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NOVO ODKRITJE ZA MOŠKO SPOLNO MOČ!

KAPSULE ZA MOŠKE POWERACT
Z VITAMINI IN MINERALI, ZA IZBOLJŠANJE VITALNOSTI IN
SPODBUJANJE SPOLNE SLE.
EREKCIJE POSTANEJO BOLJŠE IN MOČNEJŠE
TAKOJŠEN IN DOLGOTRAJEN UČINEK

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE
DARILA ZA VSE PRILOŽNOSTI, EROTIČNO, PERILO, PRIPOMOČKI, STIMULANSI, LUBRIKANTI, MASAŽNA OLJA TER ŠE IN ŠE...

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

031 399 322

www.venera-shop.si
Vabimo vas, da najlepši čas v letu
preživite z nami, rezervirajte mizo za
prednovoletno srečanje že sedaj.
Za praznični december smo vam poleg
redne ponudbe odličnih kosil in malic
pripravili izvrstne decembrske menije.
Na voljo bodo tudi pečenice, krvavice,
svinjske in telečje krače.

PINOLI D.O.O., TRNJE 29, ŽELEZNIKI

Vedno in ob vsaki priložnosti
pa pri nas lahko dobite zašpiljeno
dobro kranjsko klobaso.

Gostilna Arvaj
K nam pridete kot gost, odidete kot prijatelj!

pri mostu nad kanjonom Kokre
Kajuhova 2, 4000 Kranj
Tel.: 04 28 00 100
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Proti ukinitvi železniškega prehoda
Slovenske železnice še v letošnjem letu nameravajo zapreti železniški prehod na
Trati za motorni promet. Na škofjeloški občini si želijo drugačne rešitve.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
FOTO: TINA DOKL

• Zaradi vzdrževalnih del je bil ne-

Župan Tine Radinja
na prebivalce vasi Trata. Takim enostranskim ukrepom, brez posvetovanja s prebivalstvom, brez sociološke
presoje kraja (kje so trgovine, vrtci,
šole – za koliko se podaljša pot) nasprotujemo, še posebej brez tega, da
nam sploh predstavijo, kakšna bo
končna ureditev tega območja. Zaradi
naštetih razlogov bomo 14. novembra
na Trati organizirali predstavitev za
javnost oziroma javni posvet, na katerega bomo povabili tudi predstavnike
ministrstva in Slovenskih železnic, da
bodo lahko prebivalke in prebivalci
tega območja izrazili svoja pričakovanja o končni ureditvi.
• V drugi polovici oktobra ste dobili uporabno dovoljenje za Vrtec Kamnitnik.
Uporabno dovoljenje smo dobili 23. oktobra in težko opišem, kako smo bili
vsi udeleženi pri tem projektu zadovoljni in veseli. Res bi se rad zahvalil
vsem zaslužnim – projektantom, izvajalcem, nadzornemu, ekipi na občini,
ki je za to skrbela, Vrtcu Škofja Loka z
njihovimi predlogi, da je bilo narejeno

v roku, v pogodbenem obsegu in da se
lahko zdaj z vrtcem intenzivno pripravljamo na odprtje nove enote vrtca Kamnitnik. Občina je prevzela objekt in
ga bo v kratkem predala Vrtcu Škofja
Loka v upravljanje. Tako bo res še letos
lahko odprl svoja vrata in bo v njem
slišati otroško igranje.
• Na drugi strani se je pa Vrtec
Sončni žarek znašel v finančni stiski. Kako jim lahko pomagate?
Vrtec Sončni žarek je zasebni vrtec, ki
že vrsto let deluje na območju Škofje
Loke. Kot zasebni vrtec je upravičen do
85 odstotkov financiranja iz občinskih
sredstev. Ta sredstva redno zagotavljamo, občasno se javijo še na druge
razpise občine. Ima pa Sončni žarek v
zadnjih mesecih kar nekaj finančnih
težav. Večkrat smo se že sestali, kako
bi lahko zasebnemu vrtcu pomagali.
Predlagali smo nekaj rešitev, pri čemer velja poudariti, da iščemo rešitve,
ki so v zakonskih okvirih. Velika odločitev, ki bo potrebna, tako na strani
vrtca kot na strani občinskega sveta,
pa je, ali se vrtcu podeli koncesija, s

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

kaj dni zaprt nivojski prehod čez
železniško progo na Trati. Že več let
pa je govora, da Slovenske železnice nameravajo v celoti preurediti ta
prehod, ki naj bi bil namenjen zgolj
pešcem in kolesarjem. Vi in občinska uprava se s tem predlogom ne
strinjate. Kakšno ureditev predlagate in kakšne so možnosti, da vaše
želje tudi upoštevajo?
Naš predlog je predvsem, da se železniška postaja in prehajanje čez železniško progo na območju Trate uredi
varno in celostno. To pomeni, da bo
omogočen dostop do tirov in bo življenje prebivalk in prebivalcev na tem
območju nemoteno, ne pa da se to
ureja s parcialnimi ukrepi, kot je zapora železniškega prehoda s količki.
Komisiji za železniške prehode smo
to mnenje tudi jasno izrazili, vendar
so nas zavrnili. Slovenske železnice
namreč vztrajajo pri tem, da se nivojski prehod na Trati popolnoma zapre. Torej, oni bi ga zaprli kar za vse,
samo začasno so pripravljeni dopustiti prehod še kolesarjem in pešcem.
Ob upoštevanju varnosti kot vodilu za
prehajanja proge se nam zdi, da bi se
ta prehod dalo urediti veliko bolj varno, predvsem za osebni promet. Res bi
bilo treba popolnoma omejiti tovorni
promet, seveda pa puščati čez pešce
in kolesarje, dokler ni urejenega podvoza. Kot dolgoročno in bolj celostno
ureditev pa vidimo ureditev podvoza
na tem mestu v sklopu preureditve
železniške postaje.
Še enkrat, nameravani ukrep Slovenskih železnic, ki naj bi ga izvedle
še letos, torej fizično zaprtje prehoda
za ves motorni promet z ukinitvijo
zapornic, pa se nam zdi samo en tak
hiter ukrep brez kakršnegakoli ozira
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katero se mu omogoči stoodstotno financiranje.
• Še nekaj dni je odprt javni poziv
za sofinanciranje obnove kozolcev v
občini. Pohvale vredna gesta. Na kakšen odziv računate in koliko sredstev namenjate za to?
Za sofinanciranje v prvem poskusu
namenjamo deset tisoč evrov, ki so
namenjeni lastnikom za obnovo dotrajanih, degradiranih kozolcev na
našem območju. S tem ukrepom želimo spodbuditi lastnike kozolcev, da
nanje pogledajo tudi kot na kulturno
dediščino, kot na del naše skupne
krajine, in ne kot na priročne nosilce
za plakatna mesta. Interesa za to je
dosti, zato se lastniki lahko do 15. novembra še odzovejo in prijavijo obnovo kozolcev v naš razpis. Razpis smo
objavili prvič in po tokratnih učinkih
ga bomo prilagodili za prihodnje leto.
• Testirali ste kombi za prevoz občanov. Ali se na tem področju obeta
kaj novega in za katero linijo ga nameravate vpeljati?
Testiramo več različnih avtobusnih
ali mini bus prevozov, predvsem za
področje starega mestnega jedra,
zdravstvenega doma, Podlubnika in
vojašnice. Torej, iščemo različne rešitve, kako omogočiti javni prevoz na
območju centra mesta, da bi bilo mesto manj obremenjeno s prometom

in lažje povezano tudi za skupine, ki
so težje mobilne. Tako smo testirali
različno velike avtobuse na električni pogon, saj se nam zdi tovrstna rešitev primerna za naše mesto in bi
lahko imela zelo velike učinke tudi
pri zmanjšanju prometa predvsem
v starem mestnem jedru pa mogoče
pri omogočanju dostopnosti na grad.
Javili smo se na razpis Eko-sklada za
električne avtobuse, kjer je predvideno kar 85-odstotno sofinanciranje,
in če bomo uspešni, bo prvi tak redni
avtobus kmalu zapeljal po ulicah in
trgih Škofje Loke.
• Večkrat smo že govorili o prostorski stiski zdravstvenega doma,
ki jo v sodelovanju z Osnovnim
zdravstvom Gorenjske rešujete po
korakih. Še vedno pa ostaja odprta problematika parkiranja. Prišlo
je tudi do pobude za ureditev parkirnih mest v primeru prihoda na
urgenco.
Preobremenjenost zdravstvenega do
ma kot stavbe se kaže tudi pri preobremenjenosti parkirišča. Zato gredo koraki, ki jih delamo z Osnovnim
zdravstvom Gorenjske, predvsem v
smeri, da vse manj nujne dele zdravstvenega doma oziroma medicinskih
storitev preselimo na druge lokacije,
ker to ne pomeni samo razbremenitve prostorske stiske zdravstvenega

doma, ampak tudi razbremenitev stiske s parkiranjem.
Drugi del je, da moramo za res urgentne primere urediti kratkotrajna parkirišča, ki bi bila ves čas namenjena
tistim, ki ne morejo s parkirišča priti
peš, pa nimajo znaka za invalide na
avtomobilu. Invalidskih parkirnih
mest je relativno veliko, ampak bo
treba nekaj urediti za tiste, ki se zaradi neke trenutne zdravstvene situacije ne morejo sprehoditi do zdravnika.
Potrebni bodo torej dodatni ukrepi na
področju parkiranja, tako z razširitvijo parkirišč kot z uvedbo takšnega
parkirnega režima, ki bo spodbujal
to, da je parkirišče pred zdravstvenim
domom namenjeno predvsem tistim,
ki so prišli do zdravnika.
• Ob potrditvi novih kipov v Aleji zaslužnih Ločanov je bilo rečeno,
da naj bi se moškim znamenitežem
še v letošnjem letu pridružila prva
ženska – Marija Bračko. Kip naj bi
postavili ob 105. obletnici njenega
rojstva. Spomnimo, prav na njeno
pobudo so leta 1946 začeli graditi loški zdravstveni dom. Kako kaže postavitvi njenega kipa?
Za postavitev kipa Mariji Bračko je že
vse pripravljeno in kip je v izdelavi.
Če bo vse potekalo, kot je predvideno,
se že zelo veselim odprtja prvega kipa
Ločanki konec tega meseca.

Posvet o ukinitvi prehoda
Občina Škofja Loka in Krajevna skupnost Trata organizirata posvet glede
prihodnjega statusa nivojskega prehoda čez železniško progo na Trati.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Posvet bo potekal 14. novembra ob 18.
uri v prostorih Gasilske zveze Škofja
Loka na Kidričevi cesti.
Naj spomnimo, Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo soglasje za prekategorizacijo obstoječega nivojskega
prehoda Trata v nivojski prehod, ki bo
tako namenjen izključno pešcem in
kolesarjem. Gre za začasen ukrep do
izgradnje izvennivojske povezave na

približno istem mestu in dokončne
ukinitve nivojskega prehoda Trata.
»V Celostni prometni strategiji občine,
sprejeti leta 2017, je železniška postaja
na Trati opredeljena kot pomembno
prometno vozlišče in terminalna točka.
Občina Škofja Loka se zato zavzema za
čimprejšnjo celovito ureditev glavne železniške postaje z ureditvijo podhoda in
peronov, tudi za gibalno ovirane. Parcialni ukrepi, kot jih predlaga ministrstvo
na območju glavne železniške postaje

Trata, po mnenju občine ne bodo pripomogli k trajnostni mobilnosti in večji
varnosti na območju glavne železniške
postaje, zato je smiselno prisluhniti dejanskim potrebam lokalnega okolja,«
so zapisali v vabilu na posvet.
Na posvet so poleg prebivalcev Trate in zainteresirane javnosti vabljeni
tudi predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in Slovenskih
železnic.
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Obnovili več cest
V tem letu je občina na področju naložb v povezavi s cestami izvedla številne
projekte. Nekateri so še v teku.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Med investicijami so rekonstrukcije
cest in asfaltiranje makadama, kar
hkrati pomeni ureditev spodnjega
ustroja ceste, ureditev odvodnjavanja
in asfaltiranje. Ob tem so na nekaterih odsekih poskrbeli za dotrajani vodovod in kanalizacijo.
Tako so že v maju zaključili sanacijo plazu na vojaški cesti do Naceta z
rekonstrukcijo dvestometrskega odseka, junija so sanirali plaz Mežnar v
Zmincu, zaključena je bila tudi rekonstrukcija dotrajanega mostu v naselju
Gabrk. Mesec kasneje so izvajalci asfaltirali makadama na območju Vincarij ter Potočnikove ulice.
Letos je bila izvedena tudi rekonstrukcija odseka ceste na Novem svetu in v
Groharjevem naselju ter rekonstrukcija odseka ceste Zminec–Sv. Petra
Hrib, v gradnji pa je cesta s parkiri-

ščem in dvorišče ob igrišču na Godešiču.
Velika investicija v vrednosti približno dvesto tisoč evrov je bila oktobra
zaključena rekonstrukcija ceste proti
Staremu vrhu (odsek Jakov kot–križišče Lenart). V tem mesecu se izvaja
še sanacija temelja brvi po poplavah
v Dolu. Prav tako je v teku rekonstrukcija in širitev štirih mostov na relaciji
od Ševelj do Bukovščice. Vrednost te
investicije znaša približno dvesto petdeset tisoč evrov.
V pripravi je dokumentacija za asfaltiranje 850 metrov makadamske
ceste na Valterskem Vrhu in sanacijo
usada pod cesto nad Valterskim Vrhom oziroma izdelavo kamnite pete
in zložbo, nasipa ter ureditev odvodnjavanja.
V poletnih mesecih so na območju naselja Podlubnik, kjer je na nekaterih
manjših odsekih vodovoda prihajalo

do zelo pogostih okvar, ki so povzročale škodo na stanovanjskih objektih in
vrtovih ter izgubo pitne vode, obnovili
vodovod.
V letošnjem letu so zgradili tudi ločeni
kanalizacijski sistem po Ljubljanski
cesti, ki povezuje naselja severno od
Kidričeve ceste in ob Ljubljanski cesti z obstoječim kanalizacijskim sistemom ob vodotoku Suha. »Sočasna
gradnja fekalne in meteorne kanalizacije po celotni dolžini poteka trase
je bila potrebna zaradi prvotno preobremenjenega mešanega sistema, ki
je ob večjih količinah deževja prelival
tudi komunalno odpadno vodo. Treba je bilo padavinske vode zadržati in
preprečiti hipni iztok v vodotok Suha,
kar so dosegli z novim zadrževalnim
bazenom. Po vgradnji nove komunalne infrastrukture smo uredili še zgornji ustroj ceste,« so sporočili z občinske uprave.

O financah Škofjeloškega pasijona
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Vodja projekta Škofjeloški pasijon 2021
Jakob Vrhovec je v uvodu predstavil
glavne cilje, ki so med drugim 25.500
gledalcev, od tega štiri tisoč iz tujine;
več kot 270 tisoč evrov prihodkov od
prodaje vstopnic; vsaj 115 tisoč evrov
sponzorskih sredstev itd.
Načrtovana višina prihodkov in odhodkov je podobna kot v preteklih
dveh uprizoritvah, torej okoli pol milijona evrov. Načrt je racionalizacija
porabe in povečanje prihodkov. »Povečali bomo prihodke na strani prodanih
vstopnic in sponzorskih sredstev, da se

bo občinski delež zmanjšal,« je povedal
Vrhovec. Leta 2009 je škofjeloška občina financirala pasijon v višini 205 tisoč
evrov, leta 2015 slabih 147 tisoč evrov,
za leto 2021 pa je predvidenih 63 tisoč
evrov.
Prihodek od prodaje vstopnic nameravajo dvigniti na raven leta 2009, ko
so iz tega naslova zabeležili 271 tisoč
evrov prihodka. Sponzorska sredstva
nameravajo povečati na vseh področjih, predvsem pa na področju sponzorskih storitev. »Škofjeloški pasijon
2021 želimo tržiti čim bolj celostno. V
ta namen bomo predvsem tujim gostom ponudili možnost paketnega

nakupa. Tako bomo rezervirali večino nastanitev v Škofji Loki med trajanjem uprizoritev, ki jih bomo tržili
naprej gostom,« je še dodal Vrhovec.
Stroški za kostumografijo in masko
ostajajo na isti ravni, znižujejo pa se
stroški za prizorišče in sceno. Prav tako
se znižujejo stroški za strokovno ekipo,
saj tudi tukaj računajo na pomoč prostovoljcev, brez katerih ni pasijona.
Občinski svetniki so pozdravili tako
smel načrt in ga tudi soglasno podprli. Župan Tine Radinja pa je ob tej
priložnosti povedal, da so tudi izbrali
režiserja za naslednjo uprizoritev, to
je Borut Gartner.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Občinski svetniki so sprejeli finančno konstrukcijo projekta Škofjeloški pasijon
2021 in organizacijski načrt s pojasnili.
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KATARINA BERTONCELJ
MEGUŠAR, SDS

MARKO MURN
MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKE

Tako blizu, pa tako daleč

Za kakovost našega bivanja gre

Eno leto v občinskem svetu je hitro minilo v spoznavanju delovanja občinskega kolesja. Sem tudi članica
odbora za družbene dejavnosti in podpredsednica Krajevne skupnosti Bukovica - Bukovščica.
Pri svojem delu se srečujem z lokalnimi in državnimi predpisi glede gradnje. Urejanje našega okolja in
gradnje večinoma pomeni to, da je treba uskladiti neverjetno veliko pogojev, zahtev in želja. Kot svetnica
lahko sodelujem pri oblikovanju lokalnih predpisov.
Področje urbanizma in reševanje stanovanjske problematike sta za občine po Sloveniji velik zalogaj in
me zelo zanima, kako se bomo izkazali na teh področjih.
V odboru za družbene dejavnosti smo se v preteklem
letu soočili z dvigom plač v javnem sektorju, ki je posledično pomenil dvig določenih plačil za občane.
V Krajevni skupnosti Bukovica - Bukovščica pripravljamo predloge za ureditev vaških jeder. Leta že opažam, da je središče vasi Bukovica izredno živahno.
Gre za pester preplet osnovne šole, vrtca, stanovalcev, športnega društva in aktivnosti v dvorani. Poleg
približno 80 otrok, ki obiskujejo vrtec in šolo v vasi,
se tukaj srečujejo starši iz vseh okoliških vasi, tudi iz
sosednjih krajevnih skupnosti. Mislim, da je to kvaliteta, ki jo moramo ohraniti in omogočiti nadaljnji
razvoj z razširitvijo vaškega jedra. Ko se mestna jedra
soočajo s težavo praznih središč, je v našem primeru
obratno. Želimo obdržati utrip na vasi, povečati ponudbo in privabiti več občanov. Krajani nas najbolj
pogosto opozarjajo na težave z dotrajanimi ali neasfaltiranimi potmi. Na tem področju smo že zaznali, da se stvari premikajo na boljše. Je pa res, da je
včasih vožnja skozi sotesko precej adrenalinski izziv,
mimo kolesarjev in s srečevanjem tovornih vozil na
(pre)ozkih odsekih. Držim pesti za ureditev kolesarskih poti.
Ob vsesplošnem omenjanju razvoja podeželja me skrbi, da razvoj pomeni najhitrejšo internetno povezavo,
medtem ko v vaseh niti kruha ne moremo več kupiti.
Na sejah svetniki pogosto opozarjajo na vtis Škofje
Loke ob obisku mesta. Najsi gre za košnjo trave, mestno zasaditev, javne sanitarije, zanimive foto točke,
sprehajalne poti, razširitev muzeja na prostem … se
popolnoma strinjam. Vse našteto je potrebno, če želimo, da je obisk mesta prijetna izkušnja za goste.

Po končani zadnji seji Občinskega sveta sem bil naprošen napisati svojo predstavitev za objavo v Loških
novicah. Kaj naj pove o sebi človek, ki ima danes 65 let
in se je ravno upokojil. Vse življenje sem bil aktiven na
vodstvenih mestih v gospodarstvu. Deloval sem predvsem v mednarodnem okolju. Veliko sem in še vedno
potujem. A prav zaradi številnih odsotnosti sem se vedno rad vračal v domače okolje. Pri vožnji domov se
mi je med Lipico in Suho odprl pogled na prekrasno
veduto našega mesta z zelenim zakulisjem Lubnika,
pogled, ki me vedno znova navda s toplino domačnosti. Rad se vračam v domače okolje, kjer je prijetno živeti. Šele ko hodiš po svetu, se namreč zaveš, kako lepo
domovino imamo.
Cenim kakovost življenja v naši občini in želim pomagati pri njenem nadaljnjem razvoju. Nisem politik, a
Lista prijateljev Loke me je pritegnila prav zaradi svoje
nestrankarske usmeritve v povezovanje vseh deležnikov v občini, da strnemo sile, stopimo skupaj in se s
pozitivno energijo potrudimo izboljšati življenje naših
občanov na vseh področjih. Nerad se namreč družim
z ljudmi, ki samo kritizirajo in sejejo negativizem na
soljudi, da smo na koncu vsi nesrečni.
Že tretji mandat sodelujem v Odboru za gospodarske dejavnosti, obrt, kmetijstvo in turizem ter v Lokalni akcijski skupini Loško pogorje. V tem sklicu sem tudi občinski
svetnik in delujem še v drugih odborih. A vse to delam
kot prostovoljec. Sem namreč rotarijec, ki rad pomaga
ljudem. Občina vse moje sejnine že vsa leta nakazuje v
Rotary klub Škofja Loka za namen dobrodelnosti.
Vesel sem, da se je v zadnjih devetih letih v naši občini
razvilo uspešno gospodarstvo, vse več je uspešnih spodbud za oživljanje kmetij na podeželju, počasi, a vztrajno se povečuje tudi naša turistična ponudba. Žalosti pa
me zamiranje ponudbe v starem mestnem jedru. Kar
neverjetno je, da kvota občinskih subvencij za najemnike lokalov ni porabljena v celoti, saj se mnogi niti ne
potrudijo izpolniti potrebnih vlog za subvencioniranje.
Sam se bom še naprej zavzemal za odpiranje kakovostnih delovnih mest, spodbujanje ekološkega kmetovanja in razvoj prepoznavne turistične ponudbe,
temelječe na dediščini in naravi. Prepričan sem, da
bomo živeli dobro in uravnoteženo le s sodelovanjem
vseh občank in občanov, saj lahko našo Loko na bolje
spreminjamo le SKUPAJ.
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Predstavili
protipoplavne
ukrepe
Občina Škofja Loka
je v sodelovanju z
Ministrstvom za okolje
in prostor RS organizirala
predstavitev projekta
celovitih protipoplavnih
ukrepov na območju
od Puštala do Suškega
mosta.

