z akcijami 
zadovoljni in so bile do sedaj vse uspešne. Velja namreč, da je 
namen dosežen, ko odpadek konča tam, kamor dejansko sodi." 

Čistili so okolje
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Zdravstvenovzgojni center, ki deluje v Zdravstvenem domu 
Škofja Loka, bo 21. aprila v sodelovanju z Orientacijskim klu-
bom Škofja Loka in Osnovno šolo Škofja Loka Mesto, organizi-
ral občinski preizkus hoje na dva kilometra. 

Preizkus hoje na dva kilometra

Prihodnji teden se v Sokolskem domu v Škofji Loki začenjajo Oku-
si Indije. Od 18. do 25. aprila se bo zvrstilo več prireditev. Prvi dan 
bo ob 19. uri nastopila plesna skupina Raqs Roshni, odprli bodo 
fotografski razstavi Združene barve (Amite Pasriche) in v Očeh 
Indije (Sonje Ravbar) in priredili koncert indijske glasbe, kjer bo 
Rohan Dasgupta igral na sitar, Borut Žeronder pa na tablo. Sledi-
lo bo druženje ob indijskih dobrotah Okusi Indije. V naslednjih 
dneh bodo v kinu Sora vrteli indijske filme, na ogled bodo štirje.    

Prihajajo Okusi Indije

Občinski svet je na aprilski seji sprejel predlog poimenovanja 
novega trga pred upravno enoto v Škofji Loki, ki ga je na osnovi 
prejetih predlogov javnosti izbrala in županu Mihu Ješetu po-
sredovala komisija za izbiro predloga za poimenovanje novega 
trga. Maja bodo obravnavali odlok o imenovanju. Na komisijo 
je prispelo enajst predlogov, izbrala je dva najprimernejša, žu-
pan pa je želel, da se do obeh (v sicer neformalnem postopku) 
opredelijo občinski svetniki. Ker je večina (22 svetnikov) podpr-
la ime Trg pod gradom, bo župan to poimenovanje vključil v pri-
pravo odloka. Manjše število svetnikov pa se je ogrelo za ime 
Jesenkov trg (po loškem rojaku, znanstveniku Franu Jesenku, ki 
je bil rojen blizu trga, v Karlovcu).

Novi trg bo Trg pod gradom
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Na osrednji občinski prireditvi ob materinskem dnevu so 
materam voščili Hiacinta Klemenčič, predsednica Prosve-
tnega društva Sotočje, organizatorja prireditve župan Miha 
Ješe in Matej Nastran, župnik pri sv. Jakobu v Škofji Loki. 
Za začetek je družina Benedik zaigrala in zapela Ave Ma-
rijo, mamo Anjo so spremljali trije sinovi na inštrumen-
tih. Nadaljeval je otroški pevski zbor Iskrice pod vodstvom 
Andreja Benedika. Gostja dneva je bila Anja Kastelic, mag. 
farmacije, zakonska in družinska terapevtka, s predava-
njem z naslovom Ko nas pokliče ljubezen, je nanjo treba 
odgovoriti. Spregovorila je o vlogi staršev v družini, o vzgoji 
otrok in o tem, ko ti odrastejo, da jih pustijo oditi v svet, 
o odnosih med zakoncema, o odnosih s starimi starši, o 
duhovnem materinstvu. Predavateljica je predstavila tudi 
življenje Chiare Corbella Petrillo, mlade Italijanke, in nje-
ne težke življenjske preizkušnje. Po Chiari je poimenovan 
center, kjer Anja Kastelic dela kot svetovalka. Prireditev je 
odlično vodila Marija Klemenčič.
Nastopil je še mladinski pevski zbor MPZ Škofja Loka pod 
vodstvom Katarine Trdin, popestrili pa so ga fantiči s ske-

či, zaigrale so Loške orglice, skupina orgličark ob spremlja-
vi kitarista, ki deluje v okviru Društva upokojencev Škofja 
Loka. Prireditev je s štirimi pesmimi sklenil Škofjeloški 
oktet pod vodstvom Andreja Žagarja.

Proslavili materinski dan

Mladi godbeniki družine Benedik spremljajo mamo Anjo pri  
petju. / Foto: Valentin Jesenovec
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V Gimnaziji Škofja Loka so konec 
marca na delovnem srečanju gosti-
li 35 profesorjev in dijakov iz sedmih 
evropskih gimnazij. Za tematiko le-
tošnjega srečanja so izbrali delo ra-
zrednika, poleg tega pa so izbrali še 
nekatere druge aktualne teme, kot je 
sodelovanje šole s starši in kršenje 
pravil šolskega reda. Skozi delavnice 
so oblikovali različne pobude in pre-
dloge za izboljšanje dela v razredu. 
Učitelji so se po besedah ravnatelja 
škofjeloške gimnazije Jožeta Bogata-
ja med drugim posvetili problemati-
ki, ki jo prinaša šolski vsakdan – od 
nemotiviranih dijakov, ki manjkajo 
pri pouku, do sodelovanja s starši in 
evalvacije učiteljevega dela. Primer-
java z drugimi šolami je pokazala, 
da so prakse zelo različne, zato so se 
skupaj lotili iskanja najustreznejših 
rešitev. Kot primer dobre prakse so 
navedli vprašalnike za dijake in nji-
hove starše, ki so jih že pred časom 
uvedli v njihovi šoli, da bi dobili po-
vratno informacijo o delu učiteljev. 
»Njihove pripombe, pohvale in suge- stije predstavljajo obvezna izhodišča 

pri načrtovanju dela v prihodnjem 
šolskem letu," je pojasnil Bogataj. V 
razpravah in delavnicah so sodelova-
li tudi dijaki, ki so se po ravnateljevih 
besedah odlično izkazali že pri pred-
stavitvah svojih mest in šol pa tudi v 
konkretnih predlogih za kakovostnej-
še delo v razredu. »Mladi so opazili, 
da so si zelo podobni, šolska praksa 
pa se med državami razlikuje. A ob 
tem so tudi ugotovili, da idealnega 
sistema ni."
Tovrstno srečanje je prvič potekalo 
pred tremi leti na pobudo ravnatelja 
Zemunske gimnazije iz Srbije. Takrat 
so se zbrali predstavniki štirih gim-
nazij, poleg Gimnazije Škofja Loka še 
Gimnazije Dositelj Obradović iz Temi-
švarja iz Romunije, Gimnazije Jovan 

Dučić iz Trebinja iz Bosne in Herce-
govine in Gimnazije Nikola Tesla iz 
Budimpešte na Madžarskem. "Cilj 
našega posveta so bili primeri dobrih 
praks v gimnazijskem programu," je 
pojasnil Bogataj. Marca lani so na 
srečanje povabili v Gimnaziji Nikola 
Tesla iz Budimpešte, poleg že naštetih 
pa sta se ga udeležili še dve gimnazi-
ji, in sicer IV. Gimnazija iz Beograda 
in Gimnazija Orče Nikolov iz Skopja. 
Na tem srečanju so se posvetili uči-
teljevemu pristopu in strokovnosti 
njegovega pedagoškega dela. Letos pa 
so v Gimnaziji Škofja Loka k sodelo-
vanju povabili še dve njihovi partner-
ski šoli, to sta Gimnazija Himmelev 
iz Roskilda na Danskem in Gimnazija 
Joachim Hahn iz Blaubeurna v bližini 
Ulma v Nemčiji.

V središču vloga razrednika
Na tretjem srečanju evropskih gimnazij v Gimnaziji Škofja Loka so osrednjo 
pozornost namenili razredništvu in izboljšanju dela v razredu.

V Gimnaziji Škofja Loka je potekalo tretje srečanje evropskih gimnazij.

V Osnovni šoli Ivana Groharja so prvega 
aprila gostili 173 najboljših kemikov iz 
gorenjskih osnovnih šol. Tega dne je na-
mreč na 15 slovenskih šolah, med drugim 
tudi na omenjeni šoli, potekalo državno 
tekmovanje iz znanja kemije za osnovno-
šolce za Preglova priznanja. Na državno 
tekmovanje se je po besedah vodje tek-
movanja v OŠ Ivana Groharja Tine Oster-
man uvrstilo 1644 najboljših tekmoval-
cev s šolskih tekmovanj, ki se jih je sredi 
januarja na 438 osnovnih šolah udeležilo 
7154 učencev osmih in devetih razredov.

Merili so se v znanju 
kemije 

Na srečanju so se med drugim posvetili problematiki, ki jo 
prinaša šolski vsakdan – od nemotiviranih dijakov, ki manjkajo 
pri pouku, do sodelovanja s starši in evalvacije učiteljevega 
dela. Primerjava z drugimi šolami je pokazala, da so prakse zelo 
različne, zato so se skupaj lotili iskanja najustreznejših rešitev.
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Na prireditvi z naslovom Zapoj
mo, zaplešimo, zaigrajmo se je tako 
predstavilo kar pet zborovskih sku
pin, zaigrali sta dve starejši dramski 
skupini, nastopile so še štiri plesne 
skupine. "Zaradi ogromnega števila 
talentiranih učencev sva imeli kar 
težavo vse združiti v enourni pro
gram," sta poudarili Nina Taler in 
Natalija Krstič Rant, ki sta skrbeli, da 
je vse gladko teklo.
Obiskovalce so z ubranim petjem nav
dušili številni zbori, ki delujejo v šoli, 
pošteno pa so jih nasmejali učenci 
dramskega krožka Ana Locopolitana 
in angleške dramske skupine Hot

heads. "Naš oder pa je bil skoraj pre
majhen za vse plesalce, ki obiskujejo 
različne plesne krožke," je priznala 
Nina Taler in dodala, da so se vsaka s 
svojo točko predstavili tako mlajša kot 
tudi starejša otroška folklorna skupi
na Kamniti most. "Učenke krožka ple
sne urice so nas očarale, začarale in 
spomnile na prehitro minuli praznič
ni čas, šolska plesna skupina pa nas 

je navdušila z usklajenostjo gibov in 
usklajenim plapolanjem rutk." Ekipa 
radijskega krožka je poskrbela, da se 
je dobro slišalo, čudovito sceno pa so 
pričarali učenci likovnega krožka. Za 
sladko presenečenje po koncu prire
ditve so poskrbeli učenci pekarskega 
krožka, ki so napolnili peharje s sla
stnimi piškoti. Celotno prireditev so v 
objektiv lovili učenci iz fotografskega 
krožka. "Poklicnih voditeljev pa nismo 

potrebovali, saj imamo dovolj talen
tiranih učencev, ki znajo sproščeno, 
simpatično in odgovorno speljati pri
reditev," jih je pohvalila Nina Taler in 
dodala, da se je v času, ko so nasto
pajoči med šolskim letom na krožkih 
vadili svoje točke, "skuhalo" še novo 
šolsko glasilo Loška medla s številni
mi zanimivi prispevki njihovih učen
cev, ki so jo opremili tudi s fotografi
jami likovnih izdelkov.

Pohvalijo se lahko s številnimi talenti
Na Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto so konec marca pripravili pevsko, plesno  
in igralsko obarvano popoldne, na katerem so predstavili skoraj vse interesne 
dejavnosti, ki jih izvajajo v njihovi šoli.

Nastop šolske plesne skupine

Občinstvo so nasmejali učenci iz dramskega krožka Ana Locopolitana.

Nova številka Loške medle
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"Že lani smo v šoli izdelali leseno elek-
trično kolo, sam pa sem želel narediti 
še kaj preprostega, kar bi vsak lahko 
uporabljal doma. Tako sem prišel na 
idejo o lesenem brezžičnem polnilcu 
za telefon in izdelal tudi prototip," je 
svojo zamisel predstavil Anže Kozjek. 
K sodelovanju je povabil še Andreja 
Mohoriča in Žana Kramarja, da bi mu 
pomagala pri promociji in izdelavi 
spletne strani. Sredi marca so zagna-
li projekt na platformi Kickstarter in 
računajo, da jim bo do konca aprila 
uspelo zbrati 14 tisoč dolarjev. "Ta čas 
smo na približno desetih odstotkih 
potrebnih sredstev," je pojasnil Kozjek.
Vsi trije dijaki so prepričani, da ni tre-
ba, da bi bila tehnologija dolgočasna. 
Pri svojem izdelku so združili najnovej-
šo tehnologijo s preprostostjo narave. 
WOCH, ki je okrajšava za wooden char-
ger oziroma v prevodu leseni polnilec, je 
izdelek, ki omogoča brezžično polnjene 
telefona. Pomembno se jim zdi poudari-

ti, da je narejen iz lesa, okolju prijazne-
ga materiala. "Danes je na voljo veliko 
podobnih izdelkov, a jih je večina iz pla-
stike. Tudi tovrstni leseni izdelki se od 
naših razlikujejo po tem, da jih delajo 
serijsko, jaz pa jih izdelujem ročno, zato 
imam nadzor nad vsakim izdelkom," je 
pojasnil Kozjek in dodal, da so polnilci 

izdelani izključno iz slovenskega lesa, 
vsak pa je unikaten. Izdeluje jih sam 
v domači mizarski delavnici. "To nam 
daje možnost prilagoditi se vsakemu 
posameznemu naročniku, tudi če želijo 
kaj vgravirati, recimo logotip podjetja. V 
trgovini pač tega ne dobite, ni te osebne 
enote," ga je dopolnil Žan Kramar.
Po besedah Anžeta Kozjeka ima večina 
novejših telefonov že vgrajeno tehnolo-
gijo, ki omogoča brezžično polnjenje, za 
starejše modele telefonov pa je na voljo 
dodaten sprejemnik, ki ga je mogoče 
preprosto zatakniti za ovitek. Kot sta pre-
pričana Anže in Žan, je izdelek nadvse 
primeren tudi za poslovna darila ali pa 
bi lahko postal osnovna oprema pisarn. 
Za zdaj so izdelali le nekaj prototipov, za 
izpolnjevanje resnejših naročil pa bodo 
potrebovali certifikat, ki ni poceni, zato 
so se tudi odločili za zbiranje denarja na 
Kickstarterju. Za polnilec, zatrjujejo, že 
zdaj vlada precej zanimanja. Obenem že 
snujejo nove izdelke, za katere pa želijo, 
da še nekaj časa ostanejo skrivnost, saj 
upajo, da bo vsaj enega med njimi mo-
goče tudi patentirati.

Z lesenim polnilcem na Kickstarterju
Dijak srednje šole za strojništvo Šolskega centra Škofja Loka Anže Kozjek je izdelal 
lesen brezžični polnilec za telefon WOCH, s katerim bo do 27. aprila prisoten tudi 
na Kickstarterju. Pri projektu mu pomagata dijaka škofjeloške gimnazije Andrej 
Mohorič in Žan Kramar.