Sotočje na dan 5. novembra leta 2012 (VIR: Občina Škofja Loka)

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Terasasta ureditev na območju Puštala (VIR: Ravnikar Potokar arhitekturni biro)
brežino pa bodo utrdili. Hiše v tem območju bodo varovane lokalno, in sicer
s sistemom različnih panelov, ki se
montirajo bodisi na ograje bodisi na
okna ali vrata. Lokalno varovanje je
določeno za vsak objekt posebej.
Od Puštalskega mostu do Sotočja bodo
uredili obstoječi podporni zid, na Sotočju pa je predvidena preureditev
desnega brega. Tudi zadnji odsek na
območju Sorške ceste je zelo zahteven, saj je ogroženih okoli osemdeset objektov. Na tem mestu je tako
predviden nasip, med njim in strugo
pa znižanje terena, s čimer naj bi se
povečala pretočnost. Tudi na tem mestu bodo nadgradili obstoječi oporni
zid ob vrstnih hišah, objekti pa bodo

opremljeni še s protipoplavnimi montažnimi elementi. Na celotnem območju je predvidenih tudi več črpališč
za meteorne vode.
V nadaljevanju so predstavili potek
parcelacij in cenitve zemljišč, nato
pa je sledila razprava. Občane je med
drugim zanimala časovnica. Dobili so
odgovor, da je začetek gradnje možen
že prihodnje leto, če bodo odkupi zemljišč potekali brez zapletov. Zaradi
vpliva ukrepov nizvodno si občani
želijo istočasnosti, in ne faznosti gradnje. Kar nekaj časa pa so se ustavili
pri vprašanju vpliva Suškega mostu
na pretočnost Sore, ki sicer ni predmet teh ukrepov, vendar bo treba nekoč ugrizniti tudi v to jabolko.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Sočasno se je predstavila tudi ekipa
in proces odkupov zemljišč za namen
izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov na tem območju. Namreč država
mora odkupiti nekaj zemljišč in pridobiti služnosti, da lahko pridobi gradbeno dovoljenje. Sredstva za nakup in
samo izvedbo protipoplavnih ukrepov
so po zagotovilih Direkcije RS za vode
na voljo, sama časovnica izvedbe pa je
odvisna tudi od postopkov pridobitve
zemljišč in v nadaljevanju izbire izvajalca ter tudi občinskih sredstev, saj je
škofjeloška občina sofinancer izvedbe.
Na začetku predstavitve je vodja oddelka za okolje, prostor in občinsko
redarstvo Tatjana Bernik preletela
zgodovino projekta. Robert Potokar iz
podjetja Ravnikar – Potokar in Rok Fazarinc iz podjetja I-ZVOR sta v nadaljevanju predstavila končno zasnovo
protipoplavnih ureditev.
Na območju od Nacetove hiše do Puštalskega kopališča je predvidena izgradnja opornega gradu, na samem
kopališču pa terasasto urejanje terena, ki je nekakšen pasivni sonaravni
ukrep pred mogočno silo deroče vode.
Na območju od Hudičeve brvi do Puštalskega mostu bodo sanirali obstoječi podporni zid na levem bregu,
kjer bo postavljena tudi ograja, desno
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Skupaj smo v tem
Enaindvajsetega novembra obeležujemo svetovni dan
raka trebušne slinavke.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Gibanje bo potekalo v številnih državah po Evropi in svetu. Tudi v Sloveniji
bodo osvetlili nekaj objektov z vijoličasto svetlobo in s tem podprli kampanjo, ki jo je pri nas začelo Združenje EuropaColon Slovenija, ki zastopa
bolnike z raki prebavil, tudi z rakom
trebušne slinavke. Njihova kampanja
se imenuje Skupaj smo v tem!, in kot
pravijo, je ime kampanje izbrano z razlogom in namenom.
“Govorimo namreč o raku, ki ima eno
najhujših statistik preživetja; pet let po
diagnozi živijo le še okoli štirje odstotki
bolnikov. Na leto zboli okoli 400 ljudi
in okoli 385 jih umre. Žalostno statisti-

ko raka trebušne slinavke lahko spremenimo le, če bomo bolnike odkrivali
prej. To lahko dosežemo le skupaj in če
bomo ozavestili čim več Slovenk in Slovencev,” opozarjajo v združenju.
Če vas bo 21. novembra pot zanesla
mimo vijoličasto obarvanih objektov,
vedite, da ta barva simbolizira ozaveščanje o raku trebušne slinavke. Tega
dne bodo osvetljene še številne druge
stavbe v več kot 30 državah po vsem
svetu.
Kot pravijo v Združenju EuropaColon
Slovenija, so znaki raka trebušne slinavke naslednji: splošno slabo počutje, bolečina v žlički in/ali v sredini
hrbta, izrazita nepojasnjena izguba
telesne teže, svetlo blato, temen urin.

V soboto se je ponovno začela družinska
rekreacija, ki poteka med 17. uro in 18.30
v mali telovadnici OŠ Cvetka Golarja. Rekreacijo bodo vodili športni vaditelji, ki
pripravljajo igre, spretnostne veščine in
zabavna tekmovanja. Starostne omejitve
ni, edini pogoj je, da otroci s seboj pripeljejo tudi starše. S seboj prinesite športno
opremo in obutev. Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti (LAS)
je družinsko rekreacijo prvič organizirala
že leta 1999 z namenom preprečevanja
negativnih dejavnikov, ki jih pred starše
in otroke postavlja sodoben način življenja. V LAS-u so prepričani, da je športna
dejavnost tista, ki lahko mlade odvrača
od negativnih pojavov v sodobni družbi.

Vrtec bo odprl vrata

Zaradi gradnje vodovoda na vzhodnem delu naselja Zminec, ki leži ob stari cesti v
Poljansko dolino, na območju Dolgih travnikov velja popolna dolgotrajna zapora prometa na delu stare ceste v Poljansko dolino. Zapora bo trajala do predvidoma 20. novembra. Obstoječi vodovod, ki se je napajal iz lastnega, zasebnega vodovoda, je bil že
zelo dotrajan. Za nemoteno oskrbo s pitno vodo je bilo zato treba vodovodno omrežje
obnoviti in ga priključiti na javni vodovod. Nov vodovod se bo odcepil od obstoječega
primarnega vodovoda Visoko–Škofja Loka. Predvidena skupna dolžina vodovoda je
dobrih 280 metrov, postavili pa bodo tudi dva nadtalna hidranta.

V petek, 29. novembra, ob 17. uri vabljeni
na odprtje novega skoraj ničenergijskega
vrtca Kamnitnik, ki se lahko pohvali tudi
z lično zunanjo podobo, ki sledi naravnemu okolju. Po kulturnem programu, za
katerega bodo poskrbeli otroci iz vrtca, si
boste nove prostore lahko tudi ogledali.
Vrtec Kamnitnik bo imel šest oddelkov
za nižje in sedem oddelkov za višje starostno obdobje ter dva razvojna oddelka.
V njem bodo tudi osrednja kuhinja, glasbena in likovna ustvarjalnica, soba za naravoslovje in še in še. Zagotovo bo Vrtec
Kamnitnik prijeten prostor za malčke, za
dobro vzdušje pa bodo dodatno poskrbeli strokovni sodelavci vrtca.

Prižig prazničnih luči

Dino in čarobni Toni

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Otroški abonma Umetnost otrokom vabi
to soboto na glasbeno komedijo. Vabljeni ob 11. uri v Sokolski dom. Dino se je
po nesreči znašel v čisto neznanem kraju in času. S časovnim strojem je priletel
naravnost iz krede na donečo činelo in
zbudil škrata Tonija. Prijatelja se skozi
razgibano dogajanje sprehodita po vseh
skupinah glasbil. Spoznata tudi »češnjice na papirju« – note – in čudežno glasbilo, ki ga prav vsi nosimo globoko v sebi
– glas.

Zapora na Dolgih travnikih
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Družinska rekreacija

Z začetkom prazničnega meseca decembra v mestih zasijejo praznične luči. Tudi Škofja Loka bo zažarela, saj bodo na zadnji novembrski dan ob 17. uri prižgali novoletno
okrasitev in s tem naznanili začetek festivala Loka v snegu, ki bo tudi tokrat ponudil
dogodke za vse okuse. Ob 18. uri bodo z vodenim obiskom sodelujočih lokalov na Mestnem trgu odprli tudi Izložbe domišljije, letos že petič zapored. Namen Izložb domišljije je promocija ustvarjalnosti na Škofjeloškem, pa tudi oživljanje starega mestnega
jedra in spodbujanje odgovornega potrošništva ter lokalnih nakupov. Za glasbeno
popestritev uvoda v decembrsko dogajanje bo poskrbela zasedba Ensemble Ankaran.
Za prepoznavno podobo Izložb domišljije skrbi oblikovalka Ana Bassin, za posebno
okrasitev naših fasad pa akademski kipar Matej Bizovičar.
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O prihodnosti Evropske unije
Kakšno Evropsko unijo si želimo državljani? je naslov posveta, ki se bo
15. novembra ob 13.30 začel v Sokolskem domu.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Posvet o prihodnosti Evropske unije
organizirajo Vlada RS, Občina Škofja
Loka in Gimnazija Škofja Loka. Sicer
pa imajo v Sloveniji posvetovanja o
evropskih temah tradicijo že vse od
časa vključevanja v EU. Civilni dialog
je za državljane pomemben, ker jim
omogoča boljše poznavanje delovanja
EU. Forumska razprava državljanov s

predstavniki lokalne, nacionalne in
evropske ravni krepi aktivno državljanstvo tudi glede odločanja o evropskih zadevah.
Tokratnega posveta se bodo poleg občanov udeležili minister za zunanje zadeve Miroslav Cerar in predstavniki drugih vladnih resorjev, bavarski državni
minister za evropske in zvezne zadeve
Florian Herrmann, škofjeloški župan
Tine Radinja s predstavniki občinske

uprave, vodja predstavništva Evropske
komisije Zoran Stančič, Andrej Miholič iz Predstavništva Evropskega parlamenta in dijaki Gimnazije Škofja Loka.
Temi posvetovanja bosta EU v našem
življenju, kakšne so prednosti, slabosti, kakšno EU si želimo v prihodnosti,
državljanska participacija pri odločanju o zadevah EU, evropska identiteta,
evropski način življenja ter trajnostni
regionalni razvoj in sodelovanje.

Ustanovili javno komunalno podjetje
Na zadnji seji je Občinski svet Občine Škofja Loka ustanovil javno komunalno
podjetje Komunala Škofja Loka.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Do konca leta je oskrba s pitno vodo,
odvajanje in čiščenje odpadnih voda
ter zbiranje komunalnih odpadkov (slednje do polovice drugega leta) urejeno s
koncesijo, podeljeno zasebnemu podjetju Loška komunala. Zaradi spremembe ustave, kjer je zapisana pravica državljanov do pitne vode, se mora izvajanje
teh storitev prenesti v neprofitni sektor.
Na škofjeloški občini so kot najoptimalnejšo rešitev izbrali ustanovitev javnega
komunalnega podjetja. »Javno podjetje
Komunala Škofja Loka smo ustanovili s ciljem, da se omogoči strokoven in
nemoten prenos opravljanja komunalnih služb z zasebnega na javno podjetje
na način, da občani kot uporabniki teh
storitev tega ne bi občutili,« so sporočili. Občinski svet je določil 15. november
kot zadnji rok za podaljšanje koncesijskih pogodb za izvajanje komunalnih
storitev za eno leto. Občina Škofja Loka
si želi enoletnega podaljšanja pogodb
s podjetjem Loška komunala, saj bi to
podaljšanje omogočilo miren prenos
opravljanja komunalnih javnih služb
na novo javno podjetje.

OBČINA ŠKOFJA LOKA
Kabinet župana
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
T: 04 511 23 00, F: 04 511 23 01, E: obcina@skofjaloka.si,
U: www.skofjaloka.si
Datum: 6. 11. 2019

OBVESTILO

Obvestilo uporabnikom – abonentom plačljivih parkirnih mest in
parkirišča Nunski vrt
Občina Škofja Loka obvešča uporabnike – abonente plačljivih parkirišč (Šolski
center Poden, Novi svet, Štemarje, Tehnik) in parkirišča za stanovalce starega
mestnega jedra (Nunski vrt), da je za pridobitev dovolilnic za leto 2020 treba vložiti novo vlogo.
Na občinski spletni strani https://www.skofjaloka.si/ oziroma v glavni pisarni Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, v času uradnih ur, bo treba izpolniti elektronsko
vlogo:
• na povezavi https://www.skofjaloka.si/podatkiobrazca/2174 izpolnite vlogo za
parkiranje na plačljivih parkiriščih: Šolski center Poden, Novi svet, Štemarje
in Tehnik;
• na povezavi https://www.skofjaloka.si/podatkiobrazca/2175 izpolnite vlogo za
parkiranje na parkirišču Nunski vrt.
Vloge bo mogoče oddati s 1. decembrom 2019, zato tudi sporočamo, da bodo dovolilnice za leto 2019 veljale še v januarju 2020 oziroma do prejema nove dovolilnice.
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Slavnostni koncert
Glasbena šola Škofja Loka ob častitljivem 70-letnem
jubileju organizira slavnostni koncert, ki bo
14. novembra ob 19. uri v Športni dvorani Trata.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Obeta se glasbeno obarvan večer presežkov. Program koncerta bodo oblikovali sedanji in nekdanji učenci šole,
s čimer so se povezale različne generacije, predane glasbi, temu univerzalnemu jeziku. Priložnostni orkester
pod vodstvom Tilna Drakslerja bo krstno izvedel skladbo Andreja Missona
z naslovom V srcu Evrope.
Ker pa priprave in dogodki v počastitev
70-letnice šole potekajo že celo leto, so
že spomladi povabili učence, da napišejo skladbo in besedilo na temo Na krilih
glasbe. Kot zmagovalna je bila izbrana
skladba učenca orgel Jakoba Habich-

ta na besedilo učenca trobente Janeza
Jesenovca. Andrej Misson je skladbo
priredil za zbor in orkester in tako bo
prvič izvedena prav na slavnostnem
koncertu.

Priložnostni orkester pod
vodstvom Tilna Drakslerja
bo krstno izvedel skladbo
Andreja Missona z naslovom
V srcu Evrope.
Dogodki v čast jubileju pa se nadaljujejo
tudi decembra. Tako bodo na že tradicionalnem koncertu profesorjev šole, ob
hkratni razstavi puštalskih umetnikov,
predstavili tudi jubilejni zbornik.

Glasbeno obarvan
jubilej
V okviru Kristalnega abonmaja bo 20.
novembra potekal prav poseben koncert,
namenjen 70-letnici skladatelja Petra
Kopača. Večer avtorskih skladb domačina Petra Kopača, ki je bil vrsto let tudi
ravnatelj Gimnazije Škofja Loka, bodo
popestrili naslednji virtuozi na svojih
področjih: Jože Kotar na klarinetu, Andrej Kopač in Ana Julija Mlejnik na violini,
Miloš Mlejnik na violončelu, Klemen Golner na klavirju, Yasumichi Iwaki na violi
in Matej Zupan na flavti. Skladatelj Peter
Kopač je diplomiral iz kompozicije in klavirja na Akademiji za glasbo v Ljubljani.
Kopač je začel ustvarjalno pot pod vplivom obeh profesorjev, pozneje pa začel
ustvarjati svojo, karakteristično glasbo.
Njegov opus posega predvsem na področje komorne in solistične glasbe, zadnjih
nekaj let pa ustvarja tudi za simfonični
orkester. Program koncerta predstavlja
izbor njegovih del do leta 2018.
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Vlagajo v znanje mladih generacij
V prostorih podjetja LTH Castings so oktobra odprli učni center, kjer bo potekalo
praktično izobraževanje za tehnične poklice.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
FOTO: GORAZD KAVČIČ
LTH Castings veliko vlaga v znanje
prihodnjih generacij, pa naj gre za štipendiranje ali izvedbo praktičnega izobraževanja za dijake in vajence. Med
drugim so vodilni partner Šolskega
centra Škofja Loka, oktobra pa so se
skupaj veselili nove pridobitve, učnega centra, kjer bo potekalo praktično
izobraževanje dijakov in vajencev, ki
se šolajo za poklic oblikovalec kovin –
orodjar oziroma strojni tehnik v vajeniškem in rednem učnem programu.
Zgradili so učilnico in jo opremili s sodobnimi stroji in drugimi delovnimi
pripomočki, kjer bodo mladi ob vodenju mentorjev pridobivali strokovno
znanje, pa tudi siceršnje kompetence
za svoj prihodnji poklicni razvoj.
Ob odprtju novega učnega centra je
Andrej Kranjec, direktor LTH Castings, poudaril, da tehnični poklici spet
pridobivajo pomen, področje orodjarstva pa doživlja velik napredek. LTH
Castings je uspešno in prodorno podjetje, ki sodeluje z najuglednejšimi
poslovnimi partnerji v avtomobilski
industriji. "Če želimo še naprej ostati

Dijaki so skupaj z mentorjem Boštjanom
Kovačem predstavili delovni in učni proces
v novem učnem centru.

Skupinska fotografija ob odprtju novega učnega centra v LTH Castings in donaciji za učni
laboratorij v Šolskem centru Škofja Loka
v špici, potrebujemo dobro usposobljene, motivirane kadre iz lokalnega
okolja, ki se ne bojijo sprememb," je
podaril Andrej Kranjec. Leta 2014 so
na Trati postavili sodobno orodjarno,
s tem pa so se odprle tudi možnosti
za odprtje učnega centra. Z njim si po
direktorjevih besedah želijo zagotoviti
najboljše kadre za prihodnje desetletje. Znanje uresničuje sanje, teoretično mladi dobijo v srednji šoli, LTH
Castings pa ga podpira s praktičnimi
izkušnjami.
Partner pri tem je Šolski center Škofja
Loka, kjer so se razveselili učnega centra po zgledih, ki so jih doslej poznali iz tujine, kjer se podjetja zavedajo
pomena dobro usposobljenih kadrov.
Direktor šolskega centra Martin Pivk
je ob tem dejal, da je LTH Casting ne le
zgled, prav vzor, kako pristopiti k izobraževanju mladih na poti do njihovega poklica. LTH Castings in Šolski center Škofja Loka sta partnerja tudi na
področju ponovne uvedbe vajeništva
v Sloveniji. LTH Castings ima največje
število vajencev v Sloveniji, in sicer 21.
Poleg tega letno omogoči obvezno prakso številnim dijakom in študentom,

sodeluje tudi v projektu dvig poklicnih
kompetenc učiteljev, v katerem z namenom izmenjave izkušenj in novih
trendov v industriji zaposleni šolskega centra obiščejo LTH Castings, obenem pa zaposleni predavajo dijakom
na šoli. Ob začetku vsakega šolskega
leta celotni generaciji prvega letnika
srednje šole podari delovne obleke.
Imajo tudi več kot 80 lastnih štipendistov. Uspešno partnerstvo s šolskim
centrom so ob odprtju učnega centra
potrdili še z eno donacijo: šoli so izročili ček za 8000 evrov za nakup opreme za učni izdelovalni laboratorij.
O večletnem partnerstvu s šolskim
centrom je ob odprtju učnega centra
spregovoril tudi direktor orodjarne
Urban Žargi, o ponovnem uvajanju
vajeništva pa Andreja Sever, direktorica službe za razvoj kadrov in izobraževanje na Gospodarski zbornici
Slovenije. Navzoče, med katerimi so
bili tudi vajenci in štipendisti LTH Castings iz Šolskega centra Škofja Loka,
obiskal pa jih je tudi škofjeloški župan
Tine Radinja, so nato pod vodstvom
mentorja Boštjana Kovača seznanili s
potekom pouka v novo odprti učilnici.
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Do miru lahko vodi dolga pot
V preddverju Sokolskega doma si je še do četrtka mogoče ogledati razstavo
risb, ki so nastale v okviru letošnjega mednarodnega likovnega natečaja
Plakat miru z naslovom Pot miru.
MATEJA RANT
Mednarodni likovni natečaj so pod
pokroviteljstvom lions klubov z vsega
sveta letos pripravili 32. leto zapored.
Z njim želijo mlade med enajstim in
trinajstim letom spodbuditi k razmišljanju o življenju, miru, prihodnosti,
ljubeznivosti in medsebojnem razumevanju, je pojasnila koordinatorka
akcije Plakat miru v Lions klubu Škofja Loka Silva Košnjek. Svoja razmišljanja o teh temah so mladi s pomočjo mentorjev skozi različne likovne
tehnike predstavili v svojih risbah.
Na letošnjem natečaju je s svojimi likovnimi izdelki sodelovalo več kot sto
učencev petih osnovnih šol iz Škofje
Loke ter Selške in Poljanske doline, to
so OŠ Cvetka Golarja, OŠ Ivana Groharja, OŠ Škofja Loka-Mesto, OŠ Poljane in
OŠ Železniki. Komisija, ki so jo sestavljale akademske slikarke Klementina
Golija, Agata Pavlovec in Anja Fabiani,
je imela tudi letos izredno težko delo.
"Pot miru niso samo splošne predstave o miru in simboli miru, skozi dela
otrok je bilo opaziti tudi zavedanje,

Nagrajenke letošnjega natečaja v družbi mentoric, župana, predstavnikov Lions kluba
Škofja Loka in članic komisije
da je do miru dolga pot," je razložila
predsednica komisije Agata Pavlovec
in dodala, da so jih nekatera dela resnično presunila, saj se je na enem
plakatu znašla celo bodeča žica. "To
dokazuje, da so otroci res poglobljeno
razmišljali o tej temi." Po drugi strani
pa so mir slikali tudi kot priložnost,
da se za trenutek ustavimo in počije-

Še do četrtka si je mogoče ogledati razstavo risb, ki so nastale v okviru letošnjega
mednarodnega likovnega natečaja Plakat miru.

mo. Med vsemi nastalimi plakati so
jih sedemdeset predstavili na razstavi
v Sokolskem domu, med njimi pa so
izbrale še sedem plakatov, ki so bili
po njihovi oceni najboljši. Ta likovna
dela bodo zdaj ocenili še na nivoju
distriktov, le enega pa bodo na koncu
posredovali na mednarodni izbor v tujini. "Na mednarodni ravni je potem izbranih 24 likovnih del, ki predstavljajo
delo več kot štiristo tisoč otrok z vsega
sveta," so pojasnili v Lions klubu Škofja
Loka. Možnost predstavitve svojega dela
na mednarodni ravni so letos dobile:
Neža Igličar in Oriana Zovko z OŠ Ivana
Groharja, Daniz Bektašević z OŠ Cvetka
Golarja, Jera Šubic in Suzana Šavli z OŠ
Škofja Loka-Mesto, Ana Marolt z OŠ Poljane in Živa Rakovec z OŠ Železniki.
Razstavo je odprl škofjeloški župan
Tine Radinja, ki se je ob tem zahvalil
vsem, ki pripomorejo, da omenjeni
projekt vsako leto zaživi tudi v Škofji Loki. "S svojimi likovnimi deli nas
tako vsaj enkrat na leto opomnite, da
se ustavimo in razmislimo o miru, tej
danes mogoče vse preveč samoumevni vrednoti."
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Razširili svoja
obzorja
V individualno
mednarodno izmenjavo
z gimnazijo Himmelev
iz mesta Roskilde
na Danskem se je v
letošnjem šolskem letu
vključila tudi dijakinja
Kaja Perčič,
ki je minula dva meseca
na svojem domu gostila
dansko dijakinjo Mie
Ulrichsen.
MATEJA RANT
Izmenjava med dansko in škofjeloško
gimnazijo letos poteka že osmo leto in
tokrat je priložnost, da skozi neposredne stike s tamkajšnjimi dijaki spozna
dansko kulturo, danski način življenja
in tudi njihov šolski sistem, dobila tretješolka Kaja Perčič. V začetku šolskega leta je v svoj dom sprejela dansko
dijakinjo Mie Ulrichsen, po novem letu
pa še sama za dva meseca odhaja na
Dansko. Mie je bila navdušena nad
svojo slovensko gostiteljico in njenim
gostoljubjem. Čeprav že pogreša družino, se bo tudi težko ločila od svoje nove
prijateljice in se že veseli ponovnega
snidenja z njo, nam je zaupala.
Kajo Perčič so letos izbrali za izmenjavo, pa čeprav je prijavo oddala šele na
ponovni poziv koordinatorice tega projekta v šoli Nataše Zaplotnik, ko se je
rok za prijave že iztekel. "Nisem bila
namreč čisto prepričana, ali bi se lahko z nekom ujela, sploh ker dva meseca živiš skupaj. A izkazalo se je, da ni
nobene potrebe, da bi bila moji gostji
'varuška' in bi morala ves čas preživeti
z njo. Družili sva se predvsem po šoli,"
je razložila Kaja Perčič in priznala, da
sta se v teh dveh mesecih zelo dobro
ujeli in sta postali pristni prijateljici.

Mie Ulrichsen (levo) in Kaja Perčič
"Vsak dan sva hodili na dolge sprehode
in se veliko pogovarjali. Zelo dobro se
razumeva, pogovor ves čas teče." Skozi
te pogovore se je veliko naučila tudi o
sami sebi. "Nekateri ljudje vse načrtujejo vnaprej, sama pa še zdaleč nisem
taka, veliko improviziram." A čeprav
sta ugotovili, da imata zelo različne interese, sta dobro funkcionirali skupaj.
Ob tem je imela priložnost spoznati
tudi dansko kulturo in njihov način
življenja. "Predvsem se mi je zdelo zanimivo, da si mladi na Danskem že
pri petnajstih letih najdejo delo, ki ga
opravljajo ob šoli, pri osemnajstih se
nekateri že odselijo od doma."
Dobila je tudi vpogled v njihov šolski
sistem, kar jo je posebno zanimalo, saj
razmišlja o študiju v tujini. "Pri matematiki se mi učimo o polinomih, oni
pa o tem, kako ravnati z denarjem na
svojem bančnem računu, da ne bodo
bankrotirali." Med danskim in slovenskim šolskim sistemom sta opazili še
precej razlik. "Na Danskem dijaki za
pisanje v glavnem uporabljajo računalnike, pri nas pa še vedno pišemo z
roko," je pojasnila Kaja Perčič in priznala, da se ji to niti ne zdi slabo. Na dan
imajo danski dijaki največ štiri različne
predmete, šolska ura pa traja uro in pol,
vmes so daljši deset- do petnajstminutni odmori. Mie Ulrichsen je priznala,
da se je težko privadila našemu šolskemu istemu, ki je po njenih besedah bolj
formalen. "Tak je tudi odnos med dijaki

in profesorji, pri nas ta komunikacija poteka veliko bolj sproščeno." Mie je
bila v minulih dveh mesecih prisotna
pri pouku angleščine in španščine ter
športne vzgoje, obiskovala je tudi ure
slovenščine, skupaj z drugimi dijaki se
je udeleževala šolskih izletov in ekskurzij. Priznala je, da so se ji šolske ure zdele precej bolj dolgočasne kot doma. "Pri
tujem jeziku tu beremo besedila in se
učimo slovnice, pri nas pa se v razredu
predvsem veliko pogovarjamo. Navajena sem veliko govoriti, tu pa predvsem
poslušamo. Dinamika pri pouku je zato
zelo drugačna."
Mie Ulrichsen je imela v dveh mesecih bivanja v Sloveniji priložnost dobro
spoznati našo deželo, saj so se z družino Kaje Perčič skoraj vsak konec tedna
odpravili na izlet po Sloveniji. "Narava
je naravnost osupljiva, na sprehodih
sva vsakič videli kakšno gozdno žival. Pri nas so precej bolj plašne." Kajo
je označila za najboljšo gostiteljico in
tudi na splošno se ji zdimo Slovenci
zelo prijazni in velikodušni. "Vedno ste
pripravljeni pomagati," je poudarila in
dodala, da je hvaležna za to izkušnjo,
saj si je razširila obzorja in odkrila pogled še s kakšne druge perspektive, kot
je vajena. "Življenje je tu precej drugačno, ljudje so zelo odprti, sploh mladi,"
je navdušena nad Slovenijo in Slovenci. "Upam, da bom Kaji lahko povrnila
vse gostoljubje," je ob koncu še dejala
Mie Ulrichsen.
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Mladi se ne udeležujejo volitev
Mladinski svet Slovenije je sredi oktobra za dijake tretjih letnikov splošnih
oddelkov Gimnazije Škofja Loka pripravil delavnice na temo aktivnega
državljanstva za mlade.
MATEJA RANT
V okviru delavnic, ki jih je pripravil Mladinski svet Slovenije,
so prek igre spoznavali pomen komunikacije v vsakdanjem
življenju. "Tudi najpreprostejša opravila so brez prave komunikacije težko izvedljiva," je povzela dijakinja Ana Eržen.
Dijake so spodbudili tudi k razmišljanju o različnih vrednotah, ki jim služijo kot vodilo v življenju, in dobrinah,
ki so jim pomembne. "Iz širokega spektra vrednot smo po
skupinah poskušali najti dve, ki sta nam bili skupni, in obrazložiti našo odločitev," je pojasnila Ana Eržen in dodala,
da je pogovor tekel tudi o tem, kdo in kako vpliva na naše
vrednote – so to mediji, okolje, domača vzgoja ... Ob tem pa
so ugotavljali, da niso problem le odnosi in nerazumevanje mladih do starejših, ampak tudi obratno. Zato so razmišljali tudi o tem, kaj lahko sami storijo, da bi vrednote
razumeli na enak način.
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V nadaljevanju so dijake seznanili še s političnim delovanjem v večstrankarskem sistemu. Vsaka skupina je morala ustanoviti "stranko" ter si zanjo izmisliti ime, kratico in
celo slogan. V okviru te stranke so poskušali vrednote, za

Mnogo mladih se ne udeležuje volitev, ker
menijo, da en glas ne more spremeniti ničesar,
ali pa jih to enostavno ne zanima.
katere se zavzemajo, na kar najbolj prepričljiv način predstaviti sošolcem, je razložila Ana Eržen. Posvetili so se tudi
apatiji mladih glede volitev. Mnogo mladih se ne udeležuje
volitev, ker menijo, da en glas ne more spremeniti ničesar, ali pa jih to enostavno ne zanima. "Če želimo aktivno
sooblikovati svojo prihodnost, moramo postati aktivni in
odgovorni državljani ter izkoristiti priložnosti, ki so nam
dane," je še poudarila Ana Eržen.
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Ko greš na oder, pozabiš, kdo si
Iztok Drabik Jug je na nedavnem Borštnikovem srečanju prejel igralsko nagrado
za vlogo Salema v predstavi Ali: Strah ti pojé dušo v produkciji SNG Drama.
Začel je na Loškem odru, s petnajstletno zamudo študiral na AGRFT, je igralec v
svobodnem poklicu in igra vloge, ki ga izpolnjujejo.
IGOR KAVČIČ

• Na Borštnikovem odru, tokrat v

vlogi prejemnika igralske nagrade,
ste delovali spontano in hkrati nekoliko zmedeno, češ zdaj sem pa tu.
Sledila je kopica zahval ...
Ko gre za nagrade, imam sam sicer
nekaj težav v njihovem pomenskem
smislu, da se sploh na ta ali kateri
drugi način „tekmuje“ v umetnosti.
Sam menim, in ni jih malo, ki se
strinjajo z mano, da ni igralcev, ki so
„boljši“. Tvoja vloga in igra lahko nekoga zadaneta ali pa ne, lahko se ga
v danem trenutku dotakneta ali pa
ga pustita hladnega. Poleg tega imajo
gledalci različen okus in različno naravnane senzorje. Zato je bil moj Salem enim najbrž zelo všeč, drugim pa
morda sploh ne.
To je bilo eno od mojih doživljanj ob
nagradi. Seveda sem je bil hkrati tudi
vesel, zato sem poiskal smisel, zakaj
grem ponjo na oder. Imel sem nekaj
časa, da se pripravim in se mi je zdelo
v redu, če še komu polepšam ta večer
s tem, da ga omenim. Na listek sem
si napisal nekaj imen, da ne bi koga
pozabil.
• Kljub vašim letom ste šele na začetku kariere, na AGRFT ste bili sprejeti leta 2011 in študij zaključili štiri
leta kasneje. Nagrado za mladega
igralca ste kar preskočili ... Zgodba
vas in gledališkega odra je nekoliko
neobičajna. Kakšna?
Letošnjo Borštnikovo nagrado za mlado igralko je na primer prejela Anja
Novak, ki je akademijo zaključila leto
pred mano. Na akademijo sem bil
sprejet pri svojih triintridesetih letih, in sicer pri mentorjih Kristijanu
Mucku za igro in Sebastijanu Horvatu
za režijo.

Iztok Drabik Jug v domači Škofji Loki / Foto: Tina Dokl
Moja zgodba pa se začenja na Loškem
odru, kjer sem ravno v letu začetka
študija obeležil dvajsetletnico igranja.
Za menoj je bilo več kot dvajset vlog
in tudi nekaj režij. Tu sem dobil tudi
svojo prvo redno službo kot administrativno-tehnična pomoč direktorici Meti Petrač. Prav ona me je začela
nagovarjati, naj vendarle končam kakšno šolo, da bi jo lahko nasledil, ko
se bo čez nekaj let upokojila. Zakaj pa
ne, sem se strinjal z njo, se lotil mature, pri matematiki mi je pomagala zdajšnja direktorica Loškega odra
Ana Babnik, in se potem znašel pred
vprašanjem, kaj študirati. Naj grem
dramaturgijo, mi je predlagala Meta,
ampak ko sem šel na spletno stran
akademije preverit predmetnik, je
bila daleč najbolj privlačna dramska
igra. Da bi študiral igro, sem ji rekel,
in se je strinjala.
Sicer pa sem rad deloval na Loškem
odru, igrali smo super predstave, rad
sem imel druženje z ekipo, da je nekaj

globljega v igri, pa sem začutil v predstavi Mihe Kalana Reykjavik na besedilo Martine Šiler. Ta predstava je bila
zelo pomembna, da sem se odločil za
igralstvo.
• In se niste nikoli premislili?
Nikoli. Akademija je bila prva izobraževalna institucija, ki sem jo sprejel
za svojo. Preje me nobena šola ni zares prepričala.
• Ostaniva torej na odru pri liku
Salema v predstavi Ali: Strah ti pojé
dušo, za katerega ste bili nagrajeni.
Gre za maroškega delavca v Zahodni
Nemčiji sedemdesetih let, ki se zaljubi v starejšo žensko. Zdi se mi, da
vas režiser Sebastijan Horvat sploh
ni iskal, ampak ste vseskozi že bili
tam, v predstavi?
Horvat je sprva želel angažirati pravega begunca, imeli so celo avdicije z
Natašo Barbaro Gračner, a se ni izšlo
najbolje. Mislim, da mu je potem moj
sošolec z akademije Žiga Divjak predlagal, naj vzame mene.
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• Kako vam je vloga lezla pod kožo?
Postopek, kako priti do tega človeka –
Alija, kot v predstavi kličejo Salema, je
bil zame eden zahtevnejših doslej. Pri
študiju lika sicer vedno do zadnjega
puščam odprt prostor manipulacije.
Lik nastaja v sodelovanju z drugimi
soustvarjalci, zato skušam poslušati
okolico in temu prilagajati sebe. Sebastijan mi je všeč, ker nikoli ne pride
z že izdelano idejo o liku, ampak ga
raziskuje v sodelovanju s sodelavci.
Težko delam, če je režiser že prepričan
o tem, kaj in kako bi, saj kot igralec
potem skušaš zgolj zadovoljiti njegova
pričakovanja. Imam srečo, da se mi to
zgodi zelo redko.
• Vam je nepopolna slovenščina, ki
jo govorijo tujci, delala težave? Kako
že reče Ali, ko po poroki z Emmi v restavraciji naročata hrano?
Jest jedu kaj ti. Ne, z jezikom nisem
imel nikakršnih težav. Že ko so me
poslušali na bralnih vajah, so bili presenečeni, kako dobro mi je šlo. Imam
pa na sumu, da sem tisto, kar sem s
temi besedami povedal, mislil nekako
resno. To je zame sicer igralska osnova – da si v liku vseskozi popolnoma
prisoten. Včasih k temu, kako težka je
vloga, pomaga nečimrnost, ki je prisotna pri igralcih, saj nekatere skrbi,
kako bodo videti, kako bodo na odru
izpadli. Jaz na srečo nimam teh težav.
Ko stopim na oder, na vse to pozabim.
• Žirija je v obrazložitev nagrade zapisala, da je vaš Ali hkrati človek, ki
je, čeprav tujec, tudi eden izmed nas.
Se kdaj počutite kot Ali?
Kaj pa vem. Moj odgovor bi lahko bil,
da se vseskozi malo počutim kot Ali,
po drugi strani pa na srečo nikoli ne
tako ekstremno. Imam selektiven
spomin – lepe spomine obdržim, slabe pa pozabim.
• Ekipa v predstavi je mešana, ob
vas, mladih, je nekaj izkušenih igralcev z Natašo Barbaro Gračner v prvi
vrsti ...
Ko me je lani ravno v času Borštnikovega srečanja poklical Sebastijan, da
bi delal z menoj v predstavi na velikem odru ljubljanske drame, v kateri bi glavna lika igrala jaz in Nataša
Barbara Gračner, so se mi zatresle
hlače.

• So se vam na vajah tresle vedno

bolj?
Tresle so se vedno manj. Nataša Barbara me je sprejela zelo lepo in mi pomagala pri oblikovanju lika.
• Na trenutke sem imel občutek, da
ne igrate, tako prepričljivi ste bili.
Že nekaj časa gojim prepričanje, da na
primer zdaj v pogovoru z vami igram
določeno vlogo, na odru igram nekaj
drugega, čez nekaj ur v odnosu z drugim človekom nekaj tretjega. Vloge v
življenju se mi ne zdijo tako zelo drugačne od tistih na odru. Je pa res, da
jih na odru igramo manj časa, čeprav
jih vadimo kar tri mesece, v življenju
pa običajno vaj ni na razpolago. Gledališče mi je všeč tudi zato, ker prej
nisem vedel, da na odru v nekem trenutku lahko tudi neham igrati.
• Da Iztok preprosto postane Iztok?
Da sem jaz lahko res jaz, kar opravičuje dejstvo, da gre vendarle samo za
oder. Lahko pokažem del sebe, ki ga v
resničnem življenju ne želim, na odru
pa si to lahko dovolim.
• Je včasih težko sprejemati in še
bolj soglašati s temo predstave ali
značajskimi lastnostmi lika, ki vam
je namenjen, posebno če je ta vzet iz
resničnega življenja?
Verjetno so največkrat predstave in
liki v smeri mojega prepričanja. Po
navadi se prilagodim željam oziroma
ideji režiserja, sem pa rekel, da mi je
zelo pomembno, da vsi igralci dejansko tudi igrami isto predstavo. Sodelovanje med vsemi akterji predstave
je zelo pomembno. Okvirjev sicer ne

Sicer pa ne želim delati nekih klasik.
Rad igram predstave, ki so povezane
z aktualnim časom. Vem, zakaj grem
na oder. Včasih take teme bremenijo,
ampak tudi slabe stvari hočeš–nočeš
slišiš, vidiš.
• Ste igralec „na svobodi“, pa vas
vleče v stalno službo v repertoarnem
gledališču?
Kar precej igram in to, kar igram, je
zame močno izpopolnjujoče. Nimam
otrok in nikogar, za kogar bi moral
skrbeti. To je zelo pomemben faktor,
da lahko rečem, da mi paše ta svoboda, saj sem nekako odgovoren le zase.
Če ne bo vlog in denarja, bom pa šel
igrat kitaro na ulico. Tudi to sem že
počel v času študija. Za zdaj res nimam želje po stalnem angažmaju.
So pa režiserji, s katerimi delam več,
z Žigo Divjakom sem tako rekoč „poročen“.
• Kje ste te trenutek angažirani ob
ponovitvah v Slovenskem mladinskem gledališču, Drami SNG in drugih predstavah?
V SMG bomo delali predstavo o tovarni Paloma v Sladkem Vrhu. Gre
za magistrsko nalogo režiserke Brine
Klampfer na temo kaj tovarna pomeni običajnim ljudem tam gor.
• Videli smo vas v nekaj filmih in
nadaljevanki Usodno vino, kjer ste
igrali župnika. Kako blizu vam je
film?
Nekega posebnega odnosa do nadaljevank nimam, mi je pa fino igrati
pred kamero. Mikrofon in kamera
sta zelo blizu in ni treba paziti na to,

»Da sem jaz lahko res jaz, opravičuje dejstvo, da gre vendarle
samo za oder. Lahko pokažem del sebe, ki ga v resničnem
življenju ne želim, na odru pa si to lahko dovolim.«
maram, ni pa tudi nujno, da se strinjam z likom. To je naš bonus, da greš
v neka stanja, v katera sicer ne bi šel.
Lahko sem nekaj, s čimer se sicer ne
strinjam. Najbrž je to tudi neka katarza vsake igre, da se nekoliko „resetiraš“, ko greš na oder, in pozabiš
na to, kdo si. Če sem včasih slučajno
pred predstavo v nekem specifičnem
stanju, recimo ne najbolj dobre volje,
je po predstavi zgodba povsem druga.
Gledališče me res izpolnjuje.

da te vidi tudi tisti v zadnji vrsti. Če
bi lahko izbiral, bi več igral tudi na
filmu.
• Bi težko počeli kaj drugega kot
igrali?
Rad igram. Moja druga ljubezen pa je
muzika. Ves preostali čas se družim
z glasbo. Razen pihal in trobil igram
več instrumentov. Pred časom sem
poskusil tudi violončelo, ki ga je prijateljica nekaj dni pustila pri meni.
Prav fino sva se imela z njim.
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Gradijo medsebojno prijateljstvo
V Škofji Loki so sredi oktobra prvič pripravili dneve kitajske kulture, v okviru
katerih so poskušali obiskovalcem skozi projekcije kitajskih filmov in kulinariko
približati to državo na vzhodu Azije.
MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
Po zgledu tedna ruskega filma, ki so ga doslej uspešno
izpeljali že sedemkrat, so v Škofji Loki ob obletnici pobratenja z belgijskim mestom Maasmechelen letos prvič
pripravili tudi flamske dneve, sredi oktobra pa so Škofjo
Loko znova mednarodno obarvali z dnevi kitajske kulture. Že pred uradnim odprtjem dnevov kitajske kulture se
je bilo mogoče v Sokolskem domu pridružiti delavnicam
kaligrafije in spoznati obred pitja čaja. V nadaljevanju so v
kinu Sora pripravili projekcije filmov Volčji totem, Vrnitev
domov in Slepa masaža, v eni od škofjeloških gostiln pa so
stregli kitajske jedi.
Dogodke ob dnevih kitajske kulture so na občini pripravili v sodelovanju z veleposlaništvom Ljudske republike
Kitajske v Sloveniji in Konfucijevim inštitutom iz Ljubljane. "Naša mednarodna povezanost dobiva vedno nove
oblike, zdaj se nam je ponudila še izjemna priložnost, da
spoznamo elemente kitajske kulture. Navkljub današnji
majhnosti sveta drug drugega ne poznamo dobro," je od
odprtju dnevov kitajske kulture poudaril škofjeloški župan
Tine Radinja, ki je prepričan, da lahko prek glasbe, filmov,
ustvarjanja in neposrednih medsebojnih stikov nadgradijo spoznavanje drug drugega ter na tem gradijo prijateljstvo in sodelovanje. Promocija kitajske kulture in jezika je
tudi naloga Konfucijevega inštituta, ki je v mnogih krajih
po Sloveniji že ustanovila Konfucijeve učilnice, kitajščino

Prikazali so tudi tradicionalni kitajski obred priprave in pitja čaja.

Na delavnicah kaligrafije so obiskovalci spoznavali kitajske
pismenke.
pa se ta čas uči že okrog sedemsto otrok od vrtca dalje,
je pojasnila direktorica Konfucijevega inštituta Danijela
Voljč. "Kitajščina mogoče predstavlja trd jezikovni oreh za
odrasle, a otroci se je učijo neverjetno hitro."
Kitajsko kulturo je bilo mogoče spoznati že na delavnicah v Sokolskem domu, kjer so se obiskovalci ob pomoči kitajskih mentorjev lahko preizkusili v kaligrafiji ter
se seznanili s pripravo in pitjem kitajskega čaja. Kitajska
kaligrafija je nastala skupaj s kitajsko pisavo in ima zato
večtisočletno tradicijo. Razvila se je kot samostojna umetnost in njene prvine predstavljajo tudi temelje kitajskega
slikarstva. Znanje kaligrafije je bilo v kitajski družbi izjemno spoštovano in umetniki so bili vedno del elite. Na delavnicah so predstavili to tradicionalno umetnost, s katero
so umetniki preko meditacije s pomočjo čopiča in črnila
izražali svoja čustva in družbene kritike. Nekaj posebnega
je tudi kitajska kultura pitja čaja. Čeprav se je pitje čaja
razširilo po vsem svetu, se ne more primerjati s tradicionalnim kitajskim ritualom, ki se je razvil v času dinastije
Ming. Obiskovalcem Sokolskega doma so prikazali tradicionalni čajni obred in jim omogočili tudi pokušino te slavne kitajske pijače. Kitajsko kulturo pa so želeli približati
tudi prek filmske umetnosti. Za uvod so prikazali projekcijo filma Volčji totem, ki je bil posnet po resnični zgodbi
in prikazuje življenjsko popotovanje mladega pekinškega
študenta Chena, ki se med kitajsko kulturno revolucijo odpravi živet k nomadskim plemenom v Notranji Mongoliji.
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Mobilnost za vse ob zmanjšanju prometa
Kako narediti promet v Škofji Loki občanom in okolju prijaznejši, je bilo osrednje
vprašanje posveta, na katerem so občanom predstavili tudi primere uspešnih
praks na področju trajnostne mobilnosti tako v Sloveniji kot tujini.