Od leve proti desni: Žan Kramar, Andrej Mohorič in Anže Kozjek / Foto: osebni arhiv

WOCH leseni polnilec za telefone / Foto: Tina Dokl
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Izobraževalna pot Nine Strnad se je za-
čela na Srednji glasbeni in baletni šoli 
v Ljubljani, na smeri jazz in zabavna 
glasba, pod mentorstvom Nade Žgur. 
Slednji gre pripisati tudi zasluge za 
pevkino džezovsko ozadje, iz katere-
ga izhaja tako pri poustvarjanju zla-
tih slovenskih popevk in džezovskih 
standardov kot pri ustvarjanju avtor-
skih skladb. Po maturi in diplomi iz 
ekonomije je svoje glasbene veščine 
izpopolnjevala v New Yorku, medtem 
ko trenutno zaključuje študij glasbene 
pedagogike na Konservatoriju za glas-
bo v Celovcu. Znanje in izkušnje nabira 
tudi skozi sodelovanje z drugimi ume-
tniki. Je redna gostja različnih pro-
jektov, med svoje največje dosežke pa, 
poleg številnih nagrad, ki jih je prejela, 
zagotovo šteje gostovanje na koncertu 

S simfoniki v filmski svet, kjer je stala 
na odru z legendarnim džezovskim in 
filmskim skladateljem Michelom Le-
grandom, prejemnikom treh oskarjev. 
Med glasbenike, ki so globoko vplivali 
na njen umetniški izraz, velja prišteti 
tudi Braca Doblekarja, vodjo Big Banda 
DOM, s katerim je posnela album Moj 
Piran, ter dolgoletnega sodelavca, pia-
nista Petra Miheliča.
Ta je bil rojen v družini pianistov, tako 
da je prejel formalno klasično izo-
brazbo kot tudi prvi vpogled v džez kar 
doma. Pri šestnajstih letih ga je po-
vabil k sodelovanju slovenski velikan 
džeza Tone Janša, ki mu je svetoval, 
naj nadaljuje šolanje v tujini. Študiral 
je v Gradcu, kjer je prišel prvič v stik 
z znanimi ameriškimi glasbeniki, kot 
so Mel Lewis, Sheila Jordan in Bob 
Mover, ki so ga spodbudili k selitvi v 
ZDA. V svoji več kot petindvajsetletni 
karieri je sodeloval z mnogimi zve-

nečimi imeni džeza. Od leta 1998 je 
stalni član skupine pevca Jona Hen-
dricksa. Nastopal je na mnogih res 
pomembnih koncertnih prizoriščih. 
Med najpomembnejšimi udejstvova-
nji v Sloveniji velja omeniti dolgoletno 
občasno sodelovanje s Simfoniki in 
Big Bandom RTV Slovenije, petnajstle-
tno sodelovanje z Jazz Klubom Gajo 
ter elektroakustični projekt avtorske 
glasbe Clair Audient.
Glasbenika sta občinstvo v Kristalni 
dvorani Sokolskega doma očarala z 
repertoarjem zimzelenih pesmi skla-
dateljev, kot so Jože Privšek, Jure Ro-
bežnik, Mojmir Sepe, Urban Koder – 
pesmi Zlati prah imaš v očeh, Orion, 
Vonj noči, Nad mestom se dani ter 
mnoge druge so v njuni interpreta-
ciji izzvenele z močnim emocialnim 
navdihom, ki sta ga izžarevala na sebi 
lasten pretanjen način in navdušila 
občinstvo.

V luči življenja
Ko na odru posije sonce – tako se je izrazil Mojmir Sepe ob nastopu  
Nine Strnad, ene najbolj suverenih vokalistk resne glasbe pri nas,  
ki je tokrat v Sokolskem domu na sklepnem koncertu Kristalnega abonmaja 
nastopila s pianistom Petrom Miheličem.

Pevka Nina Strnad in pianist Peter Mihelič na odru Kristalne dvorane Sokolskega doma  
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Ustvarjalni teden so pripravili v okvi-
ru projekta Digitalne zgodbe za ob-
činstvo, ki ga kot partner izvaja Zdru-
ženje zgodovinskih mest Slovenije. 
Združenje pri tem projektu, za katere-
ga so uspeli pridobiti tudi sredstva na 
razpisu Kreativna Evropa, sodeluje še 
z občinama Fermo v Italiji in Topola 
v Srbiji ter Muzeji radovljiške občine 
kot vodilnim partnerjem. "Namen 
projekta je s pomočjo novih tehnologij 
povečati zanimanje za mala evropska 
zgodovinska mesta in v mesta priva-
biti nova občinstva, ki doslej v mesta 
niso zahajala. To so predvsem mladi 
pa tudi prebivalci mest, upokojenci, 
invalidi, turisti ..." je pojasnila sekre-
tarka Združenja zgodovinskih mest 
Slovenije Mateja Hafner Dolenc.  
Digitalne tehnologije, ki vključujejo na-
videzno in obogateno resničnost, na-
mreč zahtevajo nova znanja in boljšo 
organizacijo muzejev in zgodovinskih 

mest po Evropi. S pomočjo novih teh-
nologij so si zato za cilj zadali kulturno 
dediščino približati novemu občinstvu 
in z njim vzpostaviti interaktivno sode-
lovanje. V okviru ustvarjalnega tedna 
so tako iskali zanimive zgodbe, ki pa 
jih niso pripovedovali v klasični obliki, 
ampak na digitalen način, je pojasnila 
Mateja Hafner Dolenc. "Dediščino smo 
želeli povezati z novimi tehnologijami 
in tako pokazati, da je tudi področje 
kulturne dediščine lahko inovativno 
in atraktivno in jo lahko, čeprav je sta-
ra, povemo na sodoben način." Prejšnji 
teden je bil po uvodnem v Beogradu že 
drugi ustvarjalni teden, ki so ga pripra-
vili v okviru omenjenega projekta, no-
vembra bo sledil še v Fermu. Posebnost 
ustvarjalnega tedna v Škofji Loki je 
bil hekaton na temo Digitalna zgodba 
mojega mesta, ki so ga izvedli v sredo. 
"Tako imenovani hekaton, pri katerem 
gre za inovativen način iskanja idej v 
omejenem času, pri nas še ni zelo po-
znan, še posebno ne na temo iskanja 

rešitev in idej na področju kulturne 
dediščine." Na hekatonu je sodelovalo 
enajst ekip, predvsem srednješolcev in 
študentov, pa tudi dve ekipi upokojen-
cev. Ekipe so po različnih krajih v Slo-
veniji v zelo omejenem času ustvarjale 
zgodbo svojega mesta, ki pa je morala 
biti digitalna. "Ali so posneli film, izde-
lali animacijo in podobno, upokojenci 
so to storili prek digitalnih fotografij," 
je razložila Mateja Hafner Dolenc in 
priznala, da je bil hekaton tudi zanje 
kot organizatorje velik zalogaj in izziv. 
Za koordinacijo vseh ekip in strokovno 
vodstvo so jim priskočili na pomoč v 
podjetju Invida. 
Vse zgodbe, ki so nastale v okviru he-
katona, so pretekli četrtek predstavili 
na mednarodni konferenci Digitalne 
zgodbe za občinstvo, na kateri so tudi 
podelili nagrade najboljšim zgodbam. 
Enakovredno prvo nagrado so si raz-
delili dijaki Ekonomske gimnazije in 
srednje šole Radovljica ter Gimnazije 
Škofja Loka.

Dediščina, zanimiva tudi za mlade
V Škofji Loki so v okviru projekta Digitalne zgodbe za občinstvo pripravili 
ustvarjalni teden, na katerem so iskali zanimive zgodbe malih zgodovinskih mest 
in jih predstavili na digitalen način.

V okviru tako imenovanega hekatona so v sredo partnerji iz Slovenije, Italije in Srbije skupaj iskali inovativne načine, na katere bi 
povedali zgodbe svojih mest.
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"V Sloveniji smernice zdravega pre-
hranjevanja v vrtcih in šolah navadno 
končajo v predalu, češ otroci tega ne 
jedo. Premalo se zavedamo, da je skrb-
no načrtovanje prehrane v šolah in 
vrtcih postalo neizogibno, saj se gene-
racije otrok redijo hitreje, kot smo pri-
čakovali. Ne samo uničeni zobje zaradi 
sladkorja in sladkih pijač, tudi ener-
gijsko pregosti in hranilno prerevni 
obroki vplivajo na zdravje naših otrok," 
opozarja klinična dietetičarka s Pedia-
trične klinike Ljubljana Andreja Širca 
Čampa. Zato se zobozdravniki in pedi-
atri trudijo ozaveščati o pretirani rabi 
sladkorja. "Verjamem, da se vsi zave-
damo, da moramo in zmoremo vpliva-
ti na mlade, za katere smo soodgovor-
ni. Upam, da bodo sprejete smernice 
za izboljšanje slabih prehranjevalnih 
navad pri mladih," je poudarila pedi-
atrinja iz škofjeloškega zdravstvenega 
doma Alenka Šumer Pirc. 
V zvezi s tem, kaj lahko zdravstveni 
delavci naredijo za izboljšanje prehra-
njevalnih navad, so govorili že na se-
stanku novembra lani v zdravstvenem 
domu. "Prvi sklep je bil, da je treba po-
mesti pred lastnim pragom in smo do 
novega leta odstranili avtomat s slad-
karijami iz zdravstvenega doma," je po-
jasnila zobozdravnica Vilma Šifrar Eni-

ko. Obenem so se dogovorili, da bodo 
poskušali ravnateljem vrtcev in šol ter 
vodjem šolskih kuhinj in organizator-
jem prehrane na čim bolj razumljiv 
način predstaviti, zakaj je sladkor tako 
nevaren. "Tako se je namreč potem laž-
je držati priporočil za zdravo prehra-
njevanje," je dejala Vilma Šifrar Eniko. 
Po njenih besedah je sladkor prišel v 
Evropo kot začimba, danes pa količi-
na zaužitega sladkorja pri slovenskih 
mladostnikih znaša že 67 kilogramov 
na leto, kar je ponazorila z ogromnim 
kupom vreč za sladkor, ki jih je stresla 
na mizo. Posledice so debelost, sladkor-
na bolezen ter bolezni srca in ožilja, pa 
tudi pogostejši zlomi kosti, ker otroci 
ne marajo več piti mleka, ker ni sladko, 
je pojasnila Vilma Šifrar Eniko.
Največji problem vidi v tem, da je slad-
kor skrit skoraj v vsej predelani hrani, 
na področju oglaševanja nezdravih ži-
vil, pri čemer v prvi vrsti nagovarjajo 
otroke, pa po njenih besedah vlada pra-
vi "divji zahod". Da bi se lažje znašli, ko-
liko sladkorja se skriva v posameznih 
živilih, je količine pretvorila v kocke 
sladkorja, ki vsaka tehta okrog štiri gra-
me. "V čokoladnem jajčku presenečenja 
so recimo skoraj tri kocke sladkorja. 
Za otroka, starega štiri leta in pol, je to 
enako, kot bi odrasel moški naenkrat 
pojedel štiri jajčka in pol," je bila nazor-
na. Odvisnost od sladkorja gre po isti 

poti kot odvisnost od tobaka, alkohola, 
kokaina in drugih drog, saj se pri uživa-
nju sprošča hormon sreče, je še dodala.
A primeri pozitivne prakse tudi v neka-
terih slovenskih vrtcih in šolah kažejo, 
da je otrokom z nekoliko truda mogo-
če privzgojiti zdrave prehranjevalne 
navade. "Poleg ukinitve sladkih pijač v 
šolskih klopeh je pomemben dejavnik 
ohranjanja zdravja naših šolarjev tudi 
skrbno načrtovanje šolskih obrokov. 
Ko izključimo sladkor, naredimo šele 
prvi korak," pojasnjuje Andreja Širca 
Čampa. Zato so se v OŠ Pirniče v so-
delovanju z nutriocistko z ljubljanske 
pediatrične klinike načrtno lotili spre-
minjanja prehranjevalnih navad otrok 
in se vključili v projekt Voda zmaga. 
"Naš cilj je bil ozavestiti učence in star-
še o pomenu pitja vode in jih seznaniti 
s škodljivimi učinki pijač z dodanim 
sladkorjem," je razložila ravnateljica 
Martina Kutnar. Ker so v šoli ukinili 
vse sladke pijače in sta otrokom na vo-
ljo le voda in nesladkan čaj, jim je na 
leto uspelo prihraniti okrog štiri tisoč 
evrov, ki jih zdaj porabijo za nakup ve-
čjih količin sadja in zelenjave. Učinki 
se že kažejo, saj se v njihovi šoli ne po-
večuje več število prekomerno debelih 
učencev. Še večji problem kot otroci pa 
so bili njihovi starši. "Ni enostavno iz-
vesti takih sprememb, saj to pomeni 
revolucijo v prehrani celotnih družin," 
je še priznala Martina Kutnar. 

Navade spremeniti že v družini
V prostorih Osnovne šole Škofja Loka-Mesto so pretekli teden pripravili srečanje, 
na katerem so opozorili na preveliko porabo sladkorja v vsakodnevni prehrani.

Slovenski mladostniki zaužijejo 67 kilogramov sladkorja na leto.

V bio medenem vaflu se recimo skriva več 
kot 18 kock sladkorja.
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Na javni predstavitvi so svoje progra-
me in dejavnosti predstavili predstav-
niki vseh deležnikov, ki skupaj tvori-
jo mrežo celostne oskrbe za starejše 
v občini. Tako so želeli potencialnim 
uporabnikom storitev predstaviti, 
kaj v Škofji Loki že imajo oziroma na 
koga se lahko naslonijo, obenem pa 
je to po besedah župana Mihe Ješeta 
priložnost za pridobivanje novih pro-
stovoljcev.
V Centru slepih, slabovidnih in starej-
ših Škofja Loka nudijo institucionalno 
oskrbo, obenem pa izvajajo številne 
programe, ki starejšim omogočajo, da 
kar najdlje ostanejo v domačem oko-
lju, je pojasnila direktorica centra Sil-
va Košnjek. Starejšim tako nudijo tudi 
dnevno varstvo (lani so imeli 16 upo-
rabnikov) in jim omogočajo začasne 
namestitve do trideset dni, ko svojci 
v domačem okolju v določenem obdo-
bju ne zmorejo poskrbeti zanje. Lani je 
to možnost izkoristilo 17 starejših ob-
čanov. Od sredine leta 2015 nudijo še 
pomoč družini na domu. »Lani se je 
število uporabnikov s 109 povečalo na 

140," je poudarila Silva Košnjek. Pri-
pravljajo tudi delavnice za občane, ki 
skrbijo za starejše v domačem okolju, 
na katerih jim posredujejo osnovne 
informacije o negi, uporabi ortoped-
skih pripomočkov in podobno. Letos 
so znova oživili tudi skupino Spomin-
čice za pomoč osebam z demenco. Z 
bogato ponudbo dejavnosti za starej-
še se lahko pohvalijo tudi v Društvu 
upokojencev Škofja Loka, pri čemer 
vse temelji na prostovoljstvu. Miro 
Duić je med drugim posebej izpostavil 
glasilo društva Mi o sebi, ki izhaja že 
deset let, med temeljnimi dejavnost-
mi sta tudi skrb za šport in rekreacijo 
starejših. Pred leti je vzniknila ideja, 
da bi skrb za starejše razširili še na 
tiste, ki ne morejo obiskovati dejavno-
sti društva. "Tako je leta 2008 nastal 
program Starejši za starejše, v okviru 
katerega s pomočjo na domu starej-
šim izboljšujemo kakovost življenja," 
je razložila Nežka Fojkar. V Škofji Loki 
pa deluje tudi Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje. V njihove študijske 
krožke se je letos vpisalo več kot tristo 
ljudi, pri čemer največ zanimanja vla-
da za učenje tujih jezikov, predvsem 

angleščine, sledijo vsebine s podro-
čja umetnosti in vsebine, povezane s 
starejšimi, velik poudarek pa že več 
let namenjajo tudi računalniškemu 
opismenjevanju, je pojasnila Borjana 
Koželj.
Še korak dlje so na področju skrbi za 
starejše storili v okviru Zavoda O z 
vzpostavitvijo večgeneracijskega cen-
tra, s katerim po besedah Mihe Peter-
nela želijo nadgraditi projekte, ki jih 
že izvajajo, obenem pa se bodo trudili 
povezati vse organizacije, ki delujejo 
v Škofji Loki. Med ciljnimi skupinami 
so po besedah Polone Kandus tudi sta-
rejši, za katere pripravljajo predava-
nja, ustvarjalne delavnice in številne 
druge aktivnosti. Dejavnosti, name-
njene starejšim, so predstavili tudi v 
škofjeloškem območnem združenju 
Rdečega križa ter Karitas Škofja Loka, 
Stara Loka in Sveti Duh. 
Tako vsi udeleženci kot župan so na 
koncu ugotavljali, da je pomembno 
sodelovanje med različnimi organiza-
cijami, saj so tako močnejši in lahko 
še razširijo krog tistih, ki bi jim lahko 
pomagali in jim tako izboljšali kako-
vost življenja.

Pestra ponudba dejavnosti za starejše
Pod naslovom Od lastnega doma do doma starejših občanov so konec marca 
v Sokolskem domu pripravili predstavitev celovite oskrbe za starejše in 
medgeneracijskega sodelovanja v občini.

Svoje programe in dejavnosti so konec marca v Sokolskem domu predstavili predstavniki vseh deležnikov, ki skupaj tvorijo mrežo 
celostne oskrbe za starejše v občini.
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Tine Škrbec se ukvarja z videopro-
dukcijo. Pravi, da če delaš kvalitetno, 
potem se vedno najde prostor tudi 
za dejavnost, ki že ima konkurenco. 
Ustvarja skupaj s prijateljem akadem-
skim igralcem Aljažem Tepino. Svojih 
poslovnih idej Tine in Aljaž sicer nista 
ponudila na priljubljenem Kickstar-
terju, sta pa že pomagala drugim, da 
so se na tej spletni platformi predsta-
vili s pomočjo promocijskega videa. 
Videoprodukcija je projektno delo, je 
poudaril Tine: "Poleg lastne produk-
cije z Aljažem največkrat sodelujeva s 
priznanim fotografom Saša Hessom, 
gostujeva tudi na drugih produkcijah. 
Pred kratkim smo v Mariboru snema-
li tv oglas za model avtomobila z zvez-
do smučarskega krosa Filipom Flisar-
jem, kjer sem bil vodja snemanja." 
Zlasti za snemanje oglasov se potre-
bujejo različni profili ljudi, zato včasih 
svoj obraz za oglas "posodi" tudi Tine. 
Videoprodukcijo imata v prostorih 
škofjeloškega coworking centra Loko-
motiva, ki deluje pod okriljem Razvoj-
ne agencije Sora in kjer je Tine tudi v 
vlogi koordinatorja. "Tu iščemo mlade, 
perspektivne ljudi, da jim pomagamo 
na poti do uresničitve poslovnih idej. 
Razvijati in širiti je treba tudi mrežo po-
znanstev, nikoli ne rečem, da se nekaj 
ne da narediti – vedno se da s pravimi 
ljudmi," je prepričan. 

DELJENJE PRAVICE ŠOLA ZA ŽIVLJENJE 

Tine je bil včasih košarkar, a da bo kdaj 
košarkarski sodnik, o tem ni razmišljal. 
Po naključju se je udeležil seminarja za 
košarkarske sodnike – in ostal v teh 
vodah. Zadnjih sedem let sodi prvo slo-
vensko ligo. "V Sloveniji je sojenje na vi-
sokem nivoju in stalno se je treba trudi-
ti, da ostaneš konkurenčen," je pojasnil. 

Deljenje pravice na košarkarskem par-
ketu pa mu je dalo še kakšno popotnico 
več: "Sojenje je življenjska šola; naučiš 
se reagirati v kritičnih situacijah, hitro 
rešiti problem, stvar moraš speljati do 
konca ne glede na to, kako neprijetna 
situacija je lahko. Naučil sem se ločiti 
lastno napako od napake drugih," je po-
jasnil tudi diplomant Gea Collega. 
Poleg vsega pa je Tine strasten surfer 
na valovih. "Pred leti sem čisto padel 
v ta prečudovit šport. Prepotoval sem 
ogromno sveta v iskanju popolnega 
vala. Sedaj ko imam družino in na-
porni urnik, za vse ni več časa. Se pa 
z družino pozimi vsako leto za en me-
sec "preselimo" na Fuerteventuro, kjer 
se lahko odklopim in posvetim surfa-
nju. Še vedno tli želja, da bi nekoč mo-
goče več časa preživeli nekje ob obali."

SMO RAZLIČNI, A VSI ENAKI

Tine ima šestletno hči Lili in osemle-
tnega sina Ivana Ota, dečka z Downo-
vim sindromom, in ker je bil 21. marec 
mednarodni dan Downovega sindro-

ma, je podelil: "Nikoli nisem razmi-
šljal na način: Ivan ima pa Downov 
sindrom, zdaj se bo podrl svet." Ima 
vso podporo ožje družine in pozitivne 
izkušnje iz okolja. Edino zares težko 
obdobje za družino je bilo, ko je bil ope-
riran zaradi srčne okvare. Zdaj je prvo-
šolec v OŠ Jela Janežiča; šolo rad obi-
skuje, domačih nalog pa ne dela rad. 
Rad ponagaja, se smeji, rad ima žogo, 
risanke, obožuje obe babici in dedka, 
rad se potepa. Ob tej priložnosti bi rad 
pohvalil Društvo Sožitje Škofja Loka, 
ki omogoča brezplačen prevoz v šolo. 
V Kranju je Ivan vključen v vadbo in 
logopedske vaje pri čudovitih osebah, 
Sanji Kaštrun in Stanki Grubešič. V Vo-
klu pa z največjim veseljem obiskuje 
plesne vaje pod mentorstvom Monike 
Rozman, ki jih organizira Medobčin-
sko Društvo Sožitje."
Škofja Loka je zelo dobro okolje za od-
raščanje njegovega sina, je prepričan 
Tine, ki ima tudi sam rojstno mesto 
zelo rad. Tako rad, da sta z Aljažem 
Tepino pred kratkim posnela uradni 
predstavitveni film o Škofji Loki.

»Delo je odgovornost, a tudi zabava«
Beseda ali dve s Škofjeločanom Tinetom Škrbcem o tem, kako je razvil podjetniško 
idejo, o sojenju na košarkarskem parketu, surfarskih užitkih in o sinu Ivanu Otu, 
sončku z Downovim sindromom.

Tine in Ivan Oto / Foto: Tina Dokl
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Prejšnji teden so pri Zavodu za šport 
in Športni zvezi Škofja Loka pripravi-
li podelitev priznanj športnikom in 
športnim delavcem v občini. Kot je v 
nagovoru zbranim v Sokolskem domu 
poudaril predsednik Športne zveze 
Plaž Pipp, tako Športna zveza kot Za-
vod za šport Škofja Loka za rekreaci-
jo občanov letno organizirata več kot 
petdeset rekreacijskih tekmovanj za 
odrasle, med njimi so zlasti množične 
Športno-rekreacijske igre, ki jih pri-
pravljajo že 36 let zapored. Veliko skr-
bi namenjajo tudi mladim, med njimi 
so tudi počitniški programi, ki se jih 
letno udeležuje blizu devetsto otrok. 
Pestrost športnega udejstvovanja se 
kaže tudi v članstvu v Športni zvezi, 
ki združuje sedeminpetdeset športnih 
klubov in društev, ki imajo skupaj ne-
kaj manj kot dvanajst tisoč članov. 
»Množičnost in zagnano delo v klubih 
in društvih sta tudi prvi pogoj za uspe-
he na področju tekmovalnega športa. 
Na območju Škofje Loke je približno tri 
tisoč aktivnih športnikov, ki so vklju-
čeni v različne tekmovalne sisteme. 
Največje uspehe v preteklih letih beleži-
mo predvsem na področju gimnastike, 
rokometa, smučanja, balinanja, pleza-
nja, atletike, floorballa, jadralnega pa-
dalstva in še bi lahko našteval,« je tudi 
povedal Blaž Pipp in dodal, da ima velik 
pomen tudi športna infrastruktura. 
"Ocenjujem, da je stanje infrastrukture 
na splošno dobro, vendar se zahteve in 
potrebe povečujejo. Največja pridobitev 
se pripravlja na območju Gorajt, kjer je 
že vidna zasnova nogometnega igri-
šča, več pozornosti in sredstev pa bo 
potrebno nameniti za saniranje dotra-
jane telovadnice na Osnovni šoli Škofja 
Loka-Mesto," je tudi poudaril Blaž Pipp 
in nato segel v roke najuspešnejšim 

športnikom minulega leta in perspek-
tivnim športnikom, ki so si kot prizna-
nje zaslužili majolike. To so bili: kara-
teista Daniela Babčec in Aljaž Šinkovec, 
balinarji Lokateksa Trata, gimnastičar 
Sašo Bertoncelj, strelec Matija Demšar, 
balinar Davor Janžič, suparka Manca 
Notar in kegljavka Alojzija Pirc. 
Predsednik odbora za podelitev pri-
znanj Pavle Oblak je povedal, da je leto-
šnja prireditev priznanj športnikom in 
športnim delavcem v občini že sedem-
najsta, nato pa je bronaste plakete po-
delil nekdanjemu karateistu in sedaj 
trenerju Damjanu Mačarju, floorbolli-
stoma in trenerjema Janezu Šubicu in 
Gorazdu Tomcu, za pomoč športnikom 
pa Tesarstvu in krovstvu Kaltak. 
Predsednik sveta zavoda za šport Mar-
ko Primožič je srebrne plakete podelil 
karateistu in trenerju Tadeju Demšar-
ju, dolgoletnemu smučarskemu delav-
cu Janezu Franku in plezalcu Urbanu 
Primožiču. Zlate plakete so si zaslužili 
športni plezalec in trener Gregor Se-
lak, plezalec in tekmovalec v lednem 
plezanju Janez Svoljšak ter nekdanji 
tekmovalec, nato pa športni delavec in 

napovedovalec Jurij Svoljšak. 
Tako tekmovalcem kot trenerjem in 
prizadevnim športnim delavcem je za 
rezultate in uspešno delo ter zasluže-
na priznanja čestital tudi domači žu-
pan Miha Ješe. "Za vse te rezultate je 
potrebno veliko naporov in veliko zno-
ja. Hvala vsem, ki ste in še delate na 
športnem področju. Na občini moramo 
skrbeti za množičnost, pa naj gre za 
mlade ali starejše. Uspešni športniki 
nato dajejo zgled najmlajšim, vse osta-
le pa spodbujajo k športni aktivnosti. 
Pri tem so pomembni tudi organiza-
torji tekmovanj, ki omogočajo različ-
na tekmovanja tako domačinom kot 
vsem, ki prihajajo k nam na različna 
tekmovanja. Tako se dviga kvaliteta ži-
vljenja za vse," je poudaril župan Miha 
Ješe, nato pa je svečano listino izročil 
Janezu Poljancu. Ta si jo je zaslužil 
predvsem za dolgoletno delo v Smu-
čarskem klubu Alpetour, kjer je bil naj-
prej tekmovalec v alpskem smučanju, 
nato sodnik, organizator in nato tudi 
predsednik odbora Pokala Loka. Čeprav 
je upokojen, v klubu še vedno pomaga 
in skrbi za uspešno delo.

Kar tri tisoč aktivnih športnikov
V škofjeloški občini je kar sedeminpetdeset različnih športnih klubov in društev, 
ki imajo skupaj blizu dvanajst tisoč članov, prav množičnost in zagnano delo pa 
sta predpogoja tudi za tekmovalne uspehe. 

Svečano listino si je za dolgoletno delo v športu zaslužil Janez Poljanec. 
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MAJA BERTONCELJ

NajNaj21, najlepši in najtežji mali maraton po hribih v oko-
lici Škofje Loke, sta v peti izvedbi dobila Jasmina Jelovšek 
in Gašper Bregar. Na eni najbolj priljubljenih rekreativnih 
prireditev v domači občini, za katero kot organizator skrbi 
ŠD Vaitapu, je bilo med skoraj tristo tekmovalci tudi veliko 
Škofjeločanov. 
Na skupno četrtem mestu je bil najhitrejši Gorazd Šorn 
iz ŠD Utrip iz Zminca. "Zelo sem zadovoljen. Moja želja je 
bila priti v cilj v manj kot dveh urah in to mi je z 1;59:25 
uspelo. S tem je moj letošnji cilj dosežen. Aktiven pa se-
veda ostajam še naprej. Prej sem več kolesaril, sedaj pa 
zaradi pomanjkanja časa največ tečem," je povedal. Utri-
povec je tudi Janez Uršič, ki je končal na 11. mestu: "To je 
super prireditev, krasno vzdušje tudi z navijači ob progi. 
Naša postojanka je bila na Ožboltu. So dobro navijali." Oba 
sta redna udeleženca NajNaj21, prvič pa si ga je za izziv 
vzela Lara Maretič iz Podlubnika, ki je bila najmlajša na 

tekmi, deseta med skoraj osemdesetimi ženskami. "Pozi-
mi, ko ne moreš iti na kolo, sem začela teči in potrebovala 
sem izziv za potrditev na koncu sezone. Na progi je bilo 
najtežje, predvsem na Tošč, v cilju pa najlepše. Sedaj znova 
kolesarim. Imam že okrog tisoč kilometrov. Upam, da jih 
bo na koncu vsaj pet tisoč. V športu vidim izziv, sprostitev," 
pa je pojasnila dijakinja 2. letnika Gimnazije Škofja Loka 
in članica Koloke. Udeleženci so bili utrujeni, a enotni: "Še 
se vidimo."

Najtežje na progi,  
najlepše v cilju

Gorazd Šorn, najhitrejši Škofjeločan, na vrhu Osolnika, od koder 
je sledil spust v dolino Ločnice in vzpon do cilja na Sv. Andreju.
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Avstrijska Štajerska je s Schladmin-
gom, Ramsauom in Gradcem v drugi 
polovici marca gostila Zimske svetov-
ne igre Specialne olimpiade. Izkazali 
so se tudi slovenski športniki, ki so se 
domov vrnili s kar 23 medaljami. Dve 
sta osvojila tudi Žan Tušek in Sandra 
Možina iz Sožitja Škofja Loka. Olim-
pijade se je skupaj udeležilo kar 2700 
tekmovalcev iz 107 držav, ki so tek-
movali v alpskem smučanju, teku na 
smučeh in krpljanju.
Žan je tekmoval v teku na smučeh in 
v disciplini 50 m v klasični tehniki 
osvojil zlato medaljo, Sandra pa je v 
alpskem smučanju v veleslalomu do-

segla tretji najhitrejši čas in se veseli-
la bronaste medalje. Iz Sožitja Škofja 
Loka je bil na igrah tudi Pajazit Cakiči, 
ki je bil tokrat v vlogi trenerja tekmo-
valcev v krpljanju. 
Po prihodu domov so vse tri najzve-
stejši navijači pričakali v prostorih 
škofjeloškega Sožitja in jim pripravili 
prisrčen sprejem. Sandra in Žan sta 
ponosno pokazala svoji medalji, na-
nju pa je bil zelo ponosen tudi Pajazit 
Cakiči, ki ju je pripravljal na igre. Tudi 
njemu bodo ostale v lepem spominu. 
"Presrečen sem, ko vidiš toliko otrok z 
motnjami v duševnem razvoju, njihove 
srečne oči, ko osvojijo medaljo. Najbolj 
mi bo ostal v spominu tek s krpljami 
na 400 m, kjer je naš Bine Kolar osvo-

jil medaljo, pokleknil, poljubljal tla ... 
To je bil trenutek, ki so ga na avstrij-
ski nacionalni televiziji kar nekajkrat 
predvajali. Igre so bile odlično organi-
zirane. Organizator se je maksimalno 
potrudil in uspel v tem toplem vreme-
nu izvesti tekmovanja. Bil sem na kar 
nekaj igrah, prvič pa sem se počutil, 
kot bi bil doma. Nastanjeni smo bili v 
hotelu v Ramsau, kjer cela družina živi 
z gosti. Zelo so vzljubili naše športnike 
in navijali zanje na tekmovanjih. Ob 
slovesu je pritekla tudi kakšna solza. 
Od Avstrijcev takšnega gostoljubja ni-
sem pričakoval in ostali bodo v mojem 
srcu," je povedal Cakiči. Zadovoljen je 
bil tudi z nastopi Sandre in Žana, ki sta 
v tej močni konkurenci dosegla tisto, 
na kar sta upala in si želela. 
Naše specialne olimpijce je lepo spre-
jel tudi Rotary club iz Gradca. Tri dni 
so bili nastanjeni v bližini mesta, ki 
so jim ga prijazno razkazali. Sprejel 
jih je tudi župan Gradca. Svetovne 
igre specialne olimpijade so zagoto-
vo dogodek, ki udeležencem ostane v 
trajnem spominu. Ni vse v medaljah, 
nepozabne trenutke bodo nosili v svo-
jem velikem srcu. Cakiči je poudaril 
še pomen "Healthy" programa: "To je 
zdravstveni program, ki ga sponzo-
rira Lions klub. Sodelujejo vrhunski 
strokovnjaki: zdravniki, okulisti, fi-
zioterapevti ... Vsebuje pregled oči, 
preizkus sluha in pregled motoričnih 
sposobnosti. Marsikateremu športni-
ku so postavili pravilno diagnozo ali 
odkrili kakšno bolezensko stanje. Na 
koncu pregleda vsak dobi tudi darilo, 
odvisno od sponzorjev."
Specialne olimpijce naslednje veliko 
tekmovanje čaka čez dve leti, ko bo 
Abu Dabi gostil Poletne svetovne igre 
Specialne olimpiade. Cakiči pravi, da 
se bliža konec njegove trenerske kari-
ere, in upa, da se bo našel kdo, ki bo 
to delo peljal naprej. "Šport v našem 
društvu mora živeti," je zaključil.