"V prihodnje se bo treba premikati drugače, kot se v veliki večini premikamo danes. Če smo včasih ob vse večji
prometni gneči zgradili še dodaten vozni pas in težave s
parkiranjem reševali z urejanjem dodatnih parkirišč, so
ti časi minili," je že v uvodu poudaril škofjeloški župan
Tine Radinja. Zato so v okviru dogodka, ki so ga pripravili v sodelovanju z društvom za sonaraven razvoj Focus, spoznavali koristi trajnostne mobilnosti za lokalno
skupnost ter prikazali uspešne domače in tuje prakse na
tem področju, obenem pa iskali načine, kako bi ukrepi
trajnostne mobilnosti, ki so jih opredelili v celostni prometni strategiji občine Škofja Loka, dejansko zaživeli v
lokalnem okolju.
Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zagotoviti mobilnost
vsem in obenem zmanjšati promet, s tem pa tudi onesnaževanje, saj je trajnostna mobilnost okoljsko vzdržna,
je razložila Katjuša Šavc iz društva Focus. S tem po njenih
besedah pridobimo vsi, saj na ta način zmanjšamo stroške in povečamo kakovost življenja. "Pri tem je pomembno, da si ukrepov na področju trajnostne mobilnosti ne
izmišljamo na novo, ampak gradimo na tem, kar že obstaja, in poskušamo narediti še korak naprej." V Škofji
Loki se srečujejo s podobnimi težavami kot v nekaterih
drugih občinah z zelo razpršeno poseljenostjo, ki otežuje
organizacijo učinkovitega javnega prevoza, je ugotavljala
Marjeta Benčina iz društva Focus in zato predstavila ne-
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Na delavnicah so želeli od občanov dobiti konkretne
informacije, kakšen promet si želijo v občini.

katere inovativne ukrepe, ki so se razvili na takih območjih.
Ena od možnosti so recimo prevozi na klic, ki potekajo ali
po vnaprej določenem voznem redu ali v obliki prilagajanja
posamezniku. Številni primeri dobrih praks obstajajo tudi
na področju načrtovanja kolesarskih poti. Tako se recimo
kolesarjem tudi v enosmernih ulicah omogoči dvosmerno
kolesarjenje, s čimer kolesarjem skrajšamo pot, avtomobilom pa podaljšamo potovalni čas, tako da na ta način tudi
spodbujajo kolesarjenje. Obstajajo tudi primeri, ko so javno
cesto prednostno namenili kolesarjem, čeprav je omogočen
dostop tudi drugim vozilom.
Z delavnicami, ki so sledile uvodni predstavitvi, so želeli od
občanov dobiti tudi konkretne informacije, kakšen promet
si želijo v občini. "Občina bo tako dobila jasno informacijo, kako naj organizirajo ukrepe trajnostne mobilnosti, da
bodo občanom koristili in jih bodo torej tudi uporabljali," je
še dodala Katjuša Šavc.
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Priznanja za pisano poletno okrasje
Skupina za lepšo Loko je tudi letos podelila priznanja tistim, ki so v pomladnih in
poletnih mesecih skrbeli za urejenost in ocvetličenost svojega doma ali delovnega
okolja ter jih je ocenjevalna komisija po poletnem in jesenskem terenskem
ocenjevanju izbrala kot najlepše.
MATEJA RANT, FOTO: SKUPINA ZA LEPŠO LOKO
Skupina za lepšo Loko je tudi letos podelila priznanja za
najlepše urejene stanovanjske objekte, podjetja in ustanove ter kmetije na območju občine Škofja Loka. Za najlepšo urejenost in ocvetličenost objektov v občini so podelili 16 priznanj v petih kategorijah, poleg tega si je družina
Štibilj iz Škofje Loke prislužila posebno priznanje za nageljne.
V kategoriji ocvetličenja v starem mestnem jedru je komisija med celotno cvetlično sezono za najlepša razglasila okna družine Finžgar iz Klobovsove ulice. "Zasaditev z
rožnatimi bršlinkami, okrasnimi travami in dihondrami
na balkonu, vrtnicami v gredi ter rožnatimi fuksijami na
oknih je zagotovo navdušila tako domače kot tuje obiskovalce mesta," so izbor utemeljili člani komisije, ki menijo,
da ocvetličena okna pisanih meščanskih hiš pozdravljajo
obiskovalce starega mestnega jedra in obenem poudarjajo
lepoto mogočnih stavb in starodavnih trgov ter obiskovalcem izrekajo prisrčno dobrodošlico. Med turističnimi in
kulturnimi objekti ter podjetji je pozornost komisije pritegnil zlasti ocvetličen objekt Mizarstva Marko Hafner iz
naselja Na Logu. "Čut za cvetoče in zeleno okrasje je kljub
obilici dela pri nekaterih podjetnikih močno prisoten in
zato jim z največjim veseljem podeljujemo priznanje za
prvo mesto," so poudarili. Na podpornem kamnitem zidu
so cvetele rdeče dipladenije v kombinaciji z dihondro, na
oknih rdeče bršlinke in fuksije, na balkonu pa rdeče br-

Urejena okolica Mizarstva Hafner

Ocvetličena okna družine Finžgar
šlinke in moljevka. "Urejena je bila tudi celotna okolica
hiše, vključno z zelenjavnim vrtom in ocvetličenim kozolčkom." Člani komisije so tudi letos ugotavljali, da nekateri prebivalci večstanovanjskih stavb iz leta v leto dokazujejo, da je tudi na majhnih površinah na balkonih in
celo na oknih ter ob ne ravno najboljših razmerah za rast
možno ustvariti pravo cvetoče razkošje in ga s pravilno
nego obdržati cvetočega do konca oktobrskih dni. Letos so
za najlepše ocvetličeni balkon izbrali balkon družine Kokelj v Tavčarjevi ulici. Na balkonu so cvetela rdeča zmajeva krila, ki sta jih dopolnjevali perjanka in batata.

Hiša družina Ržen
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Ocvetličeni balkon družine Kokelj

Urejena kmetija družine Hafner

Med stanovanjskimi hišami so letos za najlepše ocvetličen izbrali dom družine Ržen iz naselja Na Logu. "Na vseh
oknih in balkonih so cvetele rožnate in rdeče bršlinke,
med katerimi se je bohotil grobelnik, na zgornjem balkonu so bile dodane še rdeče bolivijske begonije in perjanka,"
so pojasnili v komisiji in dodali, da je bil skrbno urejen
tudi skalnjak ob vhodu na dvorišče, na spodnjem balkonu
pa so jih pozdravili cvetoči nageljni. Sicer pa jih je tudi letos še veliko stanovanjskih hiš v Škofji Loki in okolici navdušilo s svojo urejenostjo, ocvetličenostjo in skladnostjo

barv. "Številnim bi lahko priznanja podelili vsako leto, a
vendar se trudimo in vsako leto iščemo nove cvetke med
stanovanjskimi hišami." Med kmetijami na območju Škofje Loke pa jih je najbolj prevzela kmetija družine Hafner
iz Binklja. Na oknih in balkonih so cvetele rožnate pelargonije in drobne bele marjetke, pred vhodom pa je dišala
cvetoča sivka. Urejena in pospravljena je bila tudi okolica
stanovanjske hiše z dvoriščem. "S trudom in voljo, predvsem pa z veseljem do narave in cvetja se lahko uredi tudi
okolica velike kmetije," so ob tem še poudarili v komisiji.

V sklopu festivala Loka v snegu bo po šestih letih v Škofji
Loki znova nastopil Rade Šerbedžija, ena največjih igralskih osebnosti v prostoru nekdanje Jugoslavije. V nedeljo, 22. decembra, ob 19. uri se mu bo na odru Sokolskega
doma pridružila tudi njegova skupina Zapadni kolodvor.
Življenje Radeta Šerbedžije so filmi in gledališče, njegova strast pa koncertni odri. A na koncertnih deskah ga je
mogoče videti le redko, zato so njegovi koncerti še toliko
bolj posebni. V Škofji Loki bo predstavil svojo novo zgoščenko, ki bo izšla v prihodnjih mesecih. Obiskovalcem
bo postregel s šansoni in starogradskimi pesmimi ter se
skozi glasbo in pripoved spomnil svojih dolgoletnih prijateljev, velikih umetnikov, ki jih ni več med nami. V svojo
glasbo namreč vpleta tudi vložke proze in poezije ter jih
oplemeniti s svojimi posebnimi življenjskimi zgodbami
in dogodivščinami, ki jih lahko v enem življenju doživi le
peščica velikih ljudi. V Sloveniji ga od nekdaj občudujejo
vse generacije, saj je pesmim Barbara, Ne daj se, Ines in
številnim drugim s svojim neustavljivim šarmom vtisnil
enkraten pečat. Kot obljubljajo organizatorji, se vsekakor
obeta izjemen umetniški in glasbeni večer, ki se ga bo občinstvo še dolgo spominjalo.

22. december ob 19h

Sokolski dom Škofja Loka

rade

šerbedžija
in zapadni kolodvor

Koncert

www.lokavsnegu.si

ŽIGA PIŠLAR, S.P., PODLUBNIK 152, ŠKOFJA LOKA

Rade Šeberdžija
in večer za spomine
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Ura je še vedno lepo darilo
Urarstvo Plantarič iz Škofje Loke letos praznuje 85 let delovanja v središču mesta,
za kar so pred časom prejeli tudi jubilejno priznanje Območne obrtno-podjetniške
zbornice Škofja Loka.
MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL
Ure so točne, urarji pa ne. Ure so stroji, urarji ljudje. Ta napis pade v oči
obiskovalcem Urarstva Plantarič, ki
kljub časom, v katerih se obrtniška
znanja in veščine počasi izgubljajo, že
85 let vztraja v središču Škofje Loke.
In ko prestopiš prag Plantaričeve prodajalne in delavnice, imaš res skoraj
občutek, da si se znašel v nekem drugem svetu, ko vsakodnevnega tempa
še niso narekovali mobilni telefoni z
opomniki, ki nas vsakih nekaj trenutkov s piski opozorjajo, kaj moramo še
postoriti tisti dan. Ponese nas v čase,
ko se je ura in z njo čas lahko tudi
ustavil, dokler ni mojster pokukal v
njeno drobovje in poskrbel, da je spet
vse gladko teklo.
Z urarsko obrtjo se je uradno leta 1934,
sicer pa že dve leti prej v prostorih na
Mestnem trgu začel ukvarjati Miran
Plantarič, nato se je za urarja izučil

Janez (desno) in Peter Plantarič pred urarstvom ne Mestnem trgu

V prostorih, kjer je danes delavnica, je več
kot sto let delovala kavarna.

tudi njegov sin Janez Plantarič. Urarska obrt se je zdaj prenesla že v tretjo
generacijo, saj je pred petimi leti podjetje prevzel Janezov sin Peter Plantarič, Janez Plantarič pa v podjetju, v katerem je zaposlena tudi njegova žena
Meta, ostaja kot prokurist. Janez Plantarič se je za urarja izšolal leta 1972, in
sicer je najprej obiskoval urarsko šolo
v Celju, kasneje pa še v Karlsteinu v
Avstriji, kjer se je šolal že njegov oče.
"Oče se je na začetku ukvarjal z več
obrtmi, saj je bil kavarnar, zlatninar
in optik, na mestu, kjer smo še danes
in je bil včasih del kavarne, pa si je
uredil še urarsko delavnico." Po vojni
se je moral odločiti zgolj za eno obrt,
kavarno pa so nacionalizirali.
Janez Plantarič se je za nadaljevanje urarske tradicije odločil, ker se je
"usedel na postlano", kot se je izrazil.
"Oče je imel sicer z mano drugačne

načrte, želel je, da bi postal glasbenik,
saj je bilo delo urarja zelo trdo delo in
ni želel, da bi se tudi jaz tako mučil."
A zaradi premalo glasbenega talenta
se je na koncu vseeno oprijel urarstva.
"Vmes pa se je to delo tudi že precej
spremenilo. Včasih je bilo treba vse
delo opraviti ročno na posebni, zelo
precizni urarski stružnici, zato je delal vse sobote in nedelje. Ko sem jaz

Popravilo ur je bilo zelo precizno in
natančno delo.

Janez Plantarič s svojo zbirko keramičnih figuric urarjev in uro v
roki, ki jo je njegov oče v celoti izdelal sam

Desno ena najstarejših ur, ki jih hranijo Plantaričevi, levo ura
za slepe, ki z bitjem nanznani, koliko je ura

začel z urarstvom, pa smo že več ali manj naročali rezervne dele iz Švice," se posmeje Janez Plantarič in doda, da še
danes ne more brez urarskega dela, zato še vedno vsak dan
za nekaj ur prihaja v delavnico. "Čeprav je danes popravil
veliko manj kot včasih, danes večinoma pridejo samo še na
zamenjavo baterije. Večino dohodkov zdaj ustvarimo s prodajo, ne popravilom ur," z obžalovanjem pojasni Janez Plantarič. Mehanske ure so danes redkost, doda sin Peter, saj
večinoma sodijo v višji cenovni razred. "Ljudje danes niso
pripravljeni odšteti veliko denarja za uro, saj jih zamenjajo, ko se pokvarijo. Popravilo je namreč včasih dražje, kot
če kupiš novo uro. Obenem pa je kakovost nekaterih ur, ki
jih prodajajo v velikih trgovskih centrih, tako slaba, da jih
niti ne moremo popraviti, tudi če bi lastnik želel." Včasih
pa je bilo po besedah njegovega očeta za uro treba odšteti
povprečno plačo, za res dobro uro pa tudi do tri plače. Danes
ročne ure izpodrivajo tudi ure na telefonih, tako da jih marsikdo nosi bolj kot modni dodatek in niso več toliko koristen
pripomoček za merjenje časa.
Ure so bile na začetku predvsem statusni simboli, bolj množično so jih začeli ljudje uporabljati, ko so se zaposlovali in so
morali pravočasno priti na delo. "Včasih je imel skoraj vsak
ročno uro, prvo so navadno dobili za birmo," je pojasnil Janez
Plantarič in razložil, da je takrat, ko so imeli v Škofji Loki birmo, njegov oče stal pred cerkvijo in ob takih priložnostih prodal zelo veliko ur. Danes sicer ob raznih dogodkih za darilo še
vedno poklanjajo ure, a je tega vseeno manj. "V podjetjih imajo recimo še vedno navado, da delavcem ob jubileju podarijo
uro z vgraviranim posvetilom," je razložil Janez Planatarič
in dodal, da glede na delo, ki ga kdo opravlja, tudi svetujejo,
kakšno uro mu podariti. "Za zidarja mora biti bolj trpežna,
da se ne opraska, za pisarniškega delavca pa je bolj primerna tanka, fina ura. Pri starejših pa je recimo pomembno, da
ima velike številke." Pri ponudbi ur v njihovi prodajalni se
prilagajajo povpraševanju strank, tako da je ure iz višjega cenovnega razreda mogoče zgolj naročiti prek kataloga. "Take
ure recimo dosegajo ceno okrog petsto evrov," je razložil Peter
Plantarič. Pojasnil je še, da vsake toliko časa še vedno prodajo

tudi kakšno veliko stensko mehansko uro, ki jih imajo
razstavljene v galeriji v neposredni bližini.
Poklic urarja, tako kot še nekateri drugi, recimo ključavničarja, čevljarja ali dežnikarja, pa danes počasi izumira. V Škofji Loki so bili po besedah Janeza Plantariča
včasih štirje urarji, zdaj sta samo še dva. A pri Plantaričevih se tej tradiciji za zdaj še ne nameravajo odpovedati, je zagotovil Peter Plantarič.

ROBERT VENE S.P., TAVČARJEVA ULICA 7, ŠKOFJA LOKA
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Otrokom z igrico polepšale dan
Dijakinje Srednje šole Jesenice iz programa predšolska vzgoja so ob tednu otroka
z igrico Ples v zabojniku gostovale v škofjeloškem vrtcu Najdihojca.
MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ŠOLE
Dijaki četrtih letnikov Srednje šole
Jesenice v programu predšolska
vzgoja že deset let otroke po vrtcih razveseljujejo z igricami, ki jih
skupaj s svojimi mentorji ustvarijo
v tretjem letniku pri strokovnem
modulu ustvarjalno izražanje.
Skupina njihovih dijakov je tako v
sklopu dogodkov ob tednu otroka
gostovala tudi v vrtcu Najdihojca
v Škofji Loki. Zanje so pripravili
igrico Ples v zabojniku in jih tako
na igriv način poučili o pomenu
ločevanja odpadkov. "Otrokom so
tako z igrico polepšali dan," je poudarila njihova profesorica Marta
Bajc.

Dijakinje Srednje šole Jesenice so z igrico razveselile otroke vrtca Najdihojca.

Šole uspešne
na področju športa
Na natečaju za najbolj športno šolo
so bronasta priznanja prejele tudi tri
škofjeloške osnovne šole.
MATEJA RANT
Zavod za šport Republike Slovenije Planica vsako leto objavi natečaj za najbolj športni vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo. Med šolami, ki so za svoje športne dejavnosti
v preteklem šolskem letu prejele bronasta priznanja, sta
tudi OŠ Ivana Groharja in OŠ Cvetka Golarja. Bronasto priznanje si je med osnovnimi šolami s prilagojenim programom prislužila tudi OŠ Jela Janežiča.
"Za pridobitev priznanja moraš imeti zelo razgibano interesno športno dejavnost na šoli in tudi dobre dosežke
na šolskih športnih tekmovanjih," je pojasnil ravnatelj OŠ
Ivana Groharja Marko Primožič. Točke šole pridobivajo z
izpeljavo različnih športnih programov, kot so Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati, z organizacijo šolskih
športnih tekmovanj in prireditev ter programom Zdrav
življenjski slog.

Učimo se vse življenje
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka - Društvo U3

Študijski krožek angleščine

Promocija Društva U3 na Mestnem trgu

Šola v naravi, ulivanje gline

Poletna univerza – pilates

Delavnica uporabe pametnega telefona

Posebna izdaja glasila

Mi o sebi

Glasilo Društva upokojencev Škofja Loka
Posebna izdaja
leto XIII

in

Društva U3 Škofja Loka
november 2019
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Še pomnite prijatelji?
Petnajst let je mimo in življenje dodajamo letom
BORJANA KOŽELJ
Pred petnajstimi leti smo v okviru
društva
upokojencev
ustanovili
Univerzo za tretje življenjsko obdobje.
To je bila prava odločitev. Hvala takratni
predsednici društva upokojencev Mani
Veble Grum za pobudo in podporo pri
prvih korakih. Zgledovali smo se pri
prvi UTŽO Ljubljana in še nekaterih,
ki so bile pred nami. Blizu nam je bila
temeljna naloga izboljšati življenje
starejših na osnovi izobraževanja
in kulture. Vključili smo se v veliko
družino Slovenske univerze za tretje
življenjsko obdobje, ki danes šteje že
53 članic. V naše vrste se vključujejo
predvsem starejši, ki si želijo aktivnega
življenja, vključijo pa se lahko vsi, ki v
naših programih najdejo nekaj zase.
Naše delo temelji na prostovoljstvu.
Za vse dejavnosti, ki živijo v okviru

univerze, smo se izobraževali, znanje
prenašali v prakso, se preizkušali,
preverjali in delo nadgrajevali. Rezultati
so se izkazovali v glasilu, knjižnici, vrsti
razstav v galeriji Hodnik, v Sokolskem
domu, mediatorstvu, kulturi, Loškem
muzeju, številnih študijskih krožkih,
delavnicah, strokovnih ekskurzijah,

prireditvah ...
Na osnovi organiziranega prostovoljstva
se je naša univerza razvila v družbeno
odgovorno organizacijo, ki skrbi za
izobraževanje, osebnostni razvoj posameznika in tudi za razvoj domače
skupnosti.
V tretjem življenjskem obdobju smo
svobodni. Poiskati si moramo področje,
kjer bo ta svoboda dobila svoj smisel.
Nekateri bodo osvajali gore, raziskovali
tuje dežele, drugi bodo poskrbeli za bolj
zdrav način življenja, kar vključuje tudi
izobraževanje v dobri družbi.
In mogoče bodo ugotovili: to je moje
najlepše obdobje.
Čas beži z različno hitrostjo. Če je dela
veliko, gre hitreje in vedno hitreje, saj se
ob delu porajajo nove ideje in postavljajo
novi cilji. Listam po prvih številkah
glasila Mi o sebi. Vidim vrsto dragih
obrazov, ki so nam posvetili svoj čas in
zapustili zapise pomembnih dogodkov,
fotografije… Nekateri še kar vztrajamo
in vabimo v svoje vrste mlajše, nekateri
pa so že odšli, a rezultati njihovega dela
so nam ostali in govorijo o uspešnih
letih.

Slovesnost ob obletnici - 22. oktobra 2019
Naša Univerza za tretje življenjsko obdobje je vstopila v najstniška leta, in kot se za
najstnika spodobi, smo skupaj z gosti in člani društva proslavili ta jubilej z barvito
proslavo 22. oktobra 2019 v večnamenskem prostoru OŠ Škofja Loka-Mesto.
ALMA VIČAR
Že ob vstopu je obiskovalce pozdravila razstava, ki je
predstavila delček ustvarjanja naših članov in dokazala, da
nam res ni dolgčas. Skupina, ki ustvarja v glini, je predstavila
keramične skodelice iz ulivane gline, naše klekljarice so se
predstavile z lučkami, oblečenimi v čipko, drobni kvačkani
izdelki pa so skupaj z našimi koledarji krasili steno. Pisano
kot je pisana naša Loka.
Za sproščen začetek proslave so nas pred uradnim delom
z ubranim petjem razveselili pevci skupine Mavrica pod
vodstvom zborovodje prof. Viktorja Zadnika, ki deluje v
okviru Društva upokojencev Škofja Loka že deset let. Dve
zapeti narodni pesmi sta bili lep uvod v uradni del slovesnosti.
Slavnostni govornik župan Občine Škofja Loka gospod Tine
Radinja je v svojem nagovoru poudaril, da imamo kljub
razliki v letih veliko skupnega, in to je željo po učenju in

pridobivanju novih znanj. Dejal je, da naše delo ne le bogati
življenja starejšim prebivalcem, temveč daje poseben utrip
celotni občini, na kar je še posebno ponosen. Zahvalil se nam
je za vse opravljeno delo in nam zaželel novih uspehov.
V nadaljevanju je podala nekaj uvodnih besed gospa Borjana
Pevska skupina Mavrica

Koželj, predsednica Društva U3, in orisala dosedanjo pot
Univerze za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka. Pred 15
leti smo se vključili v veliko družino Slovenske univerze za
tretje življenjsko obdobje, ki danes šteje že 53 članic. In vsaka
je malo drugačna, oblikovana po meri ljudi, ki jo sestavljajo.
Naša univerza se je zgledovala pri UŽTO Ljubljana in še
nekaterih, ki so bile ustanovljene pred nami. Poudarila je, da
nam je bila blizu temeljna naloga izboljšati življenje starejših
na osnovi izobraževanja in kulture. Dodala je še, da aktivno
staranje razumemo kot vseživljenjsko učenje, organizirano
prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje. V naše
vrste se vključujejo predvsem starejši, ki si želijo aktivnega

Nagrajenci Miro Duić, Mana Veble Grum, Veronika Hartman,
Nevenka Mandić Orehek, Vlasta Mekiš in Borjana Koželj
življenja in v naših programih najdejo izziv za nova znanja,
poglabljanje starih dejavnosti in ukvarjanje z tistimi, za
katere je v mlajših letih ob službah in skrbi za družine
dostikrat zmanjkalo časa. In še enkrat potrdila, da je naš
slogan UČIMO SE VSE ŽIVLJENJE res na mestu.
Naslednji nas je nagovoril gospod Miro Duić, predsednik
Društva upokojencev Škofja Loka. Tudi on se je dotaknil
Skupina Ruski talisman z udeleženkam študijskega
krožka ruščine

Butalci v izvedbi študentk drame pri KD Glasba-Drama
začetka ustanovitve Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki
je prvih deset let delovala pod okriljem Društva upokojencev.
Veliko projektov, ki so se rodili v teh prvih desetih letih
skupnega dela, je lahko v ponos obema društvoma. Med
drugimi je omenil najpomembnejše, kot so Marinkina
knjižnica, glasilo Mi o sebi in Galerija hodnik. Poudaril je,
da se je tudi po ustanovitvi samostojnega Društva U3 v letu
2014 dobro sodelovanje nadaljevalo, kar še dodatno bogati
kvaliteto življenja starejših v naši občini in širše.
Brez dobrih odnosov in zavzetega dela res ni uspehov.
Vrsta članic Univerze za tretje življenjsko obdobje je v 15
letih opravila nešteto prostovoljskih ur. Postavile so temelje
univerzi in jo gradile, da je zrasla v zgledno, veselo univerzo,
kot jo poznamo danes. V vseh letih so si prislužile že vrsto
priznanj, tokrat pa je bila priložnost, da se jim za njihovo
delo prvič zahvali samostojno Društvo U3.
Sledila je podelitev zahval, priznanj in plaket, ki jih je ob
15-letnici podelilo Društvo Univerza za tretje življenjsko
obdobje.
Pisno zahvalo je prejelo Društvo upokojencev Škofja Loka za
tesno sodelovanje vseh 15 let in Alenka Veber, ki z izvirnim
pedagoškim pristopom bogati vsebine študijskih krožkov.
Pisno priznanje je bilo podeljeno Mani Veble Grum, ki je s
svojo pogumno vizijo dala pobudo za ustanovitev Univerze
za tretje življenjsko obdobje v Škofji Loki in s tem zasejala
seme današnjemu delovanju društva.
Plakete Društva U3 so podelili Borjani Koželj, ki je vse od
ustanovitve Univerze za tretje življenjsko obdobje neločljivo
povezana z njenim delovanjem, ter Nevenki Mandić Orehek,
Folklorna skupina Jelčki
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Vlasti Mekiš in Jelki Mlakar za njihovo dolgoletno in obsežno
prostovoljsko delo. Naziv častna članica je prejela Veronika
Hartman, dolgoletna in zaslužna članica univerze.
Poleg resnega izobraževanja in dela pa je vedno čas tudi za
zabavo, igro, ples in petje. Tako se je naše druženje nadaljevalo
s pestrim in bogatim kulturnim programom.
Prva je nastopila vokalna skupina Ruski talisman, ki jo
vodi Irina Guščina, diplomirana zborovodkinja, pevka,
glasbenica, režiserka in tudi mentorica študijskega krožka
ruščine pri Društvu U3. Pri dveh ruskih narodnih pesmih so
se vokalni skupini pridružile študentke tega krožka.
Članice Društva U3 igrajo tudi v kulturnem društvu GlasbaDrama. Nasmejali smo se ob odlomku iz zbirke humoresk o
Butalcih Frana Milčinskega.