S specialne olimpijade z dvema medaljama
Žan Tušek je osvojil zlato v teku na smučeh, Sandra Možina pa bron v alpskem 
smučanju. V Sožitju Škofja Loka so jima pripravili sprejem.  

Sandra Možina in Žan Tušek s trenerjem Pajazitom Cakičijem ob vrnitvi z Zimskih 
svetovnih iger Specialne olimpiade
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Naša vsakoletna priloga, ki je posve-
čena vsem, ki boste gradili, prena-
vljali, sanirali ali urejali svoj dom, je 
zopet tu. Če pogledamo nekaj prete-
klih let, moramo priznati, da grad-
benikom ni bilo lahko. Na novo se je 
gradilo zelo malo, celo začete gradnje 
so se ustavile, mnoge stavbe so osta-
le nedokončane. Preživela so podjetja, 
ki so pravočasno strnila svoje vrste in 
se najhitreje prilagodila gospodarski 
krizi. Zdaj je drugače. Začelo se je pred 
dobrim letom, ko so gradbeniki pri-

znali, da so hudi časi mimo. Mi jim 
verjamemo, saj se vidijo premiki na 
bolje. Toliko hiš, kot se je začelo gra-
diti na Gorenjskem v zadnjem letu, 
se jih ni že deset let. Prav gradbeniki 
razlagajo, da se trenutno gradi, kot 
se je med letom 2005 in 2008, ko se 
je sezidalo največ hiš, kar pomnijo. 
Tudi to jim verjamemo, in če se hoče-
mo prepričati, zadostuje, da se zape-
ljemo malce naokrog in vse bo jasno. 
Nismo še mogli dobiti podatka, koliko 
se trenutno gradi hiš v Škofji Loki in 
njeni okolici, vidimo pa, da hiše raste-
jo kot gobe po dežju, in prav je tako.   

Tokratno prilogo smo zato posvetili 
tako gradbenim podjetjem kot vam, 
bralcem, ki ste ugotovili, da je prišel 
čas za novogradnjo, prenovo ali ure-
ditev doma. V uredništvu smo se po-
trudili ponuditi raznolikost, da boste 
našli, kar iščete, in srečni bomo, če 
boste rekli, da ste ravno v Loških no-
vicah našli idejo za gradnjo ali zgolj 
odgovor na vprašanje, ki ste ga iskali. 
Na trgu je tovrstnih informacij ogro-
mno, veliko je tovrstnih revij, splet 
ponuja morje informacij, vendar le 
naša revija pride sama v vaš dom. Iz-
koristite jo!

Gradimo, prenavljamo, urejamo dom
Nepremičninski trg je oživel, spet se gradijo hiše, vse kaže, da se gradbeništvo 
postavlja na noge.
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Ogenj je že stoletja pomemben del našega življenja. V preteklosti  
je  kurjenje z drvmi  predvsem ščitilo pred mrazom, sčasoma  pa  je  
postajalo vedno bolj pojem udobja in domačnosti. Naravni ogenj 
ima posebno moč, saj v naše domove prinaša toplino, udobje in 
sproščenost. Če so viri takšnega ogrevanja še lepo oblikovani, mo-
derni in kakovostni, je njihova vrednost še toliko večja.
Kaminske peči Lokaterm se s svojo tehnično dovršenostjo, eko-
loško varnostjo in sodobno obliko uvrščajo v najvišji kakovo stni 
razred tovrstnih ponudnikov v Evropi.

Kaminske peči uporabljamo kot glavni ali dopolnilni vir ogreva-
nja, predvsem so dobrodošle v času, ko je nesmotrno uporabljati 
centralno ogrevanje. Namenjene so ogrevanju bivalnih prostorov, 
pisarn, počitniških hišic, delavnic.
Znano je, da pri popolnem zgorevanju lesa, ki so mu naše peči 
zelo blizu, nastane točno tolikšna količina ogljikovega dioksida 
(CO2), kot ga drevesa porabijo za svojo rast (pri fotosintezi) in tvor-
bo lesne mase. To pomeni, da peči ne onesnažujejo zemeljskega 
ozračja z dodatnimi količinami toplogrednega ogljikovega dioksi-
da in žveplovih oksidov (SO2) kot pri ogrevanju s fosilnimi gorivi 
(plinsko olje, premog).

LOKATERM ENOROČNA REGULACIJA (LER) omogoča enostav-
no enoročno nastavljanje količine in razporeditve zgorevalnega 
zraka. Če se odločite za zunanji priklop svežega zraka, sistem LER 

zagotavlja popolno tesnost in neodvisnost peči od zraka v prosto-
ru. Lokaterm peči, ki so opremljene s sistemom regulacije LER, so 
zato primerne tudi za vgradnjo v objekte s prisilnim prezračeva-
njem. Ročica LER je nameščena pod vrati kurišča.

LOKATERM AVTOMATSKA VRATA (LAV) omogočajo enostavno 
samodejno zapiranje in kvalitetno tesnenje skozi celo življenjsko 
dobo peči. LAV imajo nepremičen, votel in zračno hlajen – hladen 
ročaj, ki služi odpiranju vrat. Zapiranje se s pomočjo vgrajenega 
mehanizma izvede samodejno ali z rahlim potiskom. Vrata so 
opremljena z zaskočnim mehanizmom, ki zadrži vrata v popolno-
ma odprtem položaju. Čiščenje peči in netenje ognja je z aktivira-
nim zaskočnim mehanizmom veliko bolj enostavno.

LOKATERM ČISTO STEKLO (LCS) je sistem, ki zagotavlja, da bo-
ste čarobnost gorenja opazovali skozi čisto steklo. Vroč zrak prite-
ka na notranjo stran stekla skozi odprtine nad kuriščem, nato teče 
po steklu navzdol ter na ta način odvrača dimne pline od stekla.
Kaminske peči Lokaterm  začnejo ogrevati prostor »praktično« ta-
koj, ko jih zakurimo. Peči so zasnovane tako, da oddajajo toploto 
prek zunanjih površin in s kroženjem zraka, ki se segreva znotraj 
dvojnega plašča. Tako hitro in učinkovito ogrejejo prostor. 

Odlično delovanje in dobro zgorevanje dosežemo s tremi dovodi 
zraka: primarnim, sekundarnim in terciarnim. 
Primarni zrak vstopa skozi rešetko kurišča in je pogoj za začetek 
gorenja. Vroč, predhodno ogret sekundarni zrak vstopa v kurišče 
nad vrati in je nujen za normalno zgorevanje goriva, istočasno pa 
»poskrbi« še za čistost stekla (air brush).

Terciarni zrak vstopa v kurišče preko kanalov, v katerih se v zgor-
njem delu hrbtišča kurišča peči segreje in omogoča dodatno zgo-
revanje dimnih plinov. Takšna izvedba zagotavlja visoko učinkovi-
tost izgorevalnega procesa, visok izkoristek goriva (do 84 %) in »či-
ste« dimne pline (CO < 0,09 %). V praksi to pomeni majhno porabo 
goriva in tlenje žerjavice še 6 do 8 ur po končanem gorenju, kar 
omogoča nadaljevanje gorenja brez ponovnega prižiganja ognja.

Kaminske peči Lokaterm – za topel  
in prijeten dom

»Vaš dom je vaše življenje. Napolnite ga s toplino, domačnostjo,  
udobjem in sproščenostjo. Bodite ponosni na svoj dragoceni dom.  
Naj vas osrečuje vsak dan znova.«

TINJAN

KRPAN
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Za topel in prijeten dom.

Vintgar

Krpan

Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj
+386 4 20 13 350
trgovina@creina.si

Pohorska ul. 7, 2000 Maribor
+386 2 64 53 800
trgovina.mb@lokaterm.com

www.lokaterm.com

Slovenski proizvajalec
Najvišji kakovostni razred
Tehnično dovršene
Energetsko varčne
Ekološko varne
in sodobne peči
Ugodni plačilni pogojiUgodni plačilni pogoji
Dostava na dom
Montaža
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Pred dobrimi petimi leti sem v nekdanji Ločanki in Kra-
njčanki opisoval lastne izkušnje pri gradnji enodružinske 
hiše. Odzivi na tisto opisovanje so bili zelo dobri, zato sem 
takrat obljubil, da bom vsakih pet let poročal, ali in kako 
hiša še stoji. Podal naj bi poročilo, kje so se pojavile napa-
ke, kaj sem naredil narobe, česa nikoli več ne bi storil …, 
vse zato, da vi kot novograditelji ne bi storili iste napake. 
Torej, za vas gre, zame ne več toliko, ker zdaj je, kar je, ne-
kaj se da popraviti, vendar ni nujno.  
Že včasih so govorili, da v prvi hiši, ki jo narediš, ni za ži-
vet. Druga je malce boljša, tretja pa je tista prava. Delno to 
drži. Če zdaj, ko že pet let živim v hiši, pomislim, kaj bi na-
redil drugače, najprej pomislim, da bi vse naredil drugače. 
Prva napaka, ki sem jo storil, čeprav sem bil opozorjen s 
strani izkušenih, je ta, da sem naredil preveliko hišo. Dru-
ga napaka je ta, da sem naredil predobro, kar me je preveč 
stalo. Predobro? Predobro v smislu kvalitetnih materialov. 

Miselnost "le najboljše je dovolj dobro zame" se ni izkazala 
za ravno ekonomično, ker slabih materialov naši prodajal-
ci že dolgo več ne prodajajo, prodajajo pa cenejše ali draž-
je. Vendar ko gradiš, si ustrahovan in se držiš gorenjskega 
pregovora: »Če že delaš, nared ornk!«

NE POSLUŠAJTE SVOJEGA SRCA, POSLUŠAJTE PAMET

Svojo, našo hišo sem si predstavljal kot moderno mojstro-
vino. Potem mi je arhitekt prirezal krilca, bil sem zelo jezen 
nanj, danes pa sem mu hvaležen. Pet let sem v tako ime-
novani alpski hiši in mi je še ni bilo treba adaptirati, vsi 
tisti, ki so naredili tako, kot sem si sam želel, preden sem 
tega arhitekta spoznal, pa hišo popravljajo vsako leto znova 
oz. po dveh letih vsako leto znova. Vodo jim je držala le dve 
leti, kar pomeni, da sem s klasično gradnjo in klasičnim 
načrtom trenutno na boljšem in se zato še enkrat zahvalju-
jem arhitektu. Zato na tem mestu opozarjam vse, ki imate 
v mislih graditi hišo: ne poslušajte svojega srca, poslušajte 

Prva petletka v hiši
Nekaj nasvetov vsem, ki se boste lotili gradnje hiše, je vedno dobrodošlih.

NOVO  

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

Dobrodošli v svetu odličnih kuhinj.

–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 

www.prevc.si
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pamet izkušenega arhitekta! Predloge sem dobival od sa-
mih izkušenih arhitektov in prav nihče ni odobraval mojih 
načrtov oziroma želja. In vsem sem danes hvaležen. Vse, 
kar hočem reči, je to, da drži, da boste gradili za svoj denar 
in da boste zato zgradili točno tako hišo, kot si jo želite, ven-
dar med vami so tudi taki, ki bodo gradili za »bančni denar« 
in bo hiša last banke vse do dne, ko bo »puf« skopnel. Do 
takrat pa mora biti hiša kot »nova«, vanjo se ne sme več 
vlagati, kaj šele, da bi jo morali popravljati, ker je mesečni 
obrok prevelik. Poslušajte raje arhitekta, on bo znal sveto-
vati. Seveda pa morate izbrati pravega, kajti niso vsi dobri v 
svojem poslu. Najlažje ga izberete tako, da vam pokaže al-
bum že narejenih hiš. Če tega albuma nima, potem pojdite 
drugam. Še bolje je, če ga prosite, da vam pokaže svojo hišo. 
Če je nima, pojdite drugam. Vem, rekli boste, da je kovačeva 
kobila vedno bosa. Drži. Vendar so danes drugačni časi. Naš 
denar je predrag. Enako velja tudi pri samih izvajalcih, ki 
jih boste najeli za gradnjo. Ni vsak zidar, ki je brezposeln. 
Naj vam pokažejo, kaj so do zdaj zgradili. 

SKRITO OČEM

Pri gradnji hiše ne smete varčevati pri izolaciji. To je prvo 
pravilo, vse ostalo si lahko zasluži manjši mošnjiček. Izo-
lacija je mati cele hiše. V to temo spada tudi izvedba fa-
sadnega sistema in pa okna ter vrata kot tretja največja 
površina na hiši. Tudi pri strehi lahko varčujete, samo pri 
izolaciji ne. In ko vam hišo izolirajo, nikoli ne bodite zau-
pljivi, vedno bodite zraven. Izolacija je vidna samo nekaj 
dni in potem nikoli več v življenju. Graditelji pa najraje 
goljufajo ravno v tej temi. Izolacijski material je zelo drag, 
zato ga izvajalci zelo malo dajo. In že po prvi zimi, po drugi 
pa zagotovo, pride »varčevanje« v obliki vlage na dan. In 
ne samo v obliki vlage, lahko celo v obliki zamakanja. Po-
pravki pa so zelo dragi in izvajalec ne bo lastne napake ni-
koli priznal, ker po izolaciji pride v hišo še veliko mojstrov. 
Vse to se vam zdi zdaj tuje in vaše misli so že pri uživanju 
na terasi ali kavču dnevne sobe, vendar verjemite, da so v 
hiši najpomembnejše tiste stvari, ki se ne vidijo. Le tako 
boste mirni, oprostite, mirnejši, do zadnjega obroka kredi-

ta. Kdor brez kredita naredi hišo, mu je malo mar, če jo bo 
moral popravljati že drugo leto. Obstajajo pa tudi taki, ki 
so jo naredili brez »pufa«, pa so se morali zakreditirati, če 
so hoteli na novo prebarvati novo fasado, ker so si strašno 
želeli hišo brez napuščev. Saj se razumemo, kajne? 

PET LET IN ŠE VEDNO NOVA

Takšen občutek imamo mi, ki živimo v njej. Stroka pravi, da 
temu ni tako, da pet let stara hiša ni več nova. Kaj vse sem 
v petih letih moral popraviti? Najprej sem moral po treh 
letih na novo narediti dvorišče. Zaradi slabe utrdbe podlage 
so se tlakovci pogreznili. Vse ven, na novo utrditi podlago 
in vse nazaj, to je zahtevalo en teden dela in cel kup evrov. 
Fasaderja bi tudi moral klicati nazaj, a žal njegova firma 
ne obstaja več. Pojavila se je razpoka na stiku med fasado 
in škatlo napušča. Torej sem to popravil sam. Enkrat sem 
moral odmašiti kuhinjski odtok, ker je vodovodni inštala-
ter montiral cev s premajhnim premerom, plinsko central-
no peč moramo po petih zimah servisirati, kar naj bi stalo 
okoli tristo evrov. In to je to. Ker živimo v naselju, kjer je 
več enako starih hiš, sem ugotovil, da sem imel še najmanj 
popravkov, čeprav je bilo videti, da jih imam največ, kajti 
če ti en teden popravljajo dvorišče, imajo sosedje občutek, 
da gradiš novo hišo. Drži, da ni treba vsega takoj popraviti, 
kajti hiše so trpežne, a vendar – če misliš, da je nova kljub 
temu, da je stara pet let, je to res tako. Če bi imel tako, kot 
sem si jo želel, bi moral že prepleskati fasado, imel bi težave 
z vodo in vlago in mogoče bi moral zamenjati kako okno, 
ker bi bil prepričan, da ne tesni več, da ne govorim o manj-
ših razpokah vsepovsod po fasadi … Nedolgo nazaj sem se 
pogovarjal s prijateljem, ki je praznoval desetletnico bivanja 
v hiši, in pravi, da še vedno misli, da je nova. Kot kaže, je 
temu tako, vse dokler ne poteče kredit. 
Na koncu poročila bi še enkrat svetoval vsem, ki se boste 
lotili gradnje, da dobro premislite o načrtu hiše, da si iz-
berete izkušenega arhitekta, ki vas ne bo poslušal, ampak 
si bo ogledal parcelo in na podlagi nekaterih vaših želja 
in globine žepa narisal tako hišo, ki je najboljša za vas in 
okolico. Se beremo čez pet let ...

Montaža vhodnih in notranjih vrat. Izmera vrat 
na objektu, svetovanje strokovna montaža. 

CANTHUS, d. o. o., Sela pri Šmarju 18a, 1290 Grosuplje 
franšiza podjetja LESNA VRATA / www.canthus.si, info@canthus.si 
051/400 650,  041/668 322 

Ponudbo izdelkov si lahko ogledate v našem salonu  
na Vodnikovi 89 v Ljubljani. 
Tel.: 01/5181 011, faks: 01/51 81 012
Del. čas: ponedeljek in sreda od 12. do 18. ure,  
torek, četrtek od 8. do 16. ure  
in petek od 8. do 14. ure

Zadovoljni vi, veseli mi. 
Zagotavljamo kakovostno vgradnjo vrat in oken. 
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parket, brušenje in lakiranje, oljenje, vinyl, zunanje 
terase, laminati, tekstil, guma, merjenje vlage v estrihu, 
izsuševanje prostorov.

Novo!
Poslovna cona A18
4208 Šenčur
T: 041/705-234

Delovni čas: 
od ponedeljka do petka 
od 8. do 18. ure,  
ostalo po dogovoru

NA PARKET 30 LET GARANCIJE
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Brošura, ki so jo vsebinsko zasnovali 
Mateja Kavčič, Tatjana Bernik, Bar-
bara Pokorn in Jernej Tavčar, vsebuje 
napotke, kako naj lastniki objektov, 
ki imajo kulturno zgodovinsko vre-
dnot, obnavljajo te stavbe, da ohranijo 
vredno kulturno dediščino. "Občina 
Škofja Loka spodbuja in sofinancira 
obnovo stavb kulturne dediščine že 
vrsto let, s čimer smo ohranili podo-
bo mesta in pridobili tudi izkušnje, 
ki jih lahko sedaj delimo z namenom 
varovanja, ohranjanja in strokovnega 
vzdrževanja kulturne dediščine kot 
svojega skupnega bogastva," je pove-
dala Tatjana Bernik, vodja občinskega 
oddelka za okolje in prostor.

Kako obnavljati stavbe kulturne dediščine
Občina Škofja Loka je letos izdala brošuro z naslovom Navodila za ohranjanje 
stavb kulturne dediščine. 

Lep primer obnovljene stavbne dediščine je tudi stari rotovž, ki je po obnovi na vrhu 
dobil še zvončnico. / Foto: Tina Dokl
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Občina Škofja Loka spet razpisuje sofinanciranje projektov 
varovanja kulturne dediščine. Letos je na razpolago 89 tisoč 
evrov, pravi Barbara Pokorn z občinskega oddelka za okolje in 
prostor. Posamezni prosilec na enem razpisu lahko dobi največ 
10 tisoč evrov, lahko se za obnovo istega objekta prijavi večkrat 
za različna dela. Dodatne točke prosilcu prinese obnova v smeri 
energetske učinkovitosti, večje število točk dobi stavba, ki ima 
kot spomenik kulturne dediščine višji rang, pri točkovanju se 
upošteva tudi morebitna dejavnost, ki se opravlja v stavbah. La-
stnikom stavb, ki se lotevajo prenove, na občini tudi svetujejo, 
naj jo opravijo v skladu z usmeritvami, ki jim jih predpiše za-
vod za varstvo kulturne dediščine. Objekt si namreč po obnovi 
ogleda posebna komisija, ki oceni tudi skladnost z omenjenimi 
določili. Lani se je po besedah sogovornice prvič primerilo, da 
so v dveh primerih zaznali, da stavba ni bila obnovljena v skla-
du s temi usmeritvami. Novi pravilnik jim namreč omogoča, da v 
takih primerih vlagateljem že odobrenih sredstev ne izplačajo v 
celoti ali pa jih sploh ne izplačajo. Investitorji pa imajo po opo-
zorilu možnost nepravilen poseg tudi popraviti. Pokornova še 
dodaja, da je lani občina na celotnem območju sofinancirala 13 
obnov objektov kulturne dediščine. Temu vsako leto namenja 
(in to predvideva v naslednjih letih) od 80 do 90 tisoč evrov. Za 
ta sredstva lahko kandidirajo lastniki stavb v mestu in na pode-
želju, to možnost bi lahko v večji meri izkoristili tudi na Lontrgu.

Znova razpis za obnovo stavb
V brošuri so zajeti primeri dobre prakse celostne preno-
ve: trije odlični primeri so obnovljene Kovkarjeva kajža v 
Zgornji Luši, Vrbanopva domačija v Brodeh in Dolinarjeva 
domačija v Dorfarjih. Prinaša konkretne napotke, kako 
obnavljati stavbe, predstavlja primere odličnega in pri-
mernega ohranjanja stavbne dediščine in opozarja na ne-
primerne posege. Vsi so prikazani tudi slikovno. Pri tem, 
pravi Tatjana Bernik, niso želeli nikogar žaliti, s prikazom 
neprimerne obnove so hoteli le pokazati primere, kako 
NE obnavljati dragocenih stavb mesta in podeželja, če ne 
želimo izgubiti dragocenih elementov kulturne dedišči-
ne. Kako obnavljati kritine, postavljati snegolove, graditi 
frčade, dimnike, obnavljati okna, fasadne omete, vrata, 
varovala, senčila, kako urejati izložbe in izveske, vse to 
je mogoče prebrati in si ogledati v brošuri. Pomembno je 
ohraniti prvobitne elemente, ohranjati izvirne materiale 
in tudi načine obnove. S tem se ohranjajo tudi tradicio-
nalna znanja, znani so mojstri, ki so vešči tovrstnih gra-
denj in obnov in v tem vidijo svojo podjetniško priložnost. 
Pri obnovi stavb kulturne dediščine je treba upoštevati 
tudi energetski vidik.
"Ljudje, ki imajo željo po prenovi stavb kulturne dediščine 
ali zgolj njihovih delov, a ne dovolj znanja za to, naj se 
obrnejo na občino (oddelek za okolje in prostor), kjer jim 
bomo svetovali. Nekaj znanja imamo v strokovnih služ-
bah sami, sodelujemo pa tudi z zunanjimi strokovnjaki," 
vabi Tatjana Bernik.

29
Borovje 3
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• Prodajni hit so vinilne talne obloge. Kakšne so lastno-
sti tega materiala in kakšne so prednosti?
"Vinilne talne obloge, komercialno imenovane tudi PVC-
-plošče, so v porastu tako pri montaži v novogradnjah kot 
pri adaptacijah v stanovanjskih in javnih prostorih. Gre 
za plošče, ki so na voljo v številnih elegantnih imitacijah 
lesa, keramike, marmorja in kamna in se lahko vgrajuje-
jo z lepljenjem ali suhomontžano, kjer lepilo ni potrebno 
in gre za t. i. klik spajanje posameznih plošč. Pri vinilnih 
ploščah gre za talno oblogo, ki ima odlično razmerje med 
ceno in kakovostjo, je zelo trpežna, higienična in enostav-
na za vzdrževanje. Ne vsebujejo formaldehidov in ftalatov 
ter se v veliki meri reciklirajo. Prav tako dobro absorbirajo 
udarni zvok v prostoru ter nudijo prijetno, udobno hojo. 
Vgradijo se lahko v vseh stanovanjskih prostorih, primer-
ne so tudi za mokre prostore, kot je kopalnica, pralnica … 

Ta čudoviti svet talnih oblog
Zelo pomembna je prava izbira talne obloge, in če je to na prvi pogled videti 
preprosto, pa prodajni svetovalec pri Kemoplastu Janez Ferlic svetuje, da si za  
to vzamete dovolj časa. Nekaj njegovih nasvetov vam zna priti še kako prav ...

Janez Ferlic: "Ob izbiri kakovostne talne obloge je treba 
poskrbeti tudi za pravilno vgradnjo."

Namig za 
prihranek: 

En otrok 
do 12. leta v 
sobi z dvema 

odraslima 
osebama biva 

brezplačno!

Pridružite se nam, da skupaj pozdravimo letošnje poletje.  
Veselo bo, za kar bodo poskrbeli številni nastopajoči,  

ples z glasbo v živo, istrska tržnica in … 
sardelice in vino, da se bomo imeli fino.

Sedem dni plesa in zabave!

2.5.-9.5.2017

T 05 660 74 00
rezervacije@hotel-delfin.si

www.hotel-delfin.si

HOTEL

Za veliko noË se splaËa 
priti na morje v Izolo!

Cene veljajo na osebo v dvoposteljni sobi za izbran paket. Akcija velja le za 
minimalno 3 noči.

Doplačila: Polni penzion 6 €, enoposteljna soba 11 €, Dodatni popusti se 
izključujejo. Turistična taksa 1,27 €.

3x polpenzion 14.4.-17.4.2017

UPOKOJENCI 113,50 €

OSTALI GOSTJE 124,50 €
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NOVE LVT KOLEKCIJE
2017 V VSEH SALONIH

Nudimo vam

/ BTC Hala 10, Šmartinska 152

/ Rudnik Jurčkova cesta 228
1000 Ljubljana
t. 01 / 281 13 00

do -30%

Odlično se podajo tudi na stopnišča. V vseh teh primerih 
govorimo za notranje površine."
• Kakšne vrste talnih oblog svetujete, če je talno gretje?
"Nizkotemperaturno talno gretje je zelo aktualno pred-
vsem v novogradnjah. Talne obloge, ki so primerne za 
talno gretje, so gotovi dvo- in troslojni parketi do debeline 
14 mm, vinilne plošče, PVC-obloge v roli, linolej, laminat 
in tekstilne talne obloge – itisoni. Kot zelo primerna oblo-
ga se štejejo vinilne plošče, ki so že same po sebi na otip 
precej tople, kar je še kako koristno, ko se zaključi kurilna 
sezona, se pravi v prehodnem obdobju."
• Preprog pogosto nimajo tam, kjer ima kdo alergijo na 
pršice. Obstajajo preproge (s svojimi materiali), ki teh 
reakcij ne povzročajo?
"Pri alergijah je najprej pomembno, da z obiskom pri 
zdravniku ugotovimo, ali sploh smo alergični in na kateri 
material. V osnovi so preproge izdelane iz volne ali trpe-
žnih sintetičnih materialov. Določeni sintetični materiali 
pa so primerni prav za alergike, torej se lahko uporabljajo 
v prostorih, kjer preproga doda končni, 'detajlni' izgled." 
• Včasih pride do dileme: ali kupiti parket ali laminat. 
En dejavnik za odločitev je cena, kaj pa so na splošno 
prednosti parketa in kakšne so prednosti laminata?
"Parket zaradi svojega naravnega materiala, toplote in 
občutka domačnosti ter vonja še vedno sodi v vrh uporab-
nosti izmed vseh vrst talnih oblog. Tudi življenjska doba 
parketa je dolga, saj ga je mogoče večkrat obnavljati. Šib-
ka točka parketa je morda občutljivost na udarne poškod-
be in praske, po določenem času tudi bolj spremeni barvo, 
kar je posledica oksidativnih procesov zaradi vpliva sve-
tlobe. Laminat je v primerjavi s parketom bolj odporen 
na točkovne obremenitve in drsne poškodbe, ki se lahko 
vsakodnevno pojavljajo. Pri laminatu imamo tudi širšo 
izbiro glede barvnih vzorcev – od intenzivnih rustikalnih 
lesnih do trendovskih – modernih vzorcev, tako v lesu kot 
keramiki ali kamnu. Na grobo rečeno ne moremo reči, da 
je katera od teh talnih oblog slabša, ali druga spet boljša 
– gre zgolj za lastnosti in značilnosti posameznih materi-
alov ter njihovo odzivanje na dražljaje, obremenitve."
• Je še povpraševanje tudi po linolejih?
"Linolej je izredno uporabna antistatična in prijazna tal-
na obloga, sestavljena iz naravnih materialov – pluta, 
apnenčeva moka, les, laneno olje, ki jim je dodan barvni 
pigment. Linolej je na voljo v rolah širine 2 m, v debeli-
nah od 2 mm do 3,2 mm – za najbolj obremenjene javne 
površine. V stanovanjskih prostorih ga lahko vgradimo 
povsod – še posebej je primeren tudi za kake domače fi-
tness sobe ali telovadnice, ki so v zadnjem času precej 
aktualne tako v hišah kot tudi v objektih široke upora-
be. Življenjska doba linoleja je izredno dolga, površinski 
(zaščitni) premazi so narejeni že v samem proizvodnem 
procesu in preko celotne življenjske dobe ni treba nana-
šati kakršnihkoli premazov – stroški vzdrževanja so s 
tem zelo nizki. Linolej je treba vgraditi z lepljenjem po 
celotni površini – s tem zagotovimo odlično stabilnost 
talne obloge in zvočno izolativnost."



LES 3 PLUS d.o.o.
Jelenèeva 1, Kranj - IBI CENTER

Telefon: 040 418 251, 04 204 27 14
les3plus@gmail.com

www.les3plus.si, www.masivni-podi.si, www.razrezipomeri.si
pon-pet: 7-19. ure, sobota 7-13. ure 

Akcija traja do 31.05.2017 oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv. Slike so simboliène. 

Vse na enem mestu!

Pomladna akcija 
LAMINAT

 € 7,90/m2
že od 

VINIL

 - 15%

 
PARKET

že od 

Strokovno svetovanje

 Izmera na domu

Kompletna adaptacija 

vašega doma na kljuè

Velik izbor materialov

Izris opreme in kopalnic

Brezplaèna dostava

Strokovna montaža

 -5% 

Kupljeno blago vam 
lahko tudi vgradimo 

po znižani 9,5% stopnji ddv.

 € 21,90/m2

NOTRANJA VRATA

 -8% 

 - 10%

RAZREZ PLOŠÈ

obišèite

www.razrezipomeri.si

za spletna naroèila

že od 

NOVO
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DARJA KRIŽNAR, KR. ARH. HANIVA – ZUNANJA UREDITEV, S. P.  

Za vse tiste srečne ljudi, ki so si uspeli zgraditi nov dom, 
predstavlja ureditev zunanje okolice – z dvoriščem in bi-
valnim vrtom – poseben izziv, tako v oblikovalskem, upo-
rabnem in finančnem smislu. Ker so oblike hiš in zemljišč 
okoli njih zelo različne, ni nobenega pisanega pravila, ka-
kšno dvorišče ali terasa je pravilno oblikovana.