Borjana Koželj prejema čestitke Marijana Turičnika.
znova dokazujejo, da so leta le številke na papirju.
Pred zaključkom prireditve so nam k jubileju čestitali tudi
gostje – gospod Marijan Turičnik, podpredsednik Univerze
za tretje življenjsko obdobje Žalec, ki je letos praznovala
že dvajset let, in gospa Alijana Šantej iz Univerze za tretje
življenjsko obdobje Ljubljana.
Ob koncu nas je voditeljica Nadja Strajnar Zadnik povabila,
da si v prihodnjih dneh v Sokolskem domu ogledamo še
razstavo z naslovom Barvita jesen – glasilo Mi o sebi z vami
že 13 let.
Naše druženje se je zaključilo v sproščenem klepetu s prijatelji
ob dobrotah, za katere so poskrbele pridne roke članic
Društva U3.

Apolonija
Kandus in
Iztok Polak
Z gorenjskimi plesi so nas razveselili člani društva Sožitje,
ki skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Njihova
folklorna skupina Jelčki nas s svojimi nastopi vedno znova
preseneti in ogreje naša srca.
Člana zasedbe Over Forty Iztok in Polona sta nam obudila
spomine z dvema lepima, starima slovenskima popevkama.
Za iskriv zaključek programa so nam zaplesale še naše
Country plesalke pod vodstvom Milene Razinger, ki vedno

Country plesalke
Druženje ob pogostitvi in ogledu razstave Dolgčas nam
pa ni!

Nadja Strajnar
Zadnik
in
Alijana Šantej
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Častna članica
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka je podelilo naziv častna
članica Veroniki Hartman, ki je dolgoletna članica Univerze za tretje življenjsko obdobje
in ima velike zasluge na področju delovanja društva
ALMA VIČAR
Že vse od začetka delovanja univerze
je zelo aktivna. V študijskem letu
2007/2008 je po opravljenem izobraževanju postala prostovoljna kulturna
mediatorka v Loškem muzeju, kjer je
delala več let. S pokojno Špelo Polajnar
sta več mesecev popisovali knjižnico dr.
Ivana Tavčarja, ki obsega šeststo enot
in datira v 18. in 19. stoletje. Delo je
bilo zelo zahtevno, saj je to dragoceno
kulturno dediščino, napisano večinoma
v nemškem jeziku, prvič ročno

popisala arhivarka Doroteja Gorišek
že pred letom 1962. Danes je ta zbirka
knjig del muzejske specialne zbirke.
Zadnjih deset let je Veronika Hartman
mentorica študijskega krožka Angleški
jezik – konverzacija, ki ga vsa leta
uspešno in z velikim veseljem vodi
kot prostovoljka. V študijskem letu
2009/2010 so člani krožka pod njenim
strokovnim vodstvom v angleščino
prevedli strip O škofu, mostu in starem
gradu. S tem uspešnim prostovoljskim
projektom se je Loški muzej vključil v
Dneve kulturne dediščine 2011.

Še veliko uspešnih let nam želijo

VELIKO POSLANSTVO DRUŠTVA U3 ŠKOFJA LOKA
Čestitke ob 15 letnici obstoja
Pojavila se je nenadoma na iniciativo
upokojenk in zaživela pod okriljem
Društva upokojencev Škofja Loka.
Delovala je, kot bi obstajala že vsaj
deset let prej. Spojila se je z okoljem,
starejšim v kraju je odpirala nov,
ploden način življenja. Podpora občine
se je poznala v novih dejavnostih.
Sožitje so ustvarjali tudi z raznimi
drugimi ustanovami v občini (Ljudsko
univerzo, Loškim muzejem, šolami,
knjižnico,
zdravstvenim
domom,
podjetji) in več društvi. Vodstvo in
predsednica Borjana Koželj so znali iz
vsake spodbude razviti novo dejavnost.
Razvijali so se neustavljivo. Prebudili so
družbeno izločene, starejše. Druženje
pri skupnem, rednem izobraževanju v
studijskem krožku skupaj z mentorjem
in animatorjem je starejšim odprlo
novo, dejavno starost. Ponovno jih
vključuje v družbo.
Vseživljenjsko izobraževanje in vseživljenjsko delo, dva procesa, ki se pri
ljudeh prepletata vse življenje in sta
podlaga za duševno in telesno zdravje.

To potrjujejo številne raziskave.
Drugo pomembno poslanstvo UTŽO
Škofja Loka je delovanje starejših,
uporaba starega in novega znanja.
Upokojitvena doba danes traja od
trideset do štirideset let. Narašča število
sto- in devetdeset letnikov. Starost dobiva novo podobo. Dolgoživa družba je
pridobitev razvoja. Vključujoča družba
poveže vse generacije v bolj humano
družbo.
Že na začetku so ustanovili svojo revijo
in se priključili v Društvo upokojencev.

V okviru razvojnega projekta Evropske
unije so usposabljali starejše za
kulturne mediatorje v Loškem muzeju.
Iz odpisanih knjig so ustanovili svojo
knjižnico in jo povezali v COBISS –
Marinkino knjižnico.
Skupaj s Slovensko univerzo za tretje
življenjsko obdobje so izvedli prvi
Mednarodni festival znanja in kulture
starejših. Za potrebe mreže Slovenska
UTŽO so izvedli več seminarjev za
usposabljanje mentorjev in animatorjev.
Ko izobraževanje starejših napravi
korak naprej, je vedno zraven Društvo
U3 Škofja Loka. Zgled so postali tudi
preostalim članom slovenske mreže.
Vodstvu in starejšim študentom želimo
še naprej veliko ustvarjalnih vzgibov,
pogumnih korakov v nove študijske
programe in zadovoljnih starejših ob
sposobnih mentorjih in animatorjih.
Vežejo nas prijateljske vezi in skupna
prihodnost.
Predsednica SUTŽO
prof. dr. Ana Krajnc
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DRUŠTVO U3 – DANES, ZA ŠE BOLJŠI JUTRI
Ko izzveni dolgo vroče poletje, nastopi jesen. Jesen je
čas za žetev zrelega klasja in pobiranje sadov. Jesen pa je
tudi čas za vnovičen vstop v šolo, je čas za (po)uk.

Oboje združuje tudi Društvo U3 –
Društvo Univerza za tretje življenjsko
obdobje Škofja Loka. Društvo U3
je v teh 15 letih prehodilo izjemo
dinamično pot lastnega razvoja in
preraslo v pravo škofjeloško univerzo z
več kot petdesetimi študijskimi krožki,
ki obsegajo vsa področja človekovega
življenja in udejstvovanja in (po)
skrbijo za njegovo harmonično skladje,
harmonijo z naravo in družbo.
Med tujimi jeziki tako na U3 ne
poučujejo le dandanašnje lingue france
– angleščine, ampak se spoprijemajo
tudi z jutrišnjo – kitajščino. Posvečajo
se mnogim disciplinam umetnosti: od
kultiviranja jezika v pesmi in petju, do
kaligrafije, od črke do črte in risbe, od
ustvarjanja fotografskih in likovnih
podob so oblikovanja tople gline in
tkanja tankih niti.
Odgovorno skrbijo za svoje in skupno
zdravje in osebnostni razvoj in se
radovedno spoznavajo z rabo sodobnih
i n f o r m a c i j s k o - k o mu n i k a c i j s k i h
tehnologij. Pogumno vstopajo v
sodobni (virtualni) in prek številnih
potovanj in ekskurzij v fizični svet.

Foto: Gorazd Kavčič

TINE RADINJA, ŽUPAN

Toda pri tem ne pozabljajo svojih
(rodoslovnih) korenin, ljudskih šeg,
pesmi, navad in pripovedi. Raziskujejo
svojo osebno, krajevno, loško in lokalno
zgodovino. Kultivirajo svoj dom, svoj
zeliščni in cvetlični vrt.
Da, resnično vse bolj bogata žetev je to.
Društvo U3 z vsemi svojimi študijskimi
krožki, delavnicami predavanji in tečaji
prenaša in razširja znanje širokemu
krogu svojih članic in članov. Uspehi
te čisto prave škofjeloške akademije –
ki temelji na aktivnem prostovoljstvu!
– odmevajo po vsej Sloveniji in
predstavljajo model, ki je za zgled tudi
društvom v tujini …
Mnoge članice in člani društva se

prav zaradi izjemne ponudbe in
organiziranosti programov ter čudovite,
pozitivne andragogike zopet povrnejo
h konjičkom, veščinam, dejavnostim
ter ustvarjalnosti, ki so jih v času
napornih služb in skrbi za družino
nekako pustili ob strani ali jih čisto
opustili. Zdaj se jih (spet) lotevajo
z mladostniškimi iskricami v očeh
ali pa pogumno vstopajo na povsem
nova, še neodkrita področja vednosti
in ustvarjalnosti. Obenem pa se skozi
skupno ustvarjalnost še družijo in
spoznavajo. To je zares vesela šola!
V programih U3 gre za imeniten prenos
vedenj in znanj znotraj generacij(e)
in med generacijami. Za uspešna
generacijsko
in
medgeneracijsko
sodelovanje in prenos. Tudi zato je
lokacija prostorov U3 na pravem
mestu, v novi mestni četrti, ki nastaja v
nekdanji vojašnici in kjer solidarno in
kreativno sobivajo, se srečujejo, družijo,
medsebojno sodelujejo in skupaj soustvarjajo številne generacije – od naših
najmlajših do seniorjev.
Kot župan – sam sicer pripadam drugi
generaciji – izjemno cenim aktivni
ustvarjalni duh in delo U3. Zato obljubljam, da bomo v prihodnosti namenu predali preurejene sodobne prostore
medgeneracijskega centra v prostorih
nekdanje vojašnice.
Vesel in nadvse prijeten vstop v novo
študijsko leto vam želim!

DRAGE ČLANICE IN ČLANI DRUŠTVA U3!
Ob vašem lepemu jubileju se vam
iskreno zahvaljujem za dolgoletno
in uspešno sodelovanje z društvom
upokojencev, čigar člani ste bili deset
let, preden ste se odločili za svojo pot.
Mnogi vaši člani so tudi člani društva
upokojencev. Dokaz več, da se da
uspešno delati na različnih nivojih.
Začetki vaših poti so bili tesno povezani
z vašimi začetki pred 15 leti, ko je
skupina znanja in izobraževanja željnih
na čelu z neutrudljivo Borjano Koželj
stkala niti trajnega in vsebinskega
izobraževanja, primernega za naše
člane.

Vsakoletna širitev vsebinsko bogatih
programov je postala trajnica v zavesti,
delu in prepoznavnosti društva.
Spoznanje, da je izobraževanje vseživljenjskega pomena in koristno za vse
starejše, je dozorelo na vseh področjih.
Vsebinsko bogate prireditve, kot je
Čaj ob petih, glasilo Mi o sebi in vrsta
drugih razstavnih projektov samo
potrjujejo aktivnosti na tem področju.
Številna priznanja, ki jih je U3 prejela
za svoje delo, sama zase govorijo o
pomembnosti tega projekta.
V imenu društva upokojencev in vseh
njegovih članov vam iskreno čestitam

Število udeležencev v posamez

Število udeležencev v posameznih skupinah kr

457

834
834

980

ob jubileju in vam želim še veliko
uspehov pri nadaljnjem delu.

457

Miro Duić, predsednik Društva
upokojencev Škofja Loka

656

643
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Naša leta v številkah
Rast univerze - povzetek daljšega članka VLASTE MEKIŠ
Po skromnih začetkih, ko smo v
študijskem letu 2004/2005 začeli z
devetimi krožki, 63 člani in 184 urami
izobraževanja, so se te številke v
študijskem letu 2018/2019 povečale na
48 delujočih krožkov in delavnic, 296
članov in 1286 ur izobraževanja – torej

kar štiri- do petkrat.
Naša univerza je v 15 letih izpeljala
405 krožkov in delavnic. Vsak vpisani
član se je povprečno izobraževal skoraj
sto ur letno, če štejemo v to vsoto tudi
strokovne ekskurzije. Vsak član pa se je
v povprečju udeležil dveh krožkov ali

delavnic.
Iz grafa se lepo vidi rast univerze po vseh
kriterijih. V prvih letih je bil vmesen
upad članstva in števila ur izobraževanja
posledica dobrega sodelovanja z Ljudsko
univerzo Škofja Loka. Marsikaterega
potencialnega člana univerze smo

Število udeležencev, število ur izobraževanja, število članov in krožkov
od 2004/05 do 2019/20
Število udeležencev, število ur izobraževanja,
število članov in krožkov od 2004/05 do 2018/19
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Število udeležencev

Število vpisanih članov

Število krožkov

poslali na brezplačno izobraževanje k
njim, na primer na brezplačno 60-urno
računalniško izobraževanje.
Največ članov, kar 980, se je želelo
Število udeležencev v posameznih skupinah krožkov od 2004/05 do 2018/19 naučiti jezikov – na 86 krožkih v 15
letih. Skoraj dve tretjini od udeležencev
sta se učili angleškega jezika. Drugi
834
980
Jeziki
jeziki, ki so se jih učili, so še nemščina,
Umetnost
Računalništvo
ruščina francoščina in španščina.
Zdravje in osebnostni razvoj
457
Ostalo
Kar četrtina vseh udeležencev in 43
Delavnice
643
odstotkov ur izobraževanja v 15 letih je
656
bilo namenjenih jezikom.
310
Vse aktivnosti univerze so bile
izpeljane zaradi požrtvovalnega dela
Jeziki
številnih prostovoljcev. Največje število
Umetnost
prostovoljskih ur so seveda opravile
Računalništvo
prostovoljke pri pripravi, organizaciji
Jeziki
Zdravje in osebnostni razvoj
programa univerze in pri izpeljavi tega
Umetnost
Ostalo
programa.
Računalništvo
Delavnice

Število udeležencev v posameznih skupinah krožkov od
2004/05 do 2018/19

ameznih skupinah krožkov od 2004/05 do 2018/19

ah krožkov od 2004/05 do 2018/19

643 310

980

Število ur izobraževanja

643
Zdravje in osebnostni razvoj
Ostalo
Delavnice
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Spomini na prve korake
Zbrala ALMA VIČAR

Lojzka Brezovar
Lojzka je z veseljem delila nekaj utrinkov
svojih spominov na začetke delovanja
Univerze za tretje življenjsko obdobje v
Škofji Loki. V krožke se je vpisala jeseni
2005, v drugem letu njenega delovanja.
Že ob upokojitvi je razmišljala, da bo to
čas, ki bi ga bilo dobro koristno izrabiti
tako za več gibanja v naravi kot tudi
za razno neformalno izobraževanje. In
ravno to je novoustanovljena Univerza
za tretje življenjsko obdobje ponujala.
Najprej je želela obnoviti znanje
nemškega jezika, saj ga od šolskih let ni
več uporabljala in je veliko znanja šlo
v pozabo. Krožek je vodila prof. Olga
Volčič. Vključila se je tudi v fotografski
krožek, saj je s fotoaparatom rada

beležila dogodke, pokrajino in druge
zanimivosti in se je želela bolje seznaniti
z osnovami fotografije. Plod tega krožka
je bila tudi prva fotografska razstava, ki
je bila v Centru slepih in slabovidnih
Škofja Loka. Od takrat so fotografske
razstave stalnica v sedaj lepo urejeni
Galeriji Hodnik Društva upokojencev
Škofja Loka.
Kot je povedala, je v začetnem obdobju
Univerza za tretje življenjsko obdobje
imela na voljo res skromne pogoje za
delovanje. Učilnica je postal kar prostor
nekdanjega bifeja Društva upokojencev.
Gostinske mize so združili skupaj, se
posedli v polkrog, predavatelj pa je
imel na voljo le malo stoječo tablo.
Tudi samostojen prostor za uradne
ure, organizacijsko in administrativno

delo sprva ni bil stalno na voljo. Pri
administrativnih delih se je kmalu
pridružila kot pomoč, ker je bilo
dela z večjim naborom krožkov in
večjim vpisom članov v izobraževanje
čedalje več. Z vodjo Univerze za tretje
življenjsko obdobje Borjano Koželj sta
delali kar od doma in si dokumente
izmenjavali po e-pošti, saj v začetkih
delovanja društvo ni imelo niti lastnega
računalnika in ne druge opreme.
Zaradi drugih obveznosti je prostovoljno delo opustila, izpustila tudi
nekaj študijskih let, vendar je vseskozi
z zanimanjem spremljala rast in razvoj
Univerze za tretje življenjsko obdobje,
ki je že zdavnaj prerasla prve korake
v »otroških čeveljcih« in se razvila v
uspešno samostojno Društvo U3.

Univerzi za tretje življenjsko obdobje.
Tudi njena druga prostovoljska
obveznost je povezana s fotografijo –
leta 2010 je bila imenovana za vodjo
odbora za razstave v galeriji Hodnik,
kjer deluje še sedaj.
Fotografsko znanje je kasneje dopolnjevala še na nekaj krožkih. Pa ni bila
samo fotografija tista, ki jo je pripeljala v
Univerzo za tretje življenjsko obdobje…
V vseh teh letih se je izpopolnjevala še
v angleščini, računalništvu, zgodovini, varovanju zdravja, spozna-

vanju in oskrbovanju iz narave ter
spoznavala škofjeloške, slovenske in
tuje znamenitosti. In ravnokar je spet
pri fotografiji – ponovno pri fotografiranju s črno-belim filmom, tokrat
z mentorjem Sašem Kočevarjem. Črnobelo fotografiranje je namreč zdaj
postalo prava umetnost, saj so nam
pametni digitalni fotoaparati pomagali
pozabiti, kaj vse je pomembno za dobro
fotografijo. Kot sama pravi, se rada
izobražuje, saj ve, da se uči zase.

Zlata Ramovš
Vsi, ki poznamo Zlato, jo prav gotovo
povezujemo s fotografijo. Tudi njena
prva izkušnja na Univerzi za tretje
življenjsko obdobje je povezana s
fotografiranjem, ko se je v oktobru 2006
udeležila fotografskega tečaja, ki ga je
vodil Peter Pokorn starejši. Poseben
izziv je bilo fotografiranje s črno-belim
filmom in rezultat tega krožka je bila
razstava črno-belih fotografij v hodniku
Društva upokojencev.
V februarju 2007 se je z Domnom
Kokljem učila računalniško urejati,
pošiljati in tiskati fotografije. Tretji
krožek pa je bil Vzgoja za medije, ki
ga je istega leta vodila Jelka Mlakar. V
njem je pridobila znanja o pripravljanju
pogovornih oddaj in pisanju za medije.
Ta izobraževanja so odločilno vplivala na
njeno dosedanje 13-letno prostovoljsko
delo v Društvu upokojencev Škofja
Loka, kjer je bila dolga leta urednica
fotografije, pisala je članke za glasilo Mi
o sebi, občasno pa pomagala tudi pri
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Med mnogimi študijskimi krožki, ki jih obiskujejo naši člani, posebej predstavljamo
novinarskega, ker dokazuje, kako se je pridobljeno znanje realiziralo v izhajanju
edinstvenega glasila Mi o sebi.

Novinarski krožek
Ko se poslavljajo od aktivne delovne dobe, se mnogi zamislijo in vprašajo, le kaj bodo
počeli odslej. Drugi se razveselijo in takoj naredijo načrt.
JELKA MLAKAR
V študijskih letih 2006/07 in 2007/08 sta se dve skupini
upokojencev vključili v program Vzgoja za medije, ker so
udeleženci želeli pobliže spoznati novinarsko delo – od
pisane do govorjene besede. Predvsem so hoteli premagati
tremo pred nastopom in se laže uveljaviti v družbi.
Zato so se udeleženci najprej seznanili s sodobnim bontonom,
in sicer od pozdravljanja do samopredstavitve, medsebojnega
spoznavanja in telefoniranja. Ob branju besedil so spoznavali
pravopisne, oblikoslovne, skladenjske in jezikovne posebnosti.
Obiskala jih je tudi strokovnjakinja za analizo govora. Ob
aktualnih družbeno-političnih dogodkih so pripravljali
novice iz lokalnega okolja, komentarje in pogovore z ljudmi
z različnih področij. Pogovarjali so se s člani DU Škofja Loka,
ki se ukvarjajo z zanimivimi hobiji, in pripravljali intervjuje
med seboj. Po vsakem pogovoru je sledila analiza in ocena
opravljenega dela.
Za zaključek izobraževanja so na Radiu Sora v skupnem
nočnem programu radijskih postaj Slovenije pripravili dve
oddaji, v katerih so skušali odgovoriti na vprašanje, ali je
Škofja Loka starejšim in invalidom prijazno mesto. Odgrnili

so del zgodovine Tavčarjevega dvorca na Visokem in se
sprehodili po starodavni Škofji Loki. Obudili so staro glasbo
in okuse srednjeveških jedi.

Srečanje članic uredniškega odbora

Glasilo Mi o sebi
Cilj izdajanja glasila MI O SEBI je bil izboljšati obveščanje članov o dogajanju v društvu.
JELKA MLAKAR
Ideja se je rodila po uspešno opravljenem novinarskem krožku
v študijskem letu 2006/07, ko se je skupina šestih študentk
pogumno lotila ustanovitve glasila. Ustanovni sestanek
uredniškega odbora je bil 27. junija 2007 v Gorenjih Novakih
na vikendu naše članice Nadje Podgoršek. Sprejeta sta bila ime
glasila Mi o sebi in delovni osnutek, ki je predvidel izdajanje
štirih številk letno. Imenovali smo tudi uredniški odbor:
odgovorno urednico Jelko Mlakar in dopisnice Borjano
Koželj, Jožico Kovič, Marinko Logar, Marinko Mesec, Marušo
Mohorič in Nadjo Podgoršek. Druga strokovna opravila so
prevzele: Marija Draškovič – jezikovni pregled, Nevenka
Mandić Orehek – oblikovanje, Zlata Ramovš – urejanje in

izbor fotografij. Prva številka je izšla oktobra 2007. Pot od
odločitve, da izdamo prvo številko do trenutka, ko smo jo
dejansko dobili v roke, bila dolga in naporna. Poleg petih
sestankov uredniškega odbora in dogovarjanja o vsebini
(danes se za vsako številko sestanemo le enkrat) je bila
zahtevna tudi priprava, predvsem pa pisanje novinarskih
prispevkov, ki so morali tudi skozi lektorsko sito. Glede na
to, da nobena ni imela novinarskih izkušenj, so se članice
pri pisanju zelo potrudile Zgovorno je že samo ime glasila.
Pišemo o svojih aktivnostih, dogodkih in ljudeh. Vse članice
uredniškega odbora in prostovoljke ter prostovoljci, ki
raznašajo glasilo, delajo brezplačno. Edini strošek je tisk. Vsi
člani društva upokojencev glasilo dobijo brezplačno na dom
in ga vsako četrtletje težko pričakujejo.
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Vsako študijsko leto se posvetimo tudi izbiri dobrih mentorjev. Predstavljamo vam enega, ki je z nami najdlje.