DVORIŠČA 

Pred začetkom gradnje dvorišča je treba odgovoriti na ne-
kaj pomembnih vprašanj. Kaj želimo? Kakšna je oblika 
terena? Kakšna je podlaga? Ko imamo teren okoli objekta 
očiščen vsega materiala, začnemo z osnovnim oblikova-
njem in pripravo drenaže. S strokovno premišljeno izved-
bo se bomo izognili marsikateri vremenski težavi.
Pred dokončnim utrjevanjem podlage moramo sprejeti 
odločitev, kakšen bo zgornji sloj. Vsak material zahteva 
posebno pripravo podlage, naj bo to asfalt, pravi kamen, 
tlakovci, plošče, tiskan beton in še mnogo ostalih materi-
alov, ki jih ponuja tržišče. Opozorila bi tudi na to, da izbiro 
materialov prilagajamo okolju, kjer živimo. Na ravnih po-
vršinah lahko vgradimo dimenzijsko večje elemente kot 
na dvoriščih, ki so na brežinah ali z nagibom v eno ali dru-
go smer. Tu bodo primernejši manjši tlakovci, ker bomo z 
njimi laže premostili višinske razlike. 
Kadar se odločimo za tlakovanje na parkirnem prostoru ali 
dovozni poti, predlagam, da tlakovce polagamo oziroma le-
pimo na betonsko ploščo, ker bomo s tem preprečili, da bi 
se ob stalni obremenitvi vozil začenjali tlakovci nagibati. 
Izognemo se tudi plevelom, ki sčasoma pridejo med razmi-
ki tlakovcev. Če imamo teren raven ali so nakloni manjši, 
lahko izberemo tudi debelejše plošče različnih dimenzij, 
boljši proizvajalci ponujajo tudi lasersko rezane plošče, ki 
omogočajo polaganje skoraj brez razmikov. Na trgu so na 
voljo tudi izdelki rustikalnega videza, z neravnimi robovi, 
ki so na oko zanimivi, a priporočam polaganje na betonsko 
podlago. Enako velja tudi, kadar se odločamo, da bomo dvo-
rišče tlakovali s kamnitimi oziroma granitnimi ploščami. 
V primeru strmejših leg in nepravilnih oblik dvorišča ve-
dno izberemo manjše dimenzije tlakovcev in pazimo, da 
vzorec ni prezahteven. Pri polaganju tlakovcev v peščeno 
podlago mora biti ta dobro in močno utrjena v plasteh do 
30 centimetrov, kar nam bo kasneje preprečilo nastanek 
posedkov, ki se izkazujejo v neravninah ali pogostem od-
stopanju od stika pri hišni fasadi. Tudi razmiki med plo-
ščami naj bodo čim manjši, da preprečimo nagibanje in 
prosto pot plevelu. 
Če potrebujemo veliko parkovno površino, moramo izbi-
rati material zelo premišljeno, da naše dvorišče ne bo vi-
deti preveč industrijsko. To bomo preprečili s pravo izbiro 

Utrdimo okolico hiše
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Z nasveti, kako ustrezno obnoviti in zaščititi leseno vrtno 
garnituro, so sodelovali strokovni sodelavci Dom Trade 
Žabnica v sodelovanju s Heliosom. Takole pravijo v nada-
ljevanju: trajnost premaza, ki ima nalogo, da ščiti les pred 
vremenskimi vplivi, je odvisna od številnih dejavnikov, kot 

so kakovost premaza, kakovost izvedbe, debelina nanosov, 
vrsta in kakovost lesa ter njegova površina. Obnova je po-
trebna, še preden postane površina lesa načeta. Najeno-
stavnejši preizkus stanja premaza je test z vodno kapljico: 
če se zelo hitro vpije in povzroči velik moker madež, je pre-
maz propadel in ga je treba obnoviti. Postopek obnavljanja 
premaza je odvisen od vrste predhodnega premaza in od 
tega, če smo z obnovo začeli pravočasno. Kadar je premaz 
tako propadel, da je treba ostanke premaza popolnoma 
odstraniti, najprej nanesemo biocidno impregnacijo za 
preventivno zaščito pred glivami in insekti. Impregnacijo 
nanašamo s čopičem ali valjčkom. Brizganje zaradi zašči-
te izvajalca in okolja ni dovoljeno. Pri izvajanju zaščite je 

Obnova lesene vrtne 
garniture
V poletnem času se lahko hitro zgodi, 
da leseno vrtno garnituro poškoduje 
toča. Pomembno je, da vse mehanske 
poškodbe sproti saniramo. Kaj narediti?

Lesena garnitura, narejena z lastno iznajdljivostjo 

Najenostavnejši preizkus stanja premaza na 
lesu je test z vodno kapljico: če se zelo hitro 
vpije in povzroči velik moker madež, je premaz 
propadel in ga je treba obnoviti.

materialov in vzorcem polaganja. Lahko izberemo plo-
šče ali tlakovce v enaki barvi, različnih velikosti, obrobo 
zaključimo z granitnimi kockami, ki jih kot vzorec ali 
črte polagamo tudi med tlakovce. 

PRAVILNA IZBIRA BARVNEGA TLAKOVANJA 

Pri izbiri barvitih tlakovanj bodimo previdni, da sovpa-
dajo z barvo fasade in ostalimi barvami in elementi 
okoli hiše: ograjami, nadstreški, vrtnimi utami. Če nam 
ustrezajo barvne plošče ali tlakovci, izberimo takšne, 
da nam optično ne spremenijo dvorišča. Temnejši toni 
nam prostor zmanjšajo, svetlejši povečajo. Običajno iz-
beremo le eno vrsto tlakovcev v določeni barvni pale-
ti, robove lahko zaključimo le z drugo obliko, barva naj 
ostane enaka, kot je glavnina tlakovanja. Pravilna izbira 
barvnega tlakovanja je lahko zelo všečna, ob nepravi iz-
biri pa se lahko zgodi ravno obratno.
Kadar izberemo mirnejše barvne tone, lahko vnesemo 
za dodatek plošče iz naravnega kamna ali granita, kar 
bo dalo dvorišču še bolj domač videz. Kombinacije mate-
rialov, ki jih ponujajo proizvajalci, so številne, potrebna 
je le prava izbira. Pravilna izbira barvnega tlakovanja 
je lahko zelo všečna, hitro pa se ob nepravi izbiri lahko 
zgodi ravno obratno.

VRTNE TERASE

Pri oblikovanju vrtnih teras imamo pogosto bolj prosto 
domišljijo kot pri dvoriščih, ki morajo biti prilagojena po-
trebam voznega parka. Če je vrtna terasa majhna, morda 
celo atrijska, je oblika materialov podrejena velikosti te-
rase. Izberemo svetlejše ali pastelne tone, oblikovalec te-
rase vključi tudi zeleni program. Pri majhnih tlakovanih 
prostorih se izogibajmo močnim barvam! 
Zelo privlačne so tudi polkrožne oblike, če nam to omogoča 
prostor. Tlakovci so v tem primeru polagani krožno, med 
tlakovci lahko vstavimo sorodne ali naravne materiale ali 
gredice z okrasnimi rastlinami. Videz je dinamičen, pri-
jeten za posedanje. Naša dnevna soba v malem, na vrtu!
Z vrtne terase v ostali del vrta običajno vodi tudi pot, ki 
naj bo z materialom skladna s teraso. Lahko polagamo 
plošče v teren v širini koraka, 60–70 centimetrov. Tako 
polaganje nam omogoča lažje prilagajanje terenu in pot 
bo videti »mehkejša«.
Pogosto imamo v vrtu višinske razlike, ki jih lahko pre-
mostimo z brežinskimi prehodi. Kadar so naklonine ve-
čje, se poslužujemo stopnic ali nizkih zidcev. Boljši pro-
izvajalci ponujajo pesto izbiro že izdelanih stopnic ali 
elementov, s katerimi lahko sestavimo obliko stopnice 
ali zidu. Takšni elementi vnesejo v večji vrt še posebno 
dinamiko in skupaj z zelenim programom še posebno 
doživetje vrta.   
Urejena okolica, prava izbira in način vgradnje tlako-
vanih površin nam bo omogočilo, da bomo prosti čas v 
bivalnem vrtu zares lahko polno užili. 
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Proizvodnja in montaža alu oken in vrat, alu polkna, zimski vrtovi, vetrolovi, nadstreški, protipožarni elementi, varjenje aluminija, krivljenje pločevine, 
strukturne fasade, steklene vitrine, steklene kuhinjske obloge, steklena vrata, steklene fasade, steklene ograje, pleksi steklo, ogledala, okvirjanje slik.

Steklarstvo in izdelava ALU stavbenega pohištva

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

Oblak Alu, d. o. o., Podboršt pri Komendi 7b, 1218 Komenda
PE in salon: Savska loka 8, 4000 Kranj

Kokelj tim d.o.o., Škofja Loka  
rok.kokelj@siol.net I 041/412-883

 •Beljenje notranjih in zunanjih prostorov 

•Izdelava in pleskanje fasad 

•Pleskanje napuščev 

•Barvanje vrat, podbojev in železnih konstrukcij

•Glajenje notranjih in zunanjih površin 

•Izposoja gradbenega in premičnega odra 

•Izdelava preplastitve z epoksi smolo 

•Suhomontažna dela (knauf stene, mansarde)

•Druga zaključna dela v gradbeništvu

Močan vpliv ima tudi lega lesenega elementa 
glede na smer neba. Čim bolj proti jugu 
in zahodu je les obrnjen, čim manj je z 
nadstreškom zaščiten pred dežjem in kolikor 
bolj horizontalna je njegova površina, toliko 
bolj je izpostavljen propadanju. Zato bo premaz 
manj zdržal, hitreje se bo tanjšal in potrebni 
vzdrževalni intervali bodo krajši. 

treba dosledno upoštevati navodila proizvajalca, tako z 
vidika varstva pri delu, varstva okolja, kakor tudi porabe 
sredstva. Ko se impregnacija posuši, nadaljujemo z vre-
mensko in dekorativno zaščito.
Obnavljanje lazurnih premazov je preprosto. Star pre-
maz zgolj očistimo prahu in neoprijetih delcev s krtačo 
iz trdih ščetin. Tako je les pripravljen za nov, osvežilni 
nanos premaza. Če obnavljamo pravočasno (ko premaz 
še ni propadel do lesa), potem je dovolj en sam nanos. 
Dva vzdrževalna nanosa nanesemo le, če zamudimo 
pravi čas za obnavljanje in je premazni sistem utrpel že 
preveliko škodo. Če pa pri pripravi površine ugotovimo, 
da so les napadli tudi lesni škodljivci, najprej odstra-
nimo star premaz, nato površino premažemo s sred-
stvom, ki škodljivce uniči, nato pa nanesemo dva do tri 
nanose lazure.
V poletnem času se nam lahko hitro zgodi, da vrtno gar-
nituro poškoduje toča. Pomembno je, da vse mehanske 
poškodbe sproti saniramo. Dovolj je en tanek sloj lazu-
re in vodi bomo preprečili prodiranje do lesa. V naspro-
tnem primeru začne premaz in les v okolici mehanske 
poškodbe propadati, pojavijo se sive lise, ki so posebej 
izrazite pri svetlih niansah.

ZAŠČITA Z OLJI

Pri zaščiti z naravnimi rastlinskimi olji lesu poudarimo 
njegovo naravno barvo in teksturo. Olje penetrira glo-
boko v pore lesa, jih zapolni in prepreči vpijanje drugih 
tekočin, na površini pa ne tvori zaščitnega filma. Z olje-
njem lesa ne zapremo, površina je prepustna za vodno 
paro, kar omogoča, da les “diha”, se pravi, da se njegova 
naravna vlažnost uravnava z okolico, obdelani površini 
pa daje naraven otip. Olje tudi ne obremenjuje okolja, 
saj je izdelek biološko razgradljiv. Oljenje je zelo primer-
no za trše in odpornejše vrste lesa, kot so tik, macesen 
in hrast. Strokovnjaki še svetujejo redno kontrolo kako-
vosti zaščite naoljenih vremenu izpostavljenih elemen-
tov, najmanj dvakrat letno. Ko
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SUZANA P. KOVAČIČ

Prednost in dodana vrednost visokih 
gred je, da jih je možno postaviti tudi 
izven vrtov. Predstavljajo nam lahko 
neko zeleno oazo, kjer si sami deloma 
popestrimo svoje domove, na drugi 
strani pa se sproščamo ob vrtnarje-
nju. Peter Ribič, predavatelj v Bioteh-
niškem centru Naklo, pravi, da so vi-
soke grede tudi trend, saj poskušamo 
ozeleniti vse, kar se da, s samooskrbo 
želimo tudi sami čim več pridelati. Po-
udaril je še eno pomembno prednost 
visokih gred. Ker je dvignjen nivo tal, 
je delo lažje, brez pripogibanja in zato 
bolečin v križu. Zanje se pogosto odlo-
čajo starejši, gibalno ovirani, vse več 

pa tudi mlajši, opaža Ribič in doda, 
da pa pri visokih gredah vendarle ne 
gre pričakovati "hektarskih donosov" 
zelenjave, pač pa popestritev in lažje 
vrtnarjenje. 
Visoke grede, ki so postavljene na 
vrtu, imajo neposredni stik z zemljo. 
Rastline naj bi zato lepo dozorevale. "A 
le, če pravilno pripravimo tla. V visoko 
gredo najprej natrosimo suho listje, 
veje, kompost, čez pa vrtno zemljo. Na 
ta način privabimo dovolj mikroorga-
nizmov, deževnikov, glist in podobno, 
ki bodo to organsko maso predela-
li. Organska masa bo na dnu počasi 
razpadala, zato bomo vsako leto mo-
rali dodati nekaj zemlje. V nekaj letih 
bomo imeli odlično visoko gredo, tla 

pa bogata s hranili. Šele po nekaj le-
tih bo treba začeti dodajati gnojila, še 
najbolje kompost v jesenskem času, 
na voljo so tudi briketi ... to bo sčaso-
ma nujno, da bomo ohranili prehra-
njenost tal."
Če imamo visoko gredo na balkonu, 
ko na dnu ni stika z vrtnimi tlemi, 
pač pa s ploščicami, obilno zalivanje 
in gnojenje ne prideta v poštev. "V tem 
primeru moramo zemljo že na za-
četku zelo dobro pripraviti. Prav tako 
natrosimo suho listje, veje. Če stanu-
jemo v petem nadstropju, si ne more-
mo privoščiti gnojenja z organskimi 
gnojili, to potem nadomestimo s pri-
pravljenim substratom, z organskimi 
briketi, med vegetacijo pa lahko doda-

Visoke grede kot del urbane hortikulture
Visoke grede si vse bolj utirajo pot v naše bivalne prostore. Ker so proizvodne 
površine omejene, si jih v današnjem času nameščamo v smislu samooskrbe  
na balkonih in terasah pa tudi na vrtovih. 
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OD PRODAJE SVETIL DO MOBILNE HIŠKE

Elektro-projekt plus, d. o. o., je družinsko podjetje, ki je bilo ustanov
ljeno leta 2014. Ukvarjajo se z veleprodajo in maloprodajo senzorske 
in radarske tehnike, veleprodajo in maloprodajo elektroinštalacijskih 
materialov, maloprodajo parketa in raznovrstnih podov ter servisom. 
Proizvodi so namenjeni elektroinštalaterjem, podjetjem, veletrgovcem, 
končnim kupcem, polagalcem parketa, arhitektom in projektantom. 
V letu 2016 so v sodelovanju s podjetjem AS-projekt, d. o. o., začeli 
razvijati prve projekte mobilnih hiš. Mobilna hiša je objekt, ki je 
namenjen hitri postavitvi na želenem kraju s takojšno upo-
rabo. Takšen način bivanja izberemo za dopustovanje, kot 
podjetniški objekt ali kot stanovanjska hiša. Naročniku se ob 
naročilu prilagodijo glede velikosti, pohištva, materialov, izbire oken 
in vrat, fasade, ki je lahko lesena ali klasična in izgleda kot klasično 
grajena hiša. Spredaj ima lahko leseno teraso. Naročniku prav tako 
omogočajo prevoz in postavitev. 

MOBILNA HIŠA SNEŽKA
Zunanja dimenzija hiške je 9 x 3 m in ima kopalnico (275 x 125 cm), 
kuhinjo (265 x 135 cm) in dve sobi ( jedilnico oz. spalnico ali dnevno 
sobo oz. spalnico velikosti cca 300 x 260 cm). 
Osnovna ideja je bila narediti čim bolj udobno in prostorsko izkori
ščeno bivanje na skromni površini 27 m2. S podjetjem Izi mobili so 
našli rešitve in s sodobnimi pohištvenimi sistemi omogočili, da se 
prostor izkoristi za več namenov. Z omarnimi posteljami se lahko je
dilnica in dnevna soba zvečer spremenita v spalni prostor. 
V kopalnici so končni priklopi tuša, grelnika, umivalnika in pralnega 
stroja. V kuhinji pa so končni priklopi kuhinjskega korita, pomivalne

ga stroja ipd. Zunanji priklop mobilne enote na vodno omrežje je 
dokončan, odvod pa je urejen pod samo enoto. 
Vse električne in vodovodne inštalacije so vgrajujejo po željah na
ročnika.

MOBILNE HIŠKE PA NISO NAMENJENE SAMO BIVANJU:
Malo pred Bledom se nahaja tematski park z dinozavri. Tam so postavili 
mobilno hišo s teraso, ki služi kot okrepčevalnica (mobilna hišabar)  
in trgovino s spominki in igračami (mobilna hišatrgovinica). V okolici 
Jesenic so na vrtu postavili hiško, v kateri je savna in pergola z vrtnim 
kaminom (mobilna hišasavna). Mobilna hiša je lahko urejena tudi kot 
vrtna uta, pripravljajo pa tudi projekte za večje hiše do tlorisa 130 m2.

ELEKTRO-PROJEKT PLUS, D. O. O.
SUHA PRI PREDOSLJAH 12, 4000 KRANJ
PE GRENC 2, 4220 ŠKOFJA LOKA
T: 040 626 325

mo še nekaj malega anorganskih oz. 
mineralnih gnojil." Kot še pravi Peter 
Ribič, hranila dodajamo po občutku, 
saj tudi v klasičnem vrtu vrtičkarji ne 
preverjajo založenosti tal, ampak hra-

nila dodajajo po občutku, z opazova-
njem rasti. 
In kako visoke naj bi bile dvignjene 
grede? "Nenapisano pravilo je med 80 
in 90 centimetrov, ampak to je lahko 

povsem individualno glede na lokaci-
jo, namen, višino uporabnika ... Tudi 
materiali so različni, lahko je visoka 
greda narejena iz plastike, lesa, celo 
betona. Les je sicer najboljši, ker diha, 
prepušča zrak, vodo, ampak tudi naj-
hitreje razpada. Najboljša sta kosta-
njev in hrastov les, oba sta vzdržljiva, 
a tudi najdražja. Zaradi ugodnejše 
cene pa se ljudje pogosto odločijo za 
smrekovino," je še dejal Peter Ribič.

»Materiali so različni, lahko 
je visoka greda narejena iz 
plastike, lesa, celo betona. 
Les je sicer najboljši, ker 
diha, prepušča zrak, vodo, 
ampak tudi najhitreje razpada. 
Najboljša sta kostanjev 
in hrastov les, oba sta 
vzdržljiva, a tudi najdražja. 
Zaradi ugodnejše cene pa se 
ljudje pogosto odločijo za 
smrekovino.«
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  Ob letošnjih Dnevih Škofjeloškega pasijona so izšli 
tudi Pasijonski doneski. Z vsebinsko bogato publikacijo 
v rokah sta se pred fotografski objektiv takole postavila 
njen urednik Alojzij Pavel Florjančič (na desni) in 
Aleksander Igličar, pred kratkimm znova izvoljeni 
predsednik Muzejskega društva Škofja Loka, ki je skupaj 
s Kulturnozgodovinskim društvom Lonka Stara Loka 
izdajatelj Doneskov. D.Ž. Foto: Andrej Tarfila

 Slovenski trgovec Tuš po nekaj letih premora ponovno išče Tuševo kuharsko 
zvezdo. Tokrat so predtekmovanja štiri, veliki finale bo maja. Tretje predtekmovanje 
je gostila Gorenjska, natančneje Srednja gostinska in turistična šola (SGTŠ) 
Radovljica, kjer smo v razpoloženi družbi srečali tudi Ločana Žana Trilerja (skrajno 
levi), dijaka omenjene srednje šole. Žan je eden tistih, ki razmišlja o kuharskih 
dosežkih, verjetno pa bomo v prihodnosti zanj še slišali. A. B., foto: A. B.

   Na enem zadnjih bolj odmevnih večernih dogodkov 
v naši prestolnici smo na rdeči preprogi srečali Tjašo Kokalj Jerala v družbi 
soproga Klemna Jerale. Letos mineva deset let, odkar je postavna 31-letnica 
postala miss Universe Slovenije, sicer manekenka in model pa se je preizkusila 
tudi v modnem novinarstvu, na Kanalu A pa je vodila resničnostno oddajo 
TOP4. Danes je ena bolj znanih modnih blogerk v Sloveniji, skupaj s Katjo 
Klavora pa imata še spletni blog, pod imenom TKSWAT. A. B.

   Monika Pfajfar iz Rovt v Selški dolini je 
na nedavnem izboru Miss Gorenjske, ki so ga 
gostili rovi pod starim Kranjem, postala druga 
spremljevalka. S tem se je uvrstila v junijski 
polfinale izbora Miss Slovenije, kjer se bo skušala 
prebiti na septembrski izbor najlepše Slovenke. 
Enaindvajsetletna lepotica sicer prihaja s kmetije 
na obrobju škofjeloške občine. Zelo rada kuha in 
peče, zanimanje za kulinariko pa jo je privedlo do 
vpisa na višjo gostinsko šolo v Ljubljani.  
A. Š., foto: Gorazd Kavčič
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Ob letošnjih Dnevih Škofjeloškega pasijona so izšli tudi 
Pasijonski doneski. Z vsebinsko bogato publikacijo v 
rokah sta se pred fotografski objektiv takole postavila 
njen urednik Alojzij Pavel Florjančič (na desni) in 
Aleksander Igličar, pred kratkimm znova izvoljeni 
predsednik Muzejskega društva Škofja Loka, ki je skupaj 
s Kulturnozgodovinskim društvom Lonka Stara Loka 
izdajatelj Doneskov. D.Ž. Foto: Andrej Tarfila

  Zadnji petek v marcu je Kongresni center Brdo pri Kranju gostil dobrodelni dogodek 
Povežimo se 2017. Za glasbeno razpoloženje je na dogodku med drugimi skrbela tudi 
skupine La Banda, katere član Stane Leben (drugi z desne) prihaja s Kamnitnika. Na 
fotografiji fantom La Bande dela družbo še fotografinja Nika Bele. A. B., foto: A. B.

   Monika Pfajfar iz Rovt v Selški dolini je 
na nedavnem izboru Miss Gorenjske, ki so ga 
gostili rovi pod starim Kranjem, postala druga 
spremljevalka. S tem se je uvrstila v junijski 

vpisa na višjo gostinsko šolo v Ljubljani.  
A. Š., foto: Gorazd Kavčič

   Ni znano, katera je odvrgla tale intimni 
kos ženske garderobe v strugo Selške Sore v 
Škofji Loki. Loški jamarji, ki so ga ob nedavni 
čistilni akciji "rešili" z obrežja vodotoka, so 
o tem lahko le ugibali, so pa poznavalsko 
ugotovili, da gre za velike košarice, kar 
pomeni, da je nekdanja lastnica verjetno kar 
dobro obdarjena. D. Ž., foto: Andrej Tarfila   

   Škofjeloška skupina THeWET v aprilu praznuje desetletnico 
glasbenega udejstvovanja. Obletnico bodo 21. aprila ob 18. uri 
zaznamovali z dogodkom v Loškem pubu, na katerem bodo med 
drugim premierno predstavili nov videospot za skladbo Blue Lizard. 
V skupino THeWET so se povezali štirje prijatelji, ki znajo biti 
družbeno kritični, a obenem sproščeni in brezbrižni. Praznovanje 
bodo kronali s koncertom, na katerem si bodo oder delili z Big Foot 
Mamo. M. R., foto: arhiv skupine

  Da ima Gašper Murn veliko talentov, so se lahko prepričali 
tudi obiskovalci svečanosti v Sokolskem domu, ki sta jo 
Zavod za šport in Športna zveza Škofja Loka pripravila ob 
podelitvi priznanj športnikom in športnim delavcem. Gašper 
je prireditev vodil, vmes pa je tudi zapel in si zaslužil glasen 
aplavz sicer večinoma bolj športnih prireditev vajene publike. 
V. S., foto: Andrej Tarfila
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Najnovejša pnevmatika Dunlop RoadSmart III SC z združitvijo 
preizkušenih in novih tehnologij predstavlja optimalno opre-
mo za voznike močnejših ter športnih skuterjev proizvajalcev, 
kot so BMW, Kymco, Suzuki, SYM in Yamaha. Najnovejša pnev-
matika je trpežna in zagotavlja celoletno zmogljivost na visoki 
ravni, zato se je že usidrala na samem vrhu Dunlopovega bo-
gatega portfelja pnevmatik ScootSmart. Pri razvoju so pri Dun-

lopu združili že preizkušene tehnologije z 
novimi, saj so želeli zadovoljiti visoke 
zahteve motoristov, ki pri svojih skuter-
jih stremijo k udobnemu vsakodnevne-
mu prevozu, obenem pa si želijo špor-
tne vožnje in okretnosti, značilne za 
športno-turna motorna kolesa. Špor-
tno-turna pnevmatika RoadSmart III se 

je že izkazala na neodvisnih testih. Mo-
torrad jo je opisal kot zelo dobro uravno-

teženo, vsesplošno zmogljivo pnevmatiko, 
ki na stranskih cestah nudi obilo zabave, obenem pa voznika 
ob vožnji v mokrem navdaja z zaupanjem. Pnevmatika Road-
Smart III SC je na voljo v dveh sprednjih dimenzijah (120/70R14 
in 120/70R15) in dveh zadnjih (160/60R14 in 160/60R15), s ka-
terimi pokriva širok razpon skuterjev. 

Pametna guma za skuterje

Nova Kiina športna limuzina Stinger je na avtomobilskem salonu 
v Seulu doživela domačo, azijsko premiero. Kiina zmogljiva špor-
tna limuzina, prinaša duh zgodovinskih granturismov – zmo-
gljivih, elegantnih vozil, ki prevažajo hitro in v slogu. Stinger se 
postavlja z estetiko, za katero se bodo obračale glave, prostorno-
stjo za pet potnikov in njihovo prtljago, stabilno, a vznemirljivo 
vožnjo z izjemno vodljivostjo in zadnjim pogonom. Stinger bo v 
Koreji in v Evropi naprodaj ob koncu leta, ko bo na voljo s tremi 
zmogljivimi motorji. Vstopni 2,2-litrski turbodizelski motor, ki 
bo v Evropi predstavljal glavnino prodaje, proizvaja 147 kW (200 
KM) pri 3800 vrtljajih na minuto, največji navor 440 Nm, ki je vo-
znikom na voljo v razponu od 1750 do 2750 vrtljajev na minuto, 
omogoča pospešek vozila od 0 do 100 kilometrov na uro v 7,7 
sekunde, njegova največja hitrost pa je omejena na 225 km/h.

Kia prihodnosti

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si
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PEUGEOT 208

NE VOZI, 
POTUJ.

9.990 €* 

peugeot.si

PEUGEOT 208

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. 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 5 vrat EUR6) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom 
(v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina 
pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 04.01.2017 znaša 7,8% in se spremeni, če se spremenijo elementi 
izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,4%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.757 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme 
tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o 
ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

TEMPOMAT 5 vrATPrOSTOrOČNO TELEFONIrANJE 

PEUGEOT_208_oglas_POTUJ_KONCESIONARJI_210x148_v2.indd   14 15/03/2017   22:03
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Nova konceptna pnevmatika Goodyear IntelliGrip Urban je 
bila zasnovana za novo generacijo avtonomnih električnih 
vozil. S svojo napredno tehnologijo vgrajenih senzorjev bi 
lahko podpirala nadzorni sistem avtonomnih vozil in s tem 
povečala varnost potnikov. Pametna pnevmatika je bila 
ustvarjena z namenom, da s svojimi tehničnimi značilnost-

mi zagotovi čim večjo varnost, čim daljši in ne-
prekinjen čas delovanja ter maksimalno 

energetsko učinkovitost vozil urba-
nih območij prihodnosti. Senzorji, 

vgrajeni v pnevmatiki, zaznavajo 
stanje ceste in vremenske raz-
mere, napredna tehnologija pa 
zbrane podatke pošilja nepo-
sredno računalniškemu siste-
mu vozila, s čimer avtomobilu 
omogoča optimizacijo hitrosti, 
zaviranja, vodljivosti in stabil-
nosti. Ozka in visoka oblika 
pnevmatike zmanjšuje njen 

kotalni upor ter s tem povečuje 
energetsko učinkovitost in raz-

pon, v katerem bi na urbanih obmo-
čjih lahko vozili električni avtomobili. 

Pnevmatika prihodnosti

Opel je razširil ponudbo modela Astra v kombilimuzinski in kara-
vanski različici s prilagodljivim regulatorjem hitrosti (ACC), saj je 
zdaj ta izjemni pripomoček na voljo tudi v modelih z ročnim me-
njalnikom, in ne le v stistih s šeststopenjskim samodejnim menjal-
nikom. V primerjavi z običajnim regulatorjem hitrosti zagotavlja 
ACC dodatno udobje in zmanjša stres z vzdrževanjem določene 
razdalje do spredaj vozečega vozila. Glede na izbrano varnostno 
razdaljo samodejno prilagaja hitrost. Ko se pred nami pojavi poča-
snejše vozilo, sistem samodejno upočasni in po potrebi zavira. Če 
vozilo spredaj pospeši, ACC poveča hitrost vozila. ACC deluje kot 
običajen regulator hitrosti, če pred nami ni drugih vozil, za vzdr-
ževanje hitrosti pri vožnji po klancu navzdol pa uporablja zavore.

Vse za večjo varnost

Smo specialisti za vašo varnost

Predstavništvo  
Škofja Loka, 

Šolska ulica 7, 4220 Škofja 
Loka, telefon: 04 5150 350 
www.adriatic-slovenica.si

Če nas še ne poznate, naj se predstavimo. Smo Gregor, Andreja, Jana, Jelka, Patricija 
in Tomaž. V pisarni zavarovalnice Adriatic Slovenica v Škofji Loki skrbimo za vaša zava-
rovanja – torej za vašo večjo osebno in finančno varnost. 

Svojo celovito ponudbo smo v AS-u združili v polni krog varnosti. Naša ponudba je namreč popol-
na kot krog, saj lahko pri nas poskrbite za varnost svojega premoženja, in kar je še pomembneje 
– tudi svojega zdravja in življenja. Ponujamo namreč premoženjska zavarovanja (za vaš dom, 
avto, tudi hišnega ljubljenčka ali vašo dejavnost) in zdravstvena ter življenjska zavarovanja.   

Med svojimi najbolj priljubljenimi osebnimi zavarovanji želimo izpostaviti zavarovanje Specialisti 
in zdravila. Zakaj ste ga zavarovanci postavili na prvo mesto? Ko nas nekaj boli ali se pojavijo 
zdravstvene težave, imamo vsi samo eno željo – zdravje! Čakalna doba za specialistične preglede 
pa je lahko v javnem zdravstvenem sistemu zelo dolga, tudi več kot 6 mesecev. Z zavarovanjem 
Specialisti in zdravila pa si lahko zagotovite pregled pri specialistu že v 10-ih dneh. Z enostavnim 
klicem na brezplačno telefonsko številko Centra Zdravje AS 080 81 10 bomo na podlagi vaše 
napotnice za vas poiskali specialista, kjer vam na zdravstveno storitev ne bo treba čakati več kot 
10 dni, pregled pri specialistu pa tudi plačamo. Kot prva zavarovalnica v Sloveniji smo vzpostavili 
tudi svojo ambulanto Zdravje AS v Ljubljani z vrhunskimi zdravniki specialisti in fizioterapevti.  

Naša ponudba pa je še veliko obsežnejša – zavarovanjem smo dodali tudi najsodobnejše varčevalne 
produkte KD Skladov, ene najuspešnejših družb za upravljanje premoženja v Sloveniji. 