Stephen Mayland
»NATIVE SPEAKER«, MENTOR ANGLEŠKEGA JEZIKA
ELA DOLINAR
Bil je med prvimi, ki so poučevali na
Univerzi za tretje življenjsko obdobje.
Pravi, da se delo takrat in danes ni
veliko spremenilo. So pa imeli v
začetku bolj tog način poučevanja. On
je spraševal, slušatelji so odgovarjali.
In tudi slovnici so se bolj posvečali.
Najbolj se spomni Marte Satler, ki je
najbolj pogumno odgovarjala, in potem
sta se dogovorila, da je malce počakala,
da so tudi drugi prišli na vrsto. Še danes
z veseljem poučuje na U3 in nekateri
hodimo na njegove ure že deset let in
več. Iskal je sproščen in zabaven način
poučevanja, kjer ne manjka niti šal in
drugih prigod – in še danes si prizadeva
zanj. Spodbuja pogovor in tako nam
nekako uspeva, da govorimo sproščeno,
on pa vljudno popravlja naše napake.
Poučeval je in seveda še poučuje tudi po
različnih podjetjih, npr. komercialiste,
vodje in podobne poklicne profile.
Tisto poučevanje je bolj specifično in
ozko usmerjeno, več je tudi strokovnih
izrazov.
Na vprašanje, kaj je on odnesel od
poučevanja starejših, odgovarja, da je
vesel, da lahko nekaj da in da starejši
vidijo, da znajo in so lahko sproščeni.
Lepo mu je z nami in se že veseli
oktobra, ko se spet začnejo krožki
novega šolskega leta. V veselje mu
je tudi, ko pelje slušatelje v Anglijo
in jim lahko pobliže predstavi svojo
domovino. Ta potepanja po angleškem
podeželju so res nekaj čudovitega.
Pa ga spoznajmo še malce bolj podrobno.
Rodil se je v Zambiji, ki je bila tisti čas
angleška kolonija, njegov oče pa je tam
služboval kot učitelj. Mama je opravljala
tajniška dela. Pri njegovih devetih letih
so se preselili v Anglijo. Ima še brata in
dve sestri. Pot ga je leta 1990 zanesla

v Slovenijo in tu se je ustalil. Vpisal se
je v tečaj slovenskega jezika in ga tudi
opravil. Najprej je živel v Radomljah,
poučeval kot »native speaker« oziroma
rojeni govorec v jezikovnih šolah, ki so
se takrat začele odpirati, tudi v Škofji
Loki. Leta 1993 ga je k sodelovanju
povabil ravnatelj gimnazije in v šolskem
letu 1993/94 je poučeval na Gimnaziji
Škofja Loka. Prijavil se je tudi za delo
na LU Kranj. Z njim je navezala stik

Mateja, ki je takrat poučevala na LU, in
ga povabila k sodelovanju. Prvič sta se
srečala v Lunci, iskrica je preskočila in
od takrat sta skupaj. Tragikomično se mu
zdi, kakšne težave je imel z birokracijo,
ko sta urejala dokumente za poroko.
Na matičnem uradu so mu dejali, da
mora predložiti potrdilo o samskem
stanu. Odšel je na veleposlaništvo, kjer
je izpolnil formular, oni ga obesijo na
oglasno desko na veleposlaništvu in po
mesecu dni je dobil potrdilo z žigom,
pečatom v slovenskem in angleškem
jeziku. Na tem potrdilu je prvi stavek
»Ni znanih ovir«. V Angliji namreč ne
obstaja obrazec o samskem stanu. Ker
pa je matičarka v Litiji (poroka je bila na
gradu Bogenšperk) trmasto vztrajala, da
potrebuje to potrdilo, se je poslaništvo
obrnilo na MNZ. Ko je po več mesecih
dogovarjanj in pregovarjanj zaradi
papirologije končno nastopil srečni
dan, se je spet zapletlo. Rojstni list ne
sme biti starejši od treh mesecev. Pa je
uradnica to nekako dovolila, ampak
spet je hotela potrdilo o samskosti.
Predložil je dokument, ki ga je dobil na
poslaništvu, in ko je prebrala, da ni ovir,
je vse steklo.
Tako Stephen že od leta 1993 živi v
Škofji Loki z ženo, sinom in hčerjo in
je postal že pravi Ločan z angleškimi
manirami.

In mnenja naših študentov?
Zbrala ELA DOLINAR

Marjan Baričič
Ob odhodu v pokoj skupaj z ženo sta se
odločila, da si vzameta malo premora.
Pa ni prav dolgo trajal ta premor. Vpisal
se je v krožek, ki ga je vodil dr. France
Štukl in prav dobro se še spominja,
kako zanimiv predavatelj je bil. Dobil
je domačo nalogo na temo Loških
gradov. Ogromno se je naučil, obiskal
in raziskal je gradove, odkril marsikaj
novega in prišel je do novih spoznanj.

Udeležil se je tudi krožkov o zdravstvu,
rodoslovju in orientaciji, kjer je izvedel
mnogo koristnega. Pravi, da mu je
bilo obiskovanje krožkov v veselje,
kot radi rečemo – nekaj za dušo. Na
naše povabilo je bil pripravljen deliti z
nami svoje bogato znanje. Prelevil se
je iz slušatelja v predavatelja in nam
popestril naš program Čaj ob petih. Kot
izkušen jamar je pripravil predavanje
o jamah oziroma jamarstvu. Bilo je
zelo zanimiva predstavitev izkušenj in
doživljanja v podzemlju.

Anka Golja
Z delovanjem Univerze za tretje
življenjsko obdobje v Škofji Loki jo
je seznanila prijateljica Mira Golja,
ki jo je pred dobrimi desetimi leti
povabila na študijski krožek angleške
konverzacije s Stephenom. Udeleženci
in tudi predavatelj Stephen, Anglež, ki
že dolgo živi v Škofji Loki, so ustvarili
tako prijetno in tudi delovno vzdušje,
da se je začela zanimati še za druge
krožke. Hitro je ugotovila, da je nabor
krožkov tak, da prav vsakdo lahko
najde nekaj zase. Omenila jih je nekaj,
ki so jo najbolj navdušili. Učila se je
tudi o sadjarstvu in vrtnarstvu ter
izvedela marsikaj praktičnega, kar ji
pride izredno prav pri delu na vrtu.
Zanimajo jo tudi delavnice, kjer pridejo
do izraza dobre ideje in spretne roke.
Da bi na izlete in potovanja ohranila
čim lepše spomine, se je izpopolnjevala
na fotografskem krožku. Hit zadnjih
let pa so prav gotovo country plesi,
ki udeležence resnično napolnijo z
energijo, saj razmigajo telo in duha.

Škofja Loka, moje mesto; študijsko leto 2004/2005
Društvo U3 ima res skromne prostore,
zato pa imajo vodje, sodelavci in
udeleženci tečajev toliko več volje,
idej in energije. Sčasoma vsakdo najde
krog ljudi, za katere lahko reče, da so
postali njegovi prijatelji. Seveda je prvi
cilj obiskovanja nekega krožka v tem,
da si pridobimo znanja ali spretnosti.
Morda pa je za marsikoga enako
pomembno druženje, srečevanje s
podobno mislečimi in čutečimi ljudmi,
saj marsikdo po upokojitvi vsaj delno

izgubi dotedanjo družbo in se znajde v
neki praznini. Raznovrstne dejavnosti
tretje univerze to praznino odlično
zapolnijo.
Zase pravi, da si ne predstavlja zadnjih
deset let brez obiskovanja krožkov in
izletov Društva U3, zato ji ni prav nič
težko, da se večkrat na teden odpelje
iz Železnikov v Škofjo Loko na veselo
druženje in spontano učenje.

Prva ekskurzija
V tretjem življenjskem obdobju je potovanje pogosto vključeno v naše načrte. Želimo
si obiskati zanimivosti po svetu in doma in nadoknaditi zamujeno, saj v preteklosti
pogosto nismo imeli časa.
BORJANA KOŽELJ
Naši člani veliko potujejo po domači
deželi, a potovanja Društva U3 imajo
poleg zabavnega druženja namen tudi
izobraževati. V program vključujemo
zanimive destinacije. Vsaka šola ob
zaključku šolskega leta organizira
zaključni izlet – in tako ga tudi naša
univerza, le da to ni le izlet, ampak
strokovna ekskurzija. Med študijskimi
krožki na programu ni geografije
Slovenije, zato smo že na dan prve
ekskurzije leta 2005 dali poudarek
geografski predstavitvi pokrajine na
poti do Ilirske Bistrice, gozdovom
pod Snežnikom, kulturni dediščini in
ljudem. Prva postaja je bila na Premu,

kjer nas je pričakala prijazna domačinka
s prisrčno pogostitvijo, v Kettejevi sobi
je kolegica prebrala pesnikovo pesem,
v cerkvi pa smo zgrešili slike Toneta
Kralja, ker so jih ravno takrat poslali
na restavriranje. Ilirska Bistrica, malo
mesto pod Snežnikom in nedaleč od
morja, kjer piha burja s snežniške ali
topel veter s kvarnerske strani. Poleg
ogleda mesta smo izkoristili priložnost
in nad starim delom mesta obiskali
kraški izvir in slap Sušec, ki se je takrat
izkazal z obilico vode, saj je bilo obdobje
takoj po dežju. Sprehodili smo se po
mestu, dodali smo nekaj etnologije in
si ogledali stari Hodnikov mlin. Kosilo
nas je čakalo na Mašunu, sredi temnih
gozdov pod vrhom Snežnika. Po

dobrem kosilu smo se tudi nasmejali,
saj je nekdo prebral zabavno pesmico
v čast priljubljenemu mentorju dr.
Francetu Štuklu, ki se je odzval vabilu in
se udeležil naše ekskurzije. Vračali smo
se čez Pivko in spotoma ponovili, katere
vse so značilnosti kraške pokrajine.
Udeležba je bila majhna, a na vseh
naslednjih desetih ekskurzijah smo
se posvečali slovenskim kraškim
pokrajinam in vedno napolnili avtobus.
Za deseto obletnico univerze smo to
prvo popotovanje ponovili, nekaj pa še
dodali: Ekomuzej Pivških presihajočih
jezer v Slovenski vasi pri Pivki, od tu
smo se podali v dolino reke Reke, ki
ponikne v Škocjanskih jamah in se
izteka v Jadransko morje. Ponovno
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smo odkrili Premski grad, ki je doživel prenovo, v cerkvi
sv. Helene smo lahko občudovali sakralne poslikave Toneta
Kralja, ki so se obnovljene vrnile v svoje domovanje. Proti
domu smo se tokrat podali čez Snežniško pogorje, skozi
gozdove v Loško dolino. Spotoma smo občudovali tudi
prenovljen grad Snežnik iz 19. stoletja.
Naj spomnim na še nekatere odmevne ekskurzije: Pliskovica
na Krasu, Doberdob, flišno slovensko primorje. Zadnja
leta smo pogledovali tudi čez meje. Šli smo med Slovence
na italijanski strani, na avstrijsko Koroško, na Hrvaško v
Karlovec. Za letošnje leto smo načrtovali obisk Reke, ogled
pristanišča, znamenitosti v središču mesta in Trsat. Za
začetek pa bi obiskali slovensko kulturno društvo Bazovica.
Ekskurzijo smo morali prestavili v prihodnost, saj je bila
ponudba izletov v organizaciji društva upokojencev tako
pestra, da je popotnikom zmanjkalo prostih dni.

Priznanja Društvu U3
Življenje in prostovoljstvo članov Društva U3 se močno prepletata z delom Društva
upokojencev, zato si zasluge za nekatera priznanja pripisujemo na obeh straneh. Z
dobrim delom pridejo tudi priznanja.
BORJANA KOŽELJ
Vseh in vsakega priznanja posebej smo zelo veseli, saj so
potrditev, da smo na pravi poti razvoja, hkrati pa na ta način
sporočamo javnosti, da smo starejši ustvarjalni in lahko
družbi še veliko prispevamo. Nekatera priznanja smo dobili
že v prvem obdobju desetih let v okviru društva upokojencev.
PRVEGA NIKOLI NE POZABIŠ
Leta 2009 je prestižno priznanje za preteklo leto dobila
skupina desetih prostovoljcev v Loškem muzeju z naslovom

Priznanje skupini za izjemne učne uspehe in bogatitev
lastnega znanja.
Andragoški center Slovenije (ACS) kot vsako leto podeli
priznanja za izjemne učne in strokovne dosežke pri učenju
odraslih. Skupina desetih se je najprej izobraževala in potem
v Loškem muzeju vse leto skrbela za razstavo Loška krajina
v podobah zapisana. Nekateri dokazujejo pripadnost muzeju
še danes.
Tudi drugo priznanje iz leta 2014 je pomembno, saj nam ga je
tako kot še drugim devetim univerzam podelila naša krovna
organizacija Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje.
Kot velika družina smo praznovali trideseto obletnico. Za
našo univerzo je bilo prvih deset let in to priznanje nas
je prepričalo, da smo na pravi poti. Spodbudilo nas je k
ustanovitvi samostojnega društva.
NIHČE NI PREROK DOMA
Ta trditev ne velja vedno. Dne 30. junija 2018 smo za
dolgoletno delo na področju izobraževanja starejših prejeli
županovo priznanje. Na prireditvi ob občinskem prazniku
smo ga sprejeli z velikim veseljem. V ponos nam je, da nam
ga je podelil župan Miha Ješe. Zavezuje nas k odličnemu delu
tudi v prihodnje.
Prav tako smo veseli priznanja, ki nam ga je namenilo
Društvo upokojencev, to je Pisna zahvala Društvu U3 za
materialno podporo in uspešno sodelovanje.
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PRIZNANJE BRONASTI GRB
MARINKINI KNJIŽNICI 2017 in
UREDNIŠKEMU ODBORU GLASILA MI O SEBI 2019
V času skupnega življenja v okviru DU sta se porodili dve
delovni področji velikega pomena za starejše v našem mestu:
to sta Marinkina knjižnica in glasilo Mi o sebi. Obe področji
dokazujeta moč dobre ideje in vztrajnega prostovoljskega
dela. Organizacijsko sicer sodita v okvir društva upokojencev,
a zaradi neprekinjenega sodelovanja članov obeh društev si
pripisujemo zasluge tako za priznanje Občine Škofja Loka

bronasti grb Marinkini knjižnici kot tudi za bronasti grb
uredniškemu odboru glasila Mi o sebi.
STATUS DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU
Dne 18. decembra 2018 smo na Ministrstvu za izobraževanje
pridobili status društva v javnem interesu za bogat program
izobraževanja, ki je namenjen predvsem starejšim. Status
smo si prislužili za dolgoletno dobro delo, a se zavedamo tudi
odgovornosti za še boljše delo, k čemur nas status zavezuje.

Prvi mednarodni festival znanja in kulture
starejših
Mreža Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je v letu 2011 zasnovala svoj
festival z namenom javne predstavitve vrednih dosežkov starejših na področju učenja,
umetnosti in drugih področij kulture.
ALIJANA ŠANTEJ
S festivalom smo odprli možnost, da se
slovenske univerze za tretje življenjsko
obdobje povežejo v skupnem dogodku,
javnosti pa, da se seznani s stvaritvami,
ki nastajajo na teh univerzah.
Mednarodni festival znanja in kulture starejših smo prvič izvedli
13. decembra 2011 v Škofji Loki.
Gostiteljica
in
so-organizatorica
festivala je bila UTŽO Škofja Loka. Kaj
smo spoznavali na prvem festivalu?
Varuhi dediščine, študenti UTŽO
Trbovlje, so nam predstavili etnološko
in tehniško dediščino Zasavja.
Zgodovino in kulturo Terske doline in
povezovanje z zamejskimi Slovenci v
Italiji smo doživeli skozi oči študentov
ljubljanske UTŽO in njihove mentorice
prof. Milene Kožuh ter gostov iz Terske
doline. Dramska skupina ŽAR z UTŽO
Ajdovščina nam je pričarala lutkovno
uprizoritev Andersenove pravljice
Palčica, član ajdovske UTŽO Mirko
Šterman je predstavil svojo raziskavo
o vplivu kulture na samozavest naroda.
Natalija Planinc iz piranskega društva
Anbot je prikazala, kako lahko lokalni
praznik polno zaživi ob povezovanju
vseh generacij v kraju.
Gostitelji festivala, študenti UTŽO

Škofja Loka, so nam približali svoje
literarno delovanje v Marinkini
knjižnici, ki so jo tudi sami zasnovali.
Študenti zagrebške UTŽO so nas
seznanili z delčkom svoje bogate
kulturne dediščine, ki so jo spoznavali
skozi objektiv kamere na terenu.
Predstavili smo tudi monografijo o
izjemni, žal že pokojni mentorici za
francoščino Mariji Saje, ki je bila zgled
in navdih številnim rodovom učencev
francoščine.
Z namenom, da se čim bolj približa

vsem univerzam za tretje življenjsko
obdobje po Sloveniji, se festival vsaki
dve leti seli v drugo regijo. Po prvem
festivalu v Škofji Loki so se v nadaljnjih
letih odvili festivali v Novi Gorici (leta
2013), Velenju (leta 2015), Šmarju pri
Jelšah (leta 2017) in Domžalah (leta
2019). Festival je zlagoma prerasel
v prepoznaven dogodek mreže, ki
povezuje med seboj slovenske univerze
za tretje življenjsko obdobje kot tudi
sorodne organizacije iz Slovenije in
tujine.

Dramska skupina ŽAR z UTŽO Ajdovščina
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Delovni jubilej univerze za starejše
Univerza za tretje življenjsko obdobje, po domače U3, ima v Škofji Loki lepo tradicijo in
je že 15 let nepogrešljiv dejavnik pri razširjanju interdisciplinarnih znanj naše starejše
populacije.
Mag. MIHA JEŠE
V zadnjih letih je še v posebnem
razmahu, saj je bistveno presegla
svoje stanovske okvire in se je močno
povezala tudi z drugimi organizacijami
s področja izobraževanja starejših.
Dobro sodelovanje z Ljudsko univerzo,
Gimnazijo Škofja Loka, Knjižnico
Ivana Tavčarja je popestrila predvsem
v lanskem letu po ustanovitvi
Večgeneracijskega centra Gorenjske.
Delovanje univerze je postalo še bolj
združevalno in medgeneracijsko sodelovanje je in bo lahko še bolje zaživelo.
Univerza ima v projektu posebno vlogo,
saj skupaj s prostovoljci iz Društva
upokojencev Škofja Loka najbolje pozna
naše seniorje in njihove potrebe. Med
prvimi se je vodstvo zavedalo, da starejši
potrebujejo dodatna znanja, najprej
za širjenje svojih veščin in aktivno
vključevanje v delovanje organizacij in
društev starejših in za starejše. Mlajši
seniorji to znanje bodisi uporabljajo
pri svojih rednih aktivnostih, zlasti
na potovanjih in srečanjih, bodisi
za medgeneracijsko sodelovanje s
starejšimi za njihovo vključevanje v
razne aktivnosti ter za izobraževanje
na področjih, ki so pomembna za
vsakodnevno sodelovanje oziroma
komunikacijo z vrstniki in mlajšimi.
V izbiri bogatega programa sta posebej
pomembni dve področji: učenje tujih
jezikov in obvladanje računalniških
spretnosti, zlasti interneta. Radi rečemo,
da je računalnik zasužnjil mlajšo
populacijo, saj veliko mladostnikov
preveč časa preživi na raznih
omrežjih in v klepetalnicah, namesto
v neposrednem stiku in druženju z
vrstniki. Pri starejših je zadeva ravno
obratna. Svetovni splet nam lahko
odpira obzorja in nas povezuje z ljudmi
iz domačega kraja, domovine in drugih

dežel. Še posebno je pomemben za
obvladovanje vse bolj avtomatiziranih
in naprednih tehnologij, ki nas lahko
na daljavo povežejo z družbo. To še
posebno velja za občane, ki so manj
ali težje gibljivi, saj se lahko povežejo
z vse večjim številom centrov in
organizacij za sodelovanje s starejšimi
in pri njih dobijo pomoč, nasvete ali
pa le sogovornika. V prihodnje bo
tovrstnega sodelovanja še več. Ne
smemo pa pozabiti tudi na knjižnico,
ki se sicer stiska v pretesnih prostorih
in prenatrpanih policah, toda marljivi
knjižni molji ob veliki udeležbi odlično
izpeljejo vsakoletno bralno značko. V
poletnih mesecih pa si v prijetnem hladu
pomagajo s prostornejšo knjižnico pod
krošnjami in tudi z bralnico na vrtu
Sokolskega doma.
Vzporedno potekajo aktivnosti tudi
v Občini Škofja Loka, ki je pripravila
Program kakovostnega staranja, ki
bo v naslednjih dveh letih še bistveno
nadgrajen in izboljšan. Sodelovala je na
evropskem razpisu Evropa za državljane,
kjer je bila od 130 prijavljenih med 18
uspešnimi izbranimi programi pod
naslovom Mladi za starejše. Na šestih
delavnicah v petih evropskih mestih
iz Nemčije, Avstrije, Madžarske,
Albanije in Slovenije ter še s sedmimi
mesti iz drugih evropskih držav bodo
pripravili program medgeneracijskega
sodelovanja. Pri tem programu
bo poudarek na sodelovanju med
občinami, šolniki, dijaki oziroma
študenti in starejšimi. Pomembno vlogo
bo imela tudi naša jubilantka Univerza
za tretje življenjsko obdobje.
Z velikim veseljem sem pretekla leta
spremljal delovanje univerze in vse
bolj sem vesel, da je program vse
bogatejši in vključuje vse večje število
izvajalcev in slušateljev. Ob tem pa je
treba omeniti, da za svoje delo nimajo
svojih prostorov in pretežno gostujejo

pri drugih izobraževalnih ustanovah.
Na območju zahodnega krila nekdanje
komande v vojašnici nastaja vzorčni
medgeneracijski društveni center, v
katerem bo svoje mesto dobila tudi naša
slavljenka. V letošnjem letu je treba
izvesti razpis in dodelitev potrebnih
prostorov, v naslednjem letu pa bodo
nekateri prostori že pripravljeni za delo.
V dogovoru z Društvom upokojencev
Škofja Loka bodo našli dovolj prostorov
za nemoteno delo. V dobrih pogojih,
sem prepričan, bosta pestrost in
kvaliteta delovanja še boljši. Kot eden
mlajših članov najštevilnejše slovenske
stanovske populacije bom z vodstvom
Univerze še naprej z veseljem sodeloval
in se veselil uspehov.