Razlogov, da nas obiščete, je torej več kot dovolj. Pričakuje vas naša uigrana ekipa, zato 
dobrodošli pri nas!
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11. 4. 2017 •   DC ŠENT dnevni center Škofja Loka, 10.00

PREDSTAVITEV KNJIGE SIMONA MIČIĆA: DEČEK S TATUJEM NA SRCU – 
OSEBNA IZPOVED O SPOLNI ZLORABI 

Informacije: Špela Podobnik, 04 51 83 730 (prijave so obvezne)

11. 4. 2017 •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
17.30 

Ura pravljic v sodelovanju z Glasbeno šolo Škofja Loka (od 4. leta 
dalje): Poslušaj pravljico in spoznaj inštrument 
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

11. 4. 2017 •  Sokolski dom, Velika kristalna dvorana, 18.00 

USTANOVNA SLOVESNOST INTERACT KLUBA ŠKOFJA LOKA

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

11. 4. 2017 •  MKC pri Rdeči ostrigi, 18.00 

POTOPISNO PREDAVANJE: UTAH – SIMFONIJA BARV IN OBLIK 

Informacije: Zavod O, VGC, 40 477 640, apolonija@zavodo.org

11. 4. 2017 •  Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

POTOPISNO PREDAVANJE: S TRANSIBIRSKO ŽELEZNICO IZ MOSKVE 
PO SIBIRIJI IN MONGOLIJI NA KITAJSKO

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

12. 4. 2017 •  MDC BLOK, Frankovo naselje 68, 14.00 

IZDELOVANJE ANIMIRANIH SLIČIC GIF 

Informacije: Anja Eržen, 040 326 165, anja@familija.eu

12. 4. 2017 •  Miheličeva galerija v Kašči na Spodnjem trgu, 18.00

PREDSTAVITEV ZELENE SHEME SLOVENSKEGA TURIZMA

Informacije: Andreja Križnar, 04 51 70 602,  
andreja.kriznar@skofja-loka.com, www.visitskofjaloka.si

12. 4. 2017 •  Galerija Ivana Groharja, 19.00

ODPRTJE RAZSTAVE TONETA LOGONDERJA: SPOMENIK UMETNOSTI 
IN LEPOTI  

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

13. 4. 2017 •  Krajevna knjižnica Trata, 17.00 

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE: VELIKONOČNI ZAJČEK 

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

13. 4. 2017 •  Kino Sora, 18.00 

IZOBRAŽEVALNI FILM: ŠE ŽAL TI BO! OB POČASTITVI 20-LETNICE 
DELOVANJA LAS ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI V OBČINI ŠKOFJA 
LOKA

Informacije: Sabina Gabrijel, 04 511 23 30,  
sabina.gabrijel@skofjaloka.si

18. 4. 2017 •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
17.30 

ZAKLJUČEK UR PRAVLJIC – GLEDALIŠKA PREDSTAVA MIŠKINEGA 
GLEDALIŠČA KU-KUC: ČUDEŽNI PRALNI STROJ

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

18. 4. 2017 •  Krajevna knjižnica Trata, 19.00 

BRALNI KROŽEK: KNJIGOSNEDKE 

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

18. 4. 2017 •  Kašča na Spodnjem trgu, 19.00 

UPORABNA ZNANJA PREDNIKOV ZA HARMONIČNO ŽIVLJENJE IN  
SOBIVANJE Z NARAVO, PREDAVANJE DR. BREDE POLJANEC

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

18. 4. 2017 •  Sokolski dom, 19.00 

OKUSI INDIJE 2017: KULTURNA PRIREDITEV

Informacije: Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si

18. 4. (do 25. 4.) 2017 •  Sokolski dom, 19.00 

OKUSI INDIJE: ODPRTJE DVEH FOTOGRAFSKIH RAZSTAV SONJE 
RAVBAR: ZDRUŽENE BARVE/UNITED COLOURS AMITA PASRICHE IN V 
OČEH INDIJE/IN THE EYES OF INDIA 

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

19. 4. 2017 •  MDC BLOK, Frankovo naselje 68, 17.00 

KREATIVNO PISANJE: KAKO NAPISATI KRATKO ZGODBO 

Informacije: Anja Eržen, 040 326 165, anja@familija.eu

19. 4. 2017 •  Sokolski dom, 18.00 

BREZPLAČNO PREDAVANJE KLUBA GAIA: UPORABNI OKRASNI VRT  
OB HIŠI  

Informacije: Andreja Križnar, 04 517 06 00, www.visitskofjaloka.si

19. 4. 2017 •  Kulturni dom Sv. Duh, 18.00

UŽITNE IN ZDRAVILNE RASTLINE V ZDRAVI PREHRANI 

Informacije: Matjaž Jerala, 041 348 199, matjaz.jerala@siol.net,  
www.sorskopolje.si

19. 4. 2017 •  Galerija Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, 19.00

MUZEJSKI VEČER: POZNA ANTIKA IN VELIKO PRESELJEVANJE  
LJUDSTEV

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

19. 4. 2017 •  Kino Sora, 20.00 

OKUSI INDIJE 2017: FILM SODIŠČE  

Informacije: 040 55 12 13, info@kinosora.si (vstop prost)
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20. 4. 2017 •  Krajevna knjižnica Trata, 9.30 

DRUŽENJE S KNJIGO ZA OTROKE OD 3. DO 6. LETA:  
ZAJČEK PRIPOVEDUJE  

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

20. 4. 2017 •  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
17.00 

REŠEVANJE KVIZA: RAZGIBAJMO MOŽGANČKE (ZA OSNOVNOŠOLCE)

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

20. 4. 2017 •  MKC pri Rdeči ostrigi, 18.00 

PREDAVANJE PRIMOŽA TURNŠKA O PERMAKULTURI

Informacije: 040 477 640, apolonija@zavodo.org

20. 4. 2017 •  Kino Sora, 20.00 

OKUSI INDIJE 2017: DRAMA POGREB

Informacije: info@kinosora.si (vstop prost)

21. 4. 2017 •  Cankarjev trg 6, atelje AMUSE, 16.30 

DELAVNICA POLSTENJA POSOD

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

21. 4. 2017 •  Kašča na Spodnjem trgu, 19.00 

DR. MATIJA OGRIN: KAPELSKI PASIJON: VZPOREDNICE IN RAZLIKE S 
PROCESIJO PATRA ROMUALDA

Informacije: andreja.megusar@skofjaloka.si 

21. 4. 2017 •  Zimski vrt Loškega puba, 22.00 

KONCERT SKUPINE BIG FOOT MAMA + THE WET  

Informacije: Klavdija Rupar, 041 415 777, klavdijarupar17@gmail.com

22. 4. 2017 •  Mestni trg, 8.00–12.00 

CVETLIČNI SEJEM  

Informacije: Andreja Križnar, 04 517 06 00, www.visitskofjaloka.si

22. 4. 2017 •  Starološki trg, 8.30–12.20

JURJEV SEMENJ 

Informacije: Nika Mohorič, 041 515 950, www.staraloka.si

22. 4. 2017 •  Loški oder, 10.00 

PIKO OBIŠČETA GUSARJA  

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

22. 4. 2017 •  Sokolski dom, 20.00

ROMUALDOV DAN: IZZA ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA 2015,  
DOKUMENTARNI FILM 

Informacije: andreja.megusar@skofjaloka.si 

23. 4. 2017 •  Sokolski dom, 18.00 

SLOVESNOST OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU

Informacije: Štefan Kalamar, 04 512 00 06

25. 4. 2017 •  DC ŠENT Škofja Loka, 10.00 

POGOVORNA SKUPINA Z EDOM P. BELAKOM

Informacije: Špela Podobnik, 04 51 83 730

5. 4. 2017 •  Loški muzej Škofja Loka, 17.00 

ŠTUDIJSKI KROŽEK POMEMBNE LOČANKE  

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

25. 4. 2017 •  Sokolski dom, 18.00 

LETNI KONCERT UČENK IN UČENCEV GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA

Informacije: www.gsskofjaloka.si

25. 4. 2017 •  Športna dvorana Trata, 19.00 

CVETKO IMA TALENT  

Informacije: Andrej Novljan, andrej.novljan@oscg.si

25. 4. 2017 •  Kino Sora, 20.00 

OKUSI INDIJE 2017: FILM PAST 

Informacije: info@kinosora.si, 040 55 12 13 (vstop prost)

26. 4. (do 18. 5.) 2017 •  Mala galerija Občine Škofja Loka, 19.00

ŠENT, SKOZI USTVARJANJE DO STIKA S SEBOJ 

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

29. 4. 2017 •  Sokolski dom, 18.00 

IX. MEDNARODNI CIKEL KONCERTOV: FESTIVAL RUSKIH ROMANC 
BLAGOSLOVI ME, MOJ TALISMAN 

Informacije: Katja Štucin, 04 511 23 12, katja.stucin@skofjaloka.si

Nagrajenci nagradne križanke
Nagrajenci nagradne križanke Gorenjskega glasa, ki je bila 
objavljena v Loških novicah dne 14. marca 2017 z geslom 
ŽIVALI SO NAM BLIZU, prejmejo Vodnik po naravi Cvetlice. 
To so: Ivica Premrov, Žabnica, Francka Habjan, Škofja Loka 
in Anja Mazi, Šenčur. Nagrajencem čestitamo!
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

Prav vsa prijetna pričakovanja se vam 
bodo uresničila, tako da boste v ljubezni 
več kot zadovoljni in končno srečni. Še 
dobro, da ne iščete sreče v denarju, saj 
bi drugače čisto obupali. Denar bo prišel 
ob pravem času, brez skrbi. Pravijo, da so 
slučaji namenjeni, a to ne pomeni, da je 
vsaka stvar samoumevna.

LEV 
23. 7.–23. 8.

Odločili se boste za večje spremembe v 
svojem življenju. S tem boste naredili ve-
lik korak naprej za svojo ljubezen. Denar 
ni vse, je pa veliko. Delali boste v to smer 
in se brezmejno trudili. Če uspeha ne bo 
takoj, ne bodite razočarani. Izkoristite 
možnosti in ne razmišljajte, saj se vam 
zaradi tega priložnosti umikajo. 

STRELEC 
23. 11.–21. 12.

Še vedno se boste spraševali, kaj, kako 
in zakaj. S tem ne boste nič rešili, le še 
bolj se boste zapletli v mrežo sprene-
vedanja. Čeprav ste dokaj brez denarja, 
vam to ne bo spremenilo načrtov. Že dalj 
časa se odločate za daljše potovanje. 
Nikar ne čakajte na druge in se končno 
odpravite.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Prijateljska zveza, ki traja že kar nekaj 
časa, ima možnost, da se razvije v pravo 
in trdno ljubezen. Ne delajte si nepotreb-
nih in neutemeljenih skrbi glede denarja, 
ker se bo vse uredilo tako, kot je treba – 
in ob pravem času. Vse ni samo belo ali 
samo črno. Je rožnato in pisano. Spozna-
nje vas pripelje do ciljev.

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Usodo boste vzeli v svoje roke in nič več 
se ne boste prepuščali zgolj naključju in 
čakali, da se kaj zgodi samo od sebe. Ker 
ste bili varčni, se vam bo začel kupček 
počasi večati. Pravilno, saj so tudi vaše 
želje vedno večje. Tudi dobrim ljudem, se 
dogajajo dobre stvari. Le včasih je treba 
malo dalj čakati.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1

Pogovorili se boste in marsikaj bo posta-
lo bolj jasno. Bližina vam bo dala nove 
energije. Poslovni uspehi iz prejšnjega 
obdobja se vam bodo še nadaljevali. 
Le malo bodite pazljivi, komu zaupate. 
Čeprav vidite več metrov naprej v priho-
dnost, ne smete pozabiti na sedanjost, 
ki je tudi zelo pomembna.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Začeli se boste čustveno odpirati in kar 
naenkrat bo prišlo do sprememb, na ka-
tere ne boste mogli vplivati, kar je tudi 
prav. Ko načrtujete nove projekte, se mo-
rate zavedati tudi, da morate najprej do-
končati stare. Ko ne vemo, kaj je pravza-
prav tisto, kar hočemo in kaj tisti trenutek 
pričakujemo, ne naredimo ničesar.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

Odziv ljubljene osebe ne bo tak, kot bo-
ste pričakovali. Sprva vam bo vzelo vo-
ljo, a po razmisleku boste spregledali. 
Finančne zagate se vam bodo reševale. 
Res ste imeli kar nekaj izdatkov, a vsee-
no se boste znašli. Velik čar se lahko raz-
leti zaradi nezaupanja, pa naj bo še tako 
sijoč. Bodite malo bolj pozitivni.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Prihajate v obdobje, ko ne boste vedeli, 
kaj hočete. Objem vas bo prej obremenil, 
kot pa sprostil. Še naprej boste veselo 
zapravljali brez slabe vesti. Denar je na-
menjen temu, da kroži, in tega se boste 
še kako držali. Nikar se toliko ne upirajte 
usodi, saj vam prinaša tudi lepe trenut-
ke. Dvome odstranite brez strahu.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Naj bodo to zvezde ali pa vesolje, v vsa-
kem primeru je pred vami dobro obdobje 
za čustva oziroma ljubezen. Pred vami je 
začetek novega posla. Izkoristili boste 
vse možnosti, ki se vam bodo ponujale. 
Veliko težav ne rešite ravno zato, ker se 
težko prilagajate. Trmo porabite raje za 
kaj bolj koristnega.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

Ko se vam bo v partnerstvu približeval 
prepirček, se mu boste znali izogniti. A 
naj to ne postane navada. Nekdo vas bo 
nagovarjal k čudovitemu poslu, vendar 
bodite pozorni na drobni tisk, saj se tam 
marsikaj skriva. Včasih se preteklost, 
prihodnost in sedanjost križajo. Katera 
smer je prava, je odvisno samo od vas.

RIBI
20. 2.–20. 3.

Dobili boste očitek, da imate za svoje bli-
žnje vedno premalo časa. Premislili bo-
ste in naredili vse, da to popravite. Obeta 
se vam denarni vzpon pa tudi delovno 
boste neutrudljivi. Cilj, ki ste si ga zasta-
vili, boste dosegli. Vsak dan nam prinese 
kaj novega, zato se je treba prepustiti in 
biti v pozitivnem pričakovanju. 
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Trgovina Tinček, Kidričeva cesta 65, Škofja Loka
Delovni čas trgovine: ponedeljek, torek, sreda, četrtek: od 9. ure do 17. ure, 
petek: od 9. ure do 19. ure, sobota: od 8. ure do 13. ure

Ko se združijo domači  
pridelovalci hrane

Trgovina Tinček je svoja vrata odprla lani de-
cembra, v njej pa ponujajo domače izdelke lo-
kalnih kmetij. 

Kmetija Pr' Petelin ponuja mlečne izdelke, naj-
različnejše sire (najbolj znana sta sir Tinček in 
Dimko), skuto, probiotične  jogurte (navadni in 
z okusi jagode, borovnice,  pečenega jabolka ...), 
v ponudbi so tudi pekovski izdelki iste kmetije, 
mešani piškoti, valjani piškoti in potice.

Mesarija Selak ponujajo domače suhe salame, 
klobase, ocvirke, suho meso, šunko, v velikonoč-
nem času pa tudi  velikonočno šunko.

Iz kmetije Pr' Rešk so na voljo domače hrenovke, 
kranjske in posebne klobase.

Odlični kruhi in piškoti pa prihajajo tudi od  
Domačije Prek in kmetije Podmlačan.

Domače dobrote na enem mestu, 
čas je, da se sami prepričate! 

Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si

http://knjigarna.slomsek.net

Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h;
sob.: 8h – 12h

KRANJ, Koroška c. 19
Telefon:     04 236 89 28
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V knjigarni Ognjišče Kranj vas vabimo 
k nakupu daril za najlepše praznike:

OB BOGATI PONUDBI IN V PRIJETNEM OKOLJU  
IZBERITE PRAVO DARILO.
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Nagrade: 1. nagrada: darilni bon v vrednosti 10 evrov za BvF vadbo, 2. in 3. nagrada: knjiga Hrana kot zdravilo 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 10. maja 2017, na 
Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na 
Ble i we i so vi ce sti 4.    

           + poštnina

11 90
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava
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www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

KUPON ZA DODATNIH

      
20 EUR

POPUSTA

  

-25%
DO

do 30. 4. 2017
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Erotična trgovina
POPESTRITE SPOMLADANSKE VROČE TRENUTKE 

          Z IZDELKI IZ NAŠE BOGATE PONUDBE
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KUPON VELJA ZA IZDELKE, KI NISO V AKCIJI

EROTIČNO PERILO, PRIPOMOČKI, ZABAVNI ARTIKLI ZA DARILA,

LUBRIKANTI, MASAŽNA OLJA, STIMULANSI TER ŠE IN ŠE...

OBIŠČITE NAS V NAŠIH BOGATO ZALOŽENIH TRGOVINAH:

KRANJ

MEDVODE

Šuceva ulica 25 (poslovna hiša RONA)

tel.: 04 281 32 20

Seškova ulica 9

tel.: 01 361 17 73

www.venera-shop.com ---
---
---
---
---
---
---
---
---



Poslovna cona A 53
4208 Šenčur

CROSS 4.0

HARDNINE

MESTNO KOLO WINORA B180.X

BOSCH Active Line / BOSCH PowerPack 400 Wh
2.199 €           Promocĳska cena: 1.759 €

TREKING KOLO HAIBIKE SDURO CROSS 4.0 

YAMAHA PW-SYSTEM / YAMAHA 400 Wh
2.199 €          Promocĳska cena: 1.759 €

GORSKO KOLO 29˝HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.5 

YAMAHA PW-SYSTEM / YAMAHA 500 Wh
2.199 €           Promocĳska cena: 2.079 €
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www.a2u.siVEČ KOT 70ELEKTRIČNIHKOLES NAENEM MESTU
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