Zahvala uredništvu
Gorenjskega glasa
V imenu Društva Univerza za tretje
življenjsko obdobje Škofja Loka
se vam iskreno zahvaljujem za
podporo društvu ob praznovanju
petnajsteltnice delovanja.
Želimo vam veliko uspehov pri
vašem delu.
Borjana Varja Koželj,
predsednica Društva U3
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Načrti razvoja univerze
BORJANA KOŽELJ in SABINA KOŠIR
V petnajstih letih delovanja smo postopoma pridobivali
izkušnje, tudi na področju načrtovanja. Izkazalo se je, da je
zelo pomemben dober načrt razvoja.
Prva leta smo načrtovali program za prihodnje leto. Med
letom pa smo se prilagajali zanimanju in željam članov. Takrat
si resnično nismo upali niti razmišljati dolgoročno. A kmalu
smo začeli gledati naprej, saj je članstvo počasi, a vztrajno
naraščalo, pridobili smo tudi nove mentorje, ki so ponudili
nove, pestre vsebine. Od leta 2014 dalje pa vse bolj natančno
načrtujemo.
GLEDAMO NAPREJ
Naš temeljni cilj je izobraževanje starejših. Prepoznavnost
univerze ni dovolj. Rast moramo premišljeno načrtovati.
Na vseh področjih življenja gre razvoj z veliko naglico naprej.
Nedopustno je, da starejši ne bi spremljali družbenega razvoja,
se v razvoj vključevali, pri njem sodelovali, se prilagajali
novemu načinu življenja. Za to potrebujemo nova znanja.
Širili bomo ozaveščanje o nujnosti izobraževanja starejših,
saj so aktivni starejši, oboroženi z različnim znanjem,
samozavestni, samostojni in niso v breme svojim otrokom ali
družbi.
Ponudbo izobraževalnih vsebin bomo širili in o tem bomo
obveščali v glasilu Mi o sebi, lokalnih javnih občilih, na naši
spletni strani in Facebooku. Dejavnosti in program društva
bomo ponudili tudi v sosednjih občinah, kjer podobne
ponudbe še ni.
Za dobro delo potrebujemo dobre prostorske pogoje, zato
veliko pozornosti posvečamo pripravam na selitev v nove
prostore. Ta projekt bo zahteven tako finančno kot tudi
organizacijsko. Želimo si primerno opremljene učilnice
in jih že načrtujemo. Trenutno poteka večina študijskega
programa na različnih lokacijah. Znanje si lahko širimo tudi
na neformalen način, zato se učimo tudi zunaj učilnice, v
domačem okolju in tudi širše po Sloveniji. Predstavljali se
bomo na razstavah v galeriji Hodnik, v Sokolskem domu,
Knjižnici Ivana Tavčarja. Med neformalno izobraževanje
sodijo še: Čaj ob petih, ki ima vsako leto posebej pripravljen
program, posvečali se bomo ekskurziji, poletni univerzi, šoli
v naravi, likovnemu ustvarjanju, sodelovanju v slovenskem
projektu TVU – Tednu vseživljenjskega učenja …
Mentorjem predstavljamo posebnosti izobraževanja starejših.
Člani skupine lahko ustvarjalno sodeluje pri oblikovanju
vsebine dela. Pozornost posvečamo tudi animatorju,
prostovoljcu, ki skrbi za tekoče delo krožka in je vez med
študenti in mentorjem v krožku pa tudi z vodstvom univerze.
Za razvoj univerze je pomembna kontinuirana pozornost
spletni strani in družbenim omrežjem – Facebooku, ki je
okolje neformalne komunikacije. Za to, da bodo naši člani
uporabljali te možnosti obveščanja, je zelo pomembno
računalniško izobraževanje starejših.

V program vključujemo tudi zagovorništvo. V okviru
občine že sodelujemo v programu Vizije dolgožive družbe,
posamezniki pa so aktivni v predstavniških organih občine.
To delo bomo nadaljevali.
Veliko odgovornost za delovanje univerze ima vodstvo.
Deluje na temeljih prostovoljstva, kar je včasih zelo zahtevno,
saj so družbene zahteve do nevladnih organizacij vedno
večje. Potrebovali bi strokovno usposobljen administrativni
kader. Odlično bi bilo, če bi bila v pisarni vedno prisotna in
članstvu na voljo prijazna oseba. Še naprej se bomo trudili,
da bomo takšno podporo tudi imeli. V vodstvu že sodeluje
več prostovoljk, ki bodo skrbele za posamezna področja
delovanja univerze. Pomembno je sodelovanje z občinskimi
odločevalci, z Večgeneracijskim centrom pri programu
krožkov, delavnic. Gotovo pa bomo krepili tesno sodelovanje
z Društvom upokojencev, saj so večinoma vsi člani univerze
hkrati tudi odgovorni člani društva upokojencev.
FINANCIRANJE DRUŠTVA
Za našo univerzo je 15 uspešnih let delovanja in tudi
finančnega poslovanja, ko je univerza uspešno rasla in
postala prepoznavna ne le v lokalnem, temveč tudi v širšem
okolju. Za naslednjih pet let smo si zastavili ambiciozen
načrt rasti: vsako leto povečati vpis vsaj za deset odstotkov.
Študijske krožke bomo financirali s prispevki slušateljev in
tudi iz sredstev proračuna občine in države. V letu 2019 smo
od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pridobili
dva tisoč evrov. Za realizacijo programov izobraževanj smo
iz občinskega proračuna prejeli 5.991,49 evra. Obenem
nam je občina odobrila 315,85 evra za projekt letošnje
praznične prireditve. Enako bomo prejeli tudi v naslednjem
letu. Vsekakor to pomeni, da bomo za uspešno realizacijo
študijskih programov potrebovali dodatna finančna sredstva.
Glede na to, da slušateljem želimo ponuditi kakovostno in
cenovno ugodno ponudbo izobraževanj in delavnic, se bo
naša univerza tudi v prihodnje prijavljala na projekte, ki bodo
financirani na lokalni in državni ravni.

Čaj ob petih

Razpisani programi v študijskem letu 2019/2020
JEZIKI
Angleščina po mavrični bližnjici – začetni, nadaljevalni in
obnovitveni
Angleščina s Stephenom – začetni, nadaljevalni in konverzacija
Angleški jezik z Vero – konverzacija
Francoski jezik – začetni in nadaljevalni
Italijanski jezik – začetni in nadaljevalni
Kitajski jezik – zabavno s kitajščino
Nemški jezik – začetni in nadaljevalni
Ruski jezik – začetni, nadaljevalni in konverzacija
Španski jezik – začetni in nadaljevalni
UMETNOST
Fotografski krožek – začetni in nadaljevalni
Gledališki krožek
Kaligrafija
Klekljanje brez mentorja
Kvačkanje brez mentorja
Likovni krožek z Edijem
Mitologija in umetnostna zgodovina
Oblikovanje gline
Ruska bralnica
Risarsko-slikarska šola
Tečaj solo petja za vse
ZDRAVJE IN OSEBNOSTI RAZVOJ
Ali sem fit? – Inštitut za javno zdravje
Country plesi – začetni in nadaljevalni
Dejavniki tveganja za zdravje – Inštitut za javno zdravje
Dobrobiti vibracijske medicine
DRUŠTVO U3
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Uradne ure: vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
E-pošta: loka3univerza@gmail.com
http://3univerza-loka.splet.arnes.si

Joga za tretje življenjsko obdobje
Pilates
Psihološke igre
Urinska inkontinenca
Tehnika sproščanja – Inštitut za javno zdravje
Življenjski slog zdravo živim – Inštitut za javno zdravje
RAČUNALNIŠTVO
Računalništvo – začetni in nadaljevalni
Računalništvo – tablice
Računalništvo – PowerPoint
Računalništvo – Urejanje fotografij
Izdelava foto knjige
OSTALO
Ekološki zelenjavni vrt
Čaj ob petih: Iz popotniške malhe
Kotički Škofje Loke
Rodoslovje za začetnike
Skriti biseri Slovenije – začetni in nadaljevalni
Šege, ljudske pesmi in pripovedi z Dušico Kunaver
DELAVNICE
Delavnice s Sonjo
Nakupovanje po internetu
Varno na internetu
Uporaba pametnega telefona
Zeliščarska delavnica

Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka
Telefon v času uradnih ur: 064 233 535
Univerza TRI

Razstava glasil Mi o sebi v Sokolskem domu v Škofji Loki
Kolofon
Posebna priloga: Društvo Univerza za tretje življenjsko
obdobje Škofja Loka – Društvo U3
Odgovorna urednica: Borjana Varja Koželj
Sodelovale so: Alma Vičar, Jelka Dolinar, Jelka Mlakar,
Sabina Košir
Oblikovanje: Nevenka Mandić Orehek
Fotografije: arhiv Društva U3

Nova trgovina
s spodnjim perilom
V blagovnem centru Mercator v Medvodah je vrata odprla
trgovina Spodnje-Perilo.si, ki je dobro založena s kakovostnimi
izdelki priznanih blagovnih znamk za ženske, moške, otroke in
tudi za dom.

Medvode so dobile novo prodajalno s spod
njim perilom – Spodnje-Perilo.si. Prostore
ima v prvem nadstropju blagovnega centra
Mercator.
Vodja prodaje je domačin Gašper Oletič,
ki ni novinec na tem področju. Doslej se je
ukvarjal s prodajo spodnjega perila na sple
tu, tokrat pa je odprl svojo prvo podajalno.
"Že nekaj časa sem iskal primerno lokacijo.
Zadovoljen sem, da se je priložnost po
nudila ravno v domačem kraju. Sprva sem
razmiš
ljal le o vzpostavitvi prevzemnega
mesta za stranke, ki izdelke kupujejo na
spletu, nato pa je padla odločitev o odprtju
trgovine," je pojasnil Gašper Oletič.
Trgovina Spodnje-Perilo.si je dobro založe
na s kakovostnimi izdelki za ženske, moške,
za otroke, del ponudbe je tudi za dom. Na
odprtju so prvič predstavili nove blagovne
znamke, med katerimi so Laura Biagiotti,

Kappa, MarcLuis … Imajo poseben kotiček
s priljubljenim moškim spodnjim perilom
znamke Uomo, novost je tudi kotiček z bri
sačami.
Oletič posebej omeni blagovno znamko
MarcLuis, ki je novost na slovenskem trgu:
"Je zelo kakovostna blagovna znamka, kate
re izdelki so proizvedeni v Italiji. Ob kvaliteti
jo zaznamuje tudi ugodna cena." Predstavil
je tudi dobro založene police s spodnjim pe
rilom za moške.
Na prodajnih policah nove trgovine boste
našli spodnjice, spodnje majice, nedrčke,
nogavice, pižame, brisače ... Prodajni reper
toar se bo še širil, prav tako ima Oletič v na
črtu tudi odprtje novih trgovin, v letu 2020
najprej na Gorenjskem. Ogledoval si je že
lokacije v Škofji Loki in Kranju. Najpomemb
nejše se mu zdi zadovoljstvo strank, ki se v
novo prodajalno v Medvodah že vračajo.



KUPON ZA 20-ODSTOTNI POPUST
(velja za celotni nakup od 15. do 23. novembra 2019)



GAŠPER OLETIČ S.P., ZAVRH POD ŠMARNO GORO 3 C, LJUBLJANA - ŠMARTNO

Gašper Oletič, vodja prodaje, ob odprtju trgovine Spodnje-Perilo.si
v prvem nadstropju blagovnega centra Mercator

Delovni čas
pon.–pet.: 8.00–20.00
Sob.: 8.00–15.00
Nedelje in prazniki: zaprto
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Zmagali so na Ljubljanskem maratonu
Ekipa Osnovne šole Ivana Groharja je na letošnjem Ljubljanskem maratonu
dosegla velik uspeh, saj so bili dekleta in fantje med vsemi slovenskimi šolami
ekipno najboljši.
VILMA STANOVNIK
Čeprav je bilo takoj po koncu tekmovanja v Ljubljani moč zaslediti podatek,
da so bili učenke in učenci Osnovne
šole Ivana Groharja v ekipni razvrstitvi šolskega teka tretji, pa so organizatorji pozneje popravili rezultate. Fantje in dekleta pa tudi njihovi učitelji,
ki so bili veseli že tretjega mesta, so se
nato še bolj veselili zmage.
»Ljubljanskega maratona se z učenci
udeležujemo že od začetka, ko so organizatorji Ljubljanskega maratona
začeli s šolskimi teki. Učenci se vedno
radi prijavijo in tako imamo vsako leto
zelo dobro udeležbo. Nekatere k udeležbi sicer moramo še posebej nagovoriti, večinoma pa se prijavijo sami.
Vzrok za to je zagotovo dobro vzdušje, druženje pa tudi dejstvo, da mladi
radi tekmujejo. Letos se je prijavilo več
kot štirideset učencev in učenk od petega do devetega razreda," je povedala
učiteljica športa na osnovni šoli Ivana
Groharja Maja Bajželj Plešec.
»Prvo mesto v ekipni razvrstitvi je
dokaz, da na šoli temu področju dela
namenjamo posebno pozornost. Prav

Foto: arhiv OŠ Ivana Groharja

Učenke in učenci OŠ Ivana Groharja so se najprej veselili ekipne uvrstitve na tretje
mesto, nato pa so izvedeli, da so zmagali. / Foto: arhiv OŠ Ivana Groharja

Najbolj se je izkazal Jure Lotrič, ki je bil
med učenci letnika 2007 na tretji stopnički
zmagovalnega odra.

tako nam je v veselje, da vsak učenec,
ki se odloči, da se bo tekmovanja udeležil, ne glede na mesto uvrstitve priteče skozi cilj," dodaja športni pedagog
na šoli Jože Kordiš.
»Ljubljanskega maratona se rad
udeležujem zaradi fenomenalnega
vzdušja, gledalcev, ki zvesto navijajo
za tekače, zaradi teka in pa tudi druženja s prijatelji,« pravi Tilen in dodaja: »Zmaga mi veliko pomeni, saj smo
se vsi tekači zelo potrudili in trud je
bil poplačan. Verjamem pa tudi, da
to veliko pomeni tudi šoli, saj se taki
uspehi ne zgodijo vsak dan.«
Podobno razmišljajo tudi drugi. »Ljubljanskega maratona sem se udeležila, ker sem hotela dokazati sebi, da
zmorem, in prispevati tudi k dobri
uvrstitvi šole. S tem sem naredila nekaj dobrega zase, se zabavala in bila
na koncu zelo vesela ekipnega prvega
mesta,« pravi Neža, Drejc pa dodaja,
da je teči tudi zabavno.
»Na šoli se zavedamo pomena športa in gibanja, zato smo se pred leti
vključili v program Zdrav življenjski

slog in učencem ponudili dodatni dve
uri športa na teden. Ko je ta program
ugasnil, smo se vključili v poskus Zavoda RS za šolstvo Razširjen program,
v sklop Gibanje in zdravje, kjer učencem ravno tako ponujamo dodatni
dve uri športa na teden v različnih
dejavnostih,« pravi ravnatelj Osnovne
šole Ivana Groharja Marko Primožič
in dodaja: »Gibanje uporabljamo tudi
pri poučevanju ostalih predmetov.
Pred leti smo začeli projekt Gozdoljub,
katerega vsebina je ravno poučevanje v naravi in z gibanjem. Imamo
tudi bogat nabor športnih interesnih
dejavnosti. Nekatere potekajo tudi
ob koncu tedna, da učencem omogočamo športno udejstvovanje tudi v
tem času. Odlično sodelujemo tudi s
športnimi društvi v okolju, saj vemo,
da tudi ti skrbijo za športni napredek
naših učencev in da tudi zaradi tega
naši učenci v šolskih športnih tekmovanjih dosegajo odlične uspehe.
Za dobro delo na športnem področju
vsako leto prejmemo tudi priznanje
Zavoda za šport RS Planica.«
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Vsako leto postajajo bolj uigrana ekipa
Člani Jadralnega kluba Loka Timing, posadka Tempo group sailing team
z jadrnico Taia 2 & White Goose, ima za seboj najuspešnejšo sezono.

Za Tempo group sailing team in jadrnico Taia 2 & White Goos je odlična sezona.
precej valov in vetra. Jeseni smo ponovno nastopali na regatah za pokal
Slovenije, kjer smo štirikrat zmagali in
bili enkrat drugi. Tako smo zanesljivo
osvojili prvo mesto. Prav tako smo jeseni uspešno nastopili na Barkovljanki, kjer smo zelo dobro startali in odlično taktično jadrali. Borili smo se do
konca in bili smo tudi drugi v svojem
razredu med potovalnimi barkami.
Tako sem ravno pred kratkim dobil
vabilo na slavnostno podelitev nagrad,
ki bo 23. novembra v Trstu. Prav tako

Foto: arhiv ekipe

Minula sezona je bila za Tempo group sailing team res nekaj posebnega,
saj se je spomladi začela z zmago na
državnem prvenstvu in prvi pokalni
tekmi, se nadaljevala z mednarodnimi uspehi, ko so osvojili 13. mesto na
svetovnem prvenstvu ORC v Šibeniku,
bili prvi na diplomatski regati, osvojili prvo mesto v svojem razredu na GO
to Barcolana. Bili so prva slovenska
potovalna jadrnica na 51. Barcolani,
osvojili so sedmo mesto med vsemi
potovalnimi jadrnicami in 49. mesto
med 2015 prijavljenimi jadrnicami.
Prav tako so se veselili skupnega prvega mesta v slovenskem pokalu.
»Dobra sezona se je začela že aprila na
prvi tekmi v Izoli, ko smo postali državni prvaki ORC, hkrati pa smo zmagali na prvi tekmi slovenskega pokala.
Prav tako smo zmagali na drugi pokalni tekmi. Sledil je nastop na svetovnem prvenstvu v Šibeniku. Tam smo
bili najhitrejša slovenska barka, med
potovalnimi amaterji pa smo pristali na 13. mestu na svetu. To je bil lep
uspeh, saj smo nastopali v pogojih, ki
jih sicer nismo vajeni. Bilo je namreč

Foto: arhiv ekipe

VILMA STANOVNIK

Ekipa se je v sezoni veselila številnih zmag, tudi zmage na diplomatski regati.

smo uspešno odjadrali diplomatsko
regato, kjer smo zmagali tako v svojem
razredu kot v skupni razvrstitvi ORC,«
je povedal krmar Goran Djordjević, ki
je prepričan, da je vzrok za uspehe uigrana posadka, ki je že nekaj let ista.
Poleg krmarja Gorana Djordjevića so
člani posadke tudi lastnica jadrnice
Taia 2 & White Goose Majda Šparovec,
Matjaž Pretnar, Vasja Avsec, Dean Katič, Alan Hajdinjak, Željko Planinšič,
Tomaž Simčič, Janez Terčon in Mitja
Potočnik, občasno pa se jim pridruži
še Jože Mihelič.
»Pomembno je tudi, da smo v zadnjih
letih dodobra spoznali barko. Vsi tudi
vemo, kaj v določenem trenutku narediti, saj je dejstvo, da na tekmi zmaga tisti, ki naredi manj napak," pravi
Goran Djordjević, ki je, skupaj z ekipo,
še kako zadovoljen z letošnjim izkupičkom.
»V tej sezoni nam je uspelo vse, česar
smo se lotili. Kljub temu da imamo
potovalno barko, se vozimo med dirkalniki,« pravi Djordjević in dodaja, da
si želi, da bi drugo leto tekmovali tudi
v italijanskem pokalu. "Ne vemo pa
še, kako nam bo to zneslo časovno in
finančno, saj bi bil to za nas velik zalogaj," v imenu ekipe pravi Djordjević.
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Novo igrišče z umetno travo za nogometaše
Športno društvo Polet je bilo ustanovljeno v letu 1977, tri leta kasneje so zgradili
prvo nogometno igrišče, pretekli mesec pa so odprli veliko pridobitev: nogometno
igrišče z umetno travo, ki so se ga razveselile vse nogometne sredine v občini.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL
Pri Svetem Duhu so 12. oktobra odprli novo veliko nogometno igrišče z
umetno travo in razsvetljavo. Je del
Športnega parka Gorajte, ki je zasnovan v treh fazah, zaključena je prva.
Sledila bo še gradnja velikega igrišča z
naravno travo in pomožnega športnega objekta z garderobami. Za Športno
društvo Polet je bil to velik dan.
Društvo ima dolgoletno zgodovino. V
letu 1977 so se fantje iz vasi Virmaše in
Sveti Duh združili ter ustanovili Športno društvo Polet. S pomočjo lokalne
skupnosti so pridobili zemljišče za
prvo igrišče, ki je bilo ob veliki podpori
krajanov zgrajeno leta 1981. S posodobitvami skozi leta je bil v uporabi vse
do lanske jeseni, ko je bilo zaradi gradnje novega delno porušeno. Preostanek se še vedno uporablja za treninge
in rekreacijo. V društvu je bilo najprej
oblikovano člansko moštvo, zelo hitro
pa so se mu pridružile tudi mlajše ekipe, ki so v okviru Gorenjske tekmovale
zgolj z eno kratko prekinitvijo vse do
danes. V vseh letih je v društvu delovalo veliko ljudi in s svojim časom
in delom so pomagali pri delovanju
in rasti športnega društva. Njegovo
poslanstvo je bilo vselej usmerjeno k
spodbujanju mladih in odraslih k telesni aktivnosti.
Že od vsega začetka je glavna dejavnost društva nogomet, ki mu je prinesel tudi največjo prepoznavnost.
Največji uspeh je zmaga članske ekipe v Gorenjski ligi v sezoni 1996/1997,
napredovanja v višji rang pa si zaradi
razmer takrat nismo mogli privoščiti.
Poleg nogometa so se člani ukvarjali
tudi z drugimi športi: kegljanjem, balinanjem, badmintonom, namiznim
tenisom. Ti športi so skozi zgodovino
imeli boljše in slabše čase, ostal pa je
nogomet in s tem želja po objektu, ki

Dane Jošt (desno), predstavnik Nogometne zveze Slovenije, je ob odprtju nove pridobitve
čestital Boštjanu Kovaču, predsedniku ŠD Polet, in mu v dar predal nogometne žoge za
najmlajše.
bi zagotavljal ustrezne pogoje za dejavnost. Pred več kot desetimi leti je
društvo v sodelovanju z Občino Škofja
Loka in Zavodom za šport Škofja Loka
začelo projekt gradnje nogometnega
centra pri Svetem Duhu. Športni park
Gorajte so uradno odprli Luka Šink,
vodja projekta izgradnje igrišča, Dane
Jošt, predstavnik Nogometne zveze
Slovenije, Tine Radinja, župan Občine
Škofja Loka, in Boštjan Kovač, predsednik ŠD Polet.
Novo veliko nogometno igrišče z
umetno travo je velika pridobitev za
celotno občino, na območju katere
delujejo tri nogometne sredine: ŠD Polet pri Svetem Duhu, NK Škofja Loka
v Puštalu in ŠD Kondor na Godešiču.
Pred nekaj leti so začeli načrtno delo
na združevanju mlajših selekcij pod
eno streho z Nogometno šolo Škofja
Loka. Povod za prvotno združevanje
je bilo predvsem pomanjkanje igral-

cev pri starejših selekcijah, prav tako
pa so s številnejšimi ekipami zvišali
kakovost dela in konkurenčnost v
tekmovanjih. Danes ugotavljajo, da je
bila odločitev prava, saj v celotni šoli
trenutno vadi okrog 260 otrok, od tega
35 tudi v okviru nogometnega krožka
na OŠ Cvetko Golar in POŠ Reteče.
Ob odprtju igrišča so se predstavile
vse selekcije. Ekipa deklic U11–U13 vadi
pod vodstvom trenerke Klavdije Trdina, trenerja ekip U7 sta Blaž Hafner
za Poletovo ekipo in Milan Svjetlica za
ekipo Škofje Loke, ekipo U8 vodi Lenart
Vrečič, U9 Mustafa Jašaragić (Poletova ekipa) in Rudi Kustec (ekipa Škofja
Loka), U10 in U12 Sandi Hirkić, U11 Jasmin Ćehić, U13 in U15 Dejan Vuković,
U17 in U19 pa Jalen Pokorn. Kot pravijo,
je cilj v prihodnje napredovanje starejših selekcij v državna tekmovanja, pri
mlajših pa vključevanje še večjega števila otrok v nogometno šolo.
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Začelo se je cepljenje proti sezonski gripi
V Zdravstvenem domu (ZD) Škofja Loka so začeli cepiti proti sezonski gripi.
Na področju družinske medicine je še nekaj prostih mest za vpis novih pacientov,
a se ta hitro polnijo. Zaradi širitve dejavnosti stavba ZD "poka po šivih". Več pa v
pogovoru z direktorjem ZD in zdravnikom Aleksandrom Stepanovićem.
SUZANA P. KOVAČIČ

• Bliža se sezona povečanih virusnih obolenj dihal. Kakšen je nasvet
zdravnika, kdaj priti na pregled oziroma kako najprej ukrepati, če stanje ni urgentno?
Prehlad je najpogostejše vnetje zgornjih dihal, ki ga največkrat povzročajo virusi. Glavni rezervoar virusov,
ki povzročajo prehlad, so otroci, ki
se okužijo od drugih otrok v šolah in
vrtcih, nato pa prenesejo okužbo v
svoje domače okolje, kjer družinski
člani zbolevajo v eno- do petdnevnih

Najučinkoviteje se pred
gripo zavarujemo z
vsakoletnim cepljenjem.
Za kronične bolnike,
nosečnice in starejše od 65
let se to letos v celoti krije
iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Cena cepljenja
za samoplačnike pa je 14
evrov. Po cepljenju proti gripi
se zaščita vzpostavi v dveh
tednih.

intervalih. Prenos poteka z nosnim
izločkom ali kužnimi kapljicami, ki
pridejo na bodočega bolnika, največkrat s kihanjem in kašljanjem.
Glavni zaki so izcedek iz nosu, kihanje, pekoče bolečine in praskanje v
žrelu in suh kašelj. Vročine ni ali pa
je le zmerno povišana. Včasih se pojavijo hripavost, pekoče oči in bolečine v ušesih. Težave običajno trajajo
en teden. Zdravila ni, oziroma če bi
se malo pošalili, bi lahko rekli, da če
prehlad zdravimo, namesto en teden
traja sedem dni. Zato obisk pri zdravniku v primeru prehlada ni potreben.

GORENJSKE LEKARNE KOT DEMENCI PRIJAZNA TOČKA

www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Lekarniške enote: Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice,
Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor,
Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij
Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.

Spominčica
ALZHEIMER SLOVENIJA

Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, Kranj

Demenca je kronična napredujoča bolezen možganov, ki jo povzročajo spremembe
na možganskih celicah. Zaradi oslabljene funkcionalnosti in samooskrbe postaja demenca z leti vse večje breme družine, skupnosti in družbe. Tega se zavedamo tudi v
Gorenjskih lekarnah, zato so se naše lekarne pridružile mreži Demenci prijaznih točk.
Zaposleni v lekarnah smo eni izmed prvih zdravstvenih delavcev, na katere se lahko
brez naročanja obrnete ob zdravstvenih težavah, težavah z razumevanjem terapije ali
pa le za nasvet in informacije.
Z namenom opolnomočenja pacienta, boljšega sodelovanja pri zdravljenju in boljših
izidov zdravljenja smo v lekarnah razvili farmacevtske svetovalne storitve. Te lahko še
posebej koristijo osebam z diagnozo demence ter njihovim svojcem ali skrbnikom, ki
običajno v napredovali fazi bolezni prevzamejo nadzor nad jemanjem zdravil.
Za lažjo evidenco jemanja zdravil vam v lekarni lahko pripravimo osebno kartico
zdravil – zapis v obliki tabele, ki vsebuje podatke o predpisanih zdravilih na recept.
V lekarnah se lahko naročite tudi na pregled uporabe zdravil, ki je namenjen izboljšanju poznavanja in pravilnejši uporabi predpisanih zdravil. V okviru ambulant farmacevta svetovalca v zdravstvenih domovih izvajamo tudi farmakoterapijski pregled,
na katerega pacienta napoti zdravnik.
S svojim strokovnim znanjem v Gorenjskih lekarnah prispevamo k večji prepoznavnosti in razumevanju bolezni, s povezovanjem z drugimi Demenci prijaznimi točkami
pa pripomoremo k oblikovanju demenci prijazne družbe. Maruša Cvek, mag. farm.
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Priporočamo predvsem počitek, dovolj
toplih tekočin, vitamin C in v primeru bolečin in vročine paracetamol.
Cepiva ni in ga tudi ne moremo pričakovati, ker je možnih povzročiteljev
preveč. Bolniki s prehladom, ki delajo
v ustanovah, kjer so osebe bolj dovzetne za okužbe (vrtci, šole, domovi za
starejše občane), naj ostanejo doma.
Bolniki in osebe, ki so v stiku z njim,
si morajo pogosto umivati roke, uporabljati robčke za enkratno uporabo,
predvsem pa naj kihajo in kašljajo v
robček, in ne v prostor.
• Učinkovita zaščita proti sezonski
gripi pa naj bi bilo cepljenje. Cepite
tudi v Zdravstvenem domu Škofja
Loka?
Pri nas se bolniki lahko cepijo proti
gripi pri izbranih osebnih zdravnikih, za cepljenje se je treba naročiti,
na enak način kot za pregled. Cepimo
tudi proti pljučnici, vendar cepiva nimamo ves čas na zalogi in se je treba
naročiti vsaj nekaj dni prej.
• Ali še vpisujete nove paciente pri
zdravnikih družinske medicine?

Dr. Aleksander Stepanović, dr. med., spec. spl. med., direktor Zdravstvenega doma
Škofja Loka / Foto: Tina Dokl
Imamo še nekaj prostih mest na področju družinske medicine, a se ta
hitro polnijo, saj se vpisujejo tudi bol-

niki iz drugih občin, največ iz Kranja
in Železnikov. Zato tiste občane Škofje
Loke, ki še nimajo izbranega oseb-
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MARTINOVANJE V SUHI KRAJINI
Vabimo vas na martinovanje. Najprej si bomo ogledali cerkev sv. Mihaela na Barju, za katero je načrte narisal arhitekt Jože Plečnik, spoznali
bomo življenje in delo svetega Martina, nato se bomo odpeljali v Suho
krajino, točneje v Žužemberk, kjer nam bo prijazna lokalna vodička pokazala tamkajšnji grad in okolico. Obiskali bomo tudi pevsko sobo in
vinsko klet, kjer bo tudi degustacija. Ogledali si bomo znamenitosti v
okolici Žužemberka in se podali k reki Krki ter občudovali njene slapove.
Sledilo bo martinovanje s krstom vina in živo glasbo v bližnji gostilni.
					
Zabavno bo. Vabljeni.

Cena izleta je 36 evrov

in vključuje: oglede po programu, kosilo, prevoz in DDV.

www.gorenjskiglas.si

Odhod avtobusa:
ob 8.00 z AP Radovljica
ob 8.25 z AP Creina
ob 8.35 z AP Mercator Primskovo
ob 8.55 z AP Škofja Loka
Vrnitev v Kranj predvidevamo
okrog 21. ure.
Za rezervacijo čim prej pokličite
na tel. št. 04 201 42 41 ali se oglasite
osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva
delovna dneva pred odhodom, zaračunamo
potne stroške.
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Cepljenje proti gripi se priporoča vsem, ki želijo sebe in
svoje bližnje zaščititi pred to boleznijo. Zlasti ga priporočajo
kroničnim bolnikom, starejšim, majhnim otrokom (od šest
mesecev do dveh let starosti), nosečnicam in izjemno debelim
(z indeksom telesne mase nad 40). Cepljenje priporočajo tudi
osebam, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe
ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
nega zdravnika, pozivam, naj se čim
prej vpišejo, sicer bodo kasneje verjetno morali iskati zdravnika drugje."
• Manjka pa ginekologov ...
"Pri ginekologih je pomanjkanje že
nekaj časa, začasno ga bomo poskusili ublažiti s sodelovanjem z Bolnišnico
za ginekologijo in porodništvo Kranj,
intenzivno pa iščemo še enega ginekologa, ki bi ga lahko takoj zaposlili
za poln delovni čas. Pereče je stanje
tudi na področju radiologije; upamo,
da bo zdravnik specialist radiolog, ki
je trenutno še v procesu pridobivanja
dovoljenja za delo v Sloveniji, pri nas
lahko začel delati na začetku prihodnjega leta.

• Je še kak pereč problem v Zdra-

vstvenem domu Škofja Loka?
Opozoril bi še na prostorsko stisko.
V zadnjih letih smo v zdravstvenem
domu precej razširili dejavnosti in
obstoječa stavba dejansko "poka po
šivih". Položaj bi lahko omilila selitev ZZZS na drugo lokacijo, vendar
takih, ki bi jim ustrezale, ni na voljo. Zato bomo v kratkem preselili
nekatere svoje dejavnosti, ki nimajo neposrednega stika z bolnikom v
prostorih zdravstvenega doma, na
primer patronažno službo. Vseeno
pa menim, da bo v prihodnje potrebna izgradnja novega zdravstvenega
doma.

Značilnosti gripe
SUZANA P. KOVAČIČ
Sezona gripe se v Sloveniji največkrat
začne v drugi polovici decembra, največ
zbolelih je proti koncu januarja in v prvi
polovici februarja. V povprečju imamo
desetkrat več možnosti, da zbolimo za
prehladom kot za gripo, ki je veliko resnejše obolenje kot prehlad. Simptomi
gripe se pojavijo od 24 do 48 ur po okužbi. Prvi znak gripe je včasih blago mrazenje. V naslednjih nekaj urah se lahko
pojavijo visoka temperatura, znojenje in
hujše mrazenje, bolečine v mišicah, oslabelost, kihanje, neprehoden nos, pekoče
bolečine v žrelu in kašelj. Virus gripe se
največkrat prenaša s kužnimi kapljicami,
torej smo najbolj kužni takrat, ko kašljamo in kihamo.

www.gorenjskiglas.si

IMPLANTATI
ORALNA KIRURGIJA
DIGITALNA 3D PROTETIKA
BELJENJE ZOB

ORTODONTIJA
ZOBNI RENTGEN 3D CBCT
USTNA HIGIENA

Želite lep in zdrav nasmeh?
NAROČITE SE NA BREZPLAČNI PREGLED!

ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka

www.osovnikar.com

E-mail info@osovnikar.com

Telefon +386 (0)8 330 20 10

ODSLEJ Z LASTNIM NAJSODOBNEJŠIM DIGITALNIM ZOBOTEHNIČNIM LABORATORIJEM
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Dan začne
z jogo
Veronika Jugovic prihaja
s Trate, zadnja leta pa
živi v Retečah. Njena
poklicna pot se je začela
v ekonomski smeri,
zdaj pa je učiteljica joge.
V zadnjih letih je joga
postala njen življenjski
stil in svoje znanje
prenaša tudi na druge.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

• Kaj je trenutno na prvem mestu:

ekonomija ali joga?
Joga. Do nedavnega sem delala v računovodskem servisu, a se trenutno
ne vidim v teh vodah. Ne bom rekla,
da nikoli več, a moj življenjski stil je
v zadnjem obdobju povezan z jogo.
Spoznala sem, da mi to pomeni nekaj
več; ne samo, da si vzameš čas zase,
da izvajaš različne telesne položaje in
sprostitve, ampak enostavno, da to
živiš. Joga je postala moj življenjski
slog. Tako je zadnjih pet let.
• Ste bili že od nekdaj tako gibčni?
Lahko bi rekla, da res. Šport me spremlja že od otroških let. Kot osnovnošolka na OŠ Cvetka Golarja sem bila v
navijaški skupini Cvetke, nato v skupini Smart. Med študijem sem poskusila različne vadbe, ki sem se jih hitro
naveličala, vedno sem imela občutek,
da nekaj manjka, da potrebujem nekaj več, in nato sem spoznala jogo.
Tukaj sem se našla.
• Kako dojemate jogo, kako bi jo
opisali?
Joga pomeni povezati, združiti telo,
um in duha. Preko različnih telesnih
položajev (asan), diha in usmerjanja
pozornosti nas popelje v občutek sproščenosti in miru. Prav to me tako navdušuje, da živiš v tem trenutku tukaj
in zdaj, ne razmišljaš, kaj je danes že

Veronika Jugovic: joga je njen življenjski stil.
bilo, kaj še bo … Ko stopim na svojo
podlogo, se preneham ukvarjati z okolico, znotraj sebe najdem mir in osredotočenost.
• Kako je potekalo vaše učenje?
Joga se mi je že od nekdaj zdela zanimiva. Spomnim se, da sem kot osnovnošolka po televiziji gledala neke krajše seanse joge in sem se jim že takrat
priključila. Mislim, da mi je bilo všeč
to neznano. Takrat se še ni tako odprto govorilo o jogi. Kasneje sem sama
začela raziskovati, kaj sploh je, in bolj,
ko sem raziskovala, bolj sem videla, da
za vsem tem stoji cela filozofija, da gre
z raziskovanjem in učenjem novega v
neskončnost. Moje navdušenje je raslo
postopoma. V knjižnici sem si o jogi izposojala knjige, brala, izvajala različne
telesne položaje ... Ogledala sem si tudi
veliko posnetkov na spletu. Med tem
časom sem že vodila druge vrste vadb,
saj sem imela opravljen tečaj Vaditelja
športne rekreacije 2, vendar joge si nisem upala, želela sem dobiti neko potrditev. Nato sem se odločila, da grem
na tečaj. Obiskovala sem ga v Ljubljani in naredila licenco. Dobila sem tisto, kar sem iskala, potrditev učiteljev
joge, da znam, da imam nekaj v sebi,
kar se splača raziskovati in posledično
deliti z drugimi. Poleg tega sem dobi-

la veliko novih izkušenj, znanj in poznanstev. To je bil tečaj 200 ur učitelja
hatha joge. Razmišljam o tečaju 300
ur, ki pa bi ga rada obiskovala v Indiji.
To bi bila zagotovo povsem drugačna
izkušnja, še globlje spoznavanje joge.
Ker mi je pomembno, da napredujem
in sem v stiku z novostmi, se zelo rada
udeležim delavnic, ki jih vodijo jogisti
iz tujine, obiskujem pa tudi ure drugih, da se preselim v vlogo vadečih in
naredim nekakšno samorefleksijo. Po
novem letu bom tudi sama organizirala kakšno delavnico, za tiste, ki bi
radi še bolj raziskali jogo in nadgradili
svoje znanje.
• Dan začnete z jogo?
Seveda. Vsak nov dan začnem in večinoma tudi končam z jogo, saj imam
termine za vadeče zvečer.
• Za telesne položaje, ki jih izvajate,
je treba imeti veliko moči. Kako poskrbite za to?
Trening moči je zame obvezen, včasih
ga vključim v del svoje seanse, včasih
naredim poseben trening. Delam tudi
na vzdržljivosti, na kondiciji. Tečem
in hodim v hribe. Aktiven je potrebno biti na različnih področjih. To je
tudi najboljše za telo. Vsak zase mora
presoditi in najti tisto, kar mu najbolj
ustreza.
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DIFA, d.o.o., je hitro razvijajoče se družinsko proizvodno podjetje, ustanovljeno leta 1990 kot naslednik obrtne dejavnosti iz leta 1967. Osnovna dejavnost podjetja je tlačno litje in
obdelava ulitkov iz cinkovih in aluminijevih zlitin za potrebe
avtomobilske industrije, svojim kupcem pa nudi podporo v
celotni verigi od predrazvoja posameznih delov ter podsklopov do konca trajanja projekta.
ZAPOSLUJEMO:

ORODJAR-TEHNOLOG
OPIS DELOVNEGA MESTA:
	priprava ter implementacija NC-programov za
obdelovanje orodij, ročno in programsko,
	upravljanje s CNC- in klasičnimi obdelovalnimi stroji
v orodjarni,
	sodelovanje pri pripravi tehnične dokumentacije,
	postavitev in optimizacija tehnologije CNC-obdelave v
orodjarni,
	ročno delo v orodjarni,
izdelava tehnoloških predpisov,
	sodelovanje pri konstruiranju ter izdelavi orodij, sistemov
in naprav, potrebnih za proizvodne procese,
	izvajanje osnovne kontrole kakovosti izdelanih delov,
	vodenje in sodelovanje pri internih in eksternih projektih.
KAJ NUDIMO
Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev. Delo v mladem kolektivu in stimulativno plačilo z možnostjo stalnega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja.

VZDRŽEVALEC-ELEKTRIČAR
OPIS DELOVNEGA MESTA:
diagnosticiranje in odpravljanje električnih okvar,
izdelava in popravilo električnih inštalacij,
kurativno in preventivno vzdrževanje strojev in naprav,
sodelovanje s tehnično podporo iz tujine,
sodelovanje pri projektih.
KAJ NUDIMO
Nudimo zaposlitev za določen čas enega leta s poskusno
dobo 3 mesece, možnost podaljšanja za nedoločen čas. Delo
v mladem kolektivu in stimulativno plačilo.
Prošnje sprejemamo samo v elektronski obliki
na e-naslov: zaposlitev@difa.si.
DIFA D.O.O., KIDRIČEVA CESTA 91, ŠKOFJA LOKA

• Znanje predajate naprej. Poznamo vas pod imenom
Joga z Veroniko. Se vam zdi, da je za jogo veliko zanimanja?
V zadnjem času je kar nekaj zanimanja za jogo. Zdi se mi,
da je joga trenutno tudi nekakšen trend. Morda se tudi
zato ljudje odločajo zanjo. Seveda ko pridejo na uro, vidijo, da to ni samo telovadba, je tudi umirjanje, sprostitev,
dihalne tehnike, odklop … Vse več jih spoznava, da prav
to potrebujejo v življenju, sploh glede na današnji tempo.
• Kaj porečete na izjave, da joga ni zame, da nisem
gibčna?
Nič hudega, seveda ne začneš z globokimi raztegi, če tvoje
telo tega ni navajeno in hkrati ni dovolj odprto. Poslušaš
sebe in svoje telo. Pri izvajanju asan najdeš svojo izvedbo, pri tem si lahko pomagaš z joga kocko ali trakom in
z vztrajnostjo napreduješ. Bolj pomembno je, da položaj
izvedeš pravilno v lažji različici kot nepravilno v težji. Ni
pomembno, kako dober si na uri v primerjavi z ostalimi
udeleženci. Bistvo je, da se dobro počutiš v svoji koži. Vsako
telo je drugačno, vsaka duša je drugačna in vsaka ura joge je
lahko za vsakega nekaj drugega. Smo na različnih življenjskih poteh in nima smisla, da se primerjamo. Z vztrajnostjo
pa se seveda izboljšujemo.
• Kaj pa joga in moški?
Tudi zanje je primerna. Partnerja sem navdušila in jogo
obiskuje enkrat tedensko. Na splošno pa je manj moških.
Zanje je malce težji del gibljivost, imajo pa prednost pri
moči, hitreje osvojijo težji položaj, ki zahteva več moči. Še
posebno pri položajih, kjer se uporablja zgornji del telesa,
tam smo ženske šibkejše.
• So bili začetki tudi za vas težki?
V bistvu mi je kar šlo, kar se tiče položajev in gibanja, zato
mi je bila verjetno že od začetka tako všeč. Sploh so mi bili
všeč ravnotežnostni položaji na rokah. To zahteva že neko
stopnjo moči in gibljivosti. Iz aktivnosti iz preteklosti sem
imela to osnovo in sem le nadaljevala. Težji del se je pojavil pri sedenju na miru in meditaciji. S prakso tudi tukaj
napredujem, vendar je potrebno biti konstanten.
• Vaši izzivi v jogi?
Kot sem že omenila Indija, velike rezerve imam pri telesnih položajih in seveda meditativnem delu. V življenju ne
moreš vsega načrtovati. Začneš in potem se sproti pokaže
nova pot.
• Pri športnikih so vrhunec olimpijske igre, kaj pa je
vrhunec v jogi?
Ne bi rekla, da je vrhunec jogista, da naredi določen položaj, predvsem je bistveno, precej bolj kot to, da pri meditaciji doseže višji stadij sebe.
• Kaj Veronika še rada počne?
S partnerjem zelo rada potujeva. Letos sva si vzela kar
daljši oddih. Bila sva v Indoneziji in Maleziji, še pred tem
na Korziki. Imava kombi, ki ga predelava v avtodom in
greva naokrog. Rada hodiva tudi v gore. Pred kratkim
pa sem začela še z novim hobijem – risanje in barvanje
mandal. Res je zelo sproščujoče …
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Dvaindvajsetletna Špela Alič iz Križ pri Tržiču je postala
letošnja mis Slovenije in si s tem pridobila vstopnico na
svetovni izbor v Londonu. Nedavno so najlepšo Slovenko
gostili tudi na Radiu Sora; na fotografiji je v družbi
moderatorke in novinarke Jane Jenko. A. B. / Foto: osebni
arhiv

Na spodnji postaji krvavške gondole oziroma kabinske žičnice so
oktobra gostili pravi mini pivski festival. Poimenovali so ga Pivo Fest
Krvavec 2019. Trajal je dva dni, ni pa manjkalo tudi žive glasbe. En dan
so za glasbo skrbeli člani priljubljene skupine Victory, naslednji pa je
bil v znamenju Vilija Resnika. Letošnji Pivo Fest Krvavec je med drugim
postregel tudi z okusnim pečenim piščancem. V kuharski ekipi pa smo
našli domačinko Ljudmilo Potyanko, Marka Apollonia ter Oli Tadič. A. B
/ Foto: A. B.

HARJEN D.O.O., ŠKOFJA LOKA, FRANKOVO NASELJE 165, ŠKOFJA LOKA

Škofjeloški policisti, na sliki policist Domen Kosmač in
lokalni vulkanizer Klemen Jerala, so mimoidoče voznike
opozarjali in seznanjali s posebnostmi, ki jih prinašata zimski
čas ter zimske razmere na cesti – s ciljem, da se ti pravočasno
pripravijo na prihajajoče nepredvidljivo vremensko stanje.
Pregledali so tudi starodobno vozilo Leona Oblaka. M. L.
/ Foto: Tina Dok
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Točno opoldne sta na oder na
slovesnosti ob 150. obletnici smrti
Simona Jenka na Podreči stopila
voditelja prireditve Škofjeločanka
Monika Tavčar in Mavčičan Anže
Zevnik ter s tem dokazala, da sta
v odlični formi tudi sredi dneva,
ne le v oddaji Dobro jutro na 1.
programu TV Slovenija in v kvizu
Vem na taistem programu pred
večernim Dnevnikom. I. K. / Foto:
Primož Pičulin

Luka Mlakar in Žan Pustovrh
sta uspešna dijaka drugega letnika
Srednje šole za strojništvo Škofja
Loka, ki se za poklic orodjarja
pripravljata po vajeniškem sistemu.
Poleg prihodnjega poklica pa imata
še eno veselje, harmoniko. Na
glasbenih tekmovanjih sta bila tudi
nagrajena, tokrat pa sta raztegnila
mehova ob slovesnem odprtju
učnega centra v LTH Castings na
Trati. D. Ž. / Foto: Gorazd Kavčič

1. NADSTROPJE

OTROŠKE URICE
VSAKO SOBOTO
Od 10h do 13h
POSLIKAVA OBRAZA
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Na zadnjem loškem
umetniškem festivalu
LUFt smo srečali tudi
zapriseženo radijko,
domačinko Sašo Zadnik.
Dekle lahko ponovno
slišimo na gorenjskih
radijskih valovih: namreč
po novem Sašo najdemo na
Radiu Triglav, ki ima sedež
na Jesenicah – in tudi sedaj
ostaja zvesta jutranjemu
programu. A. B. / Foto: A. B.
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TIALA D.O.O., JEŠETOVA ULICA 5, DOMŽALE

Po tem, ko je letos poleti
med upokojence vstopil vedno
dobrovoljni Čiro iz bara Freising na
Loškem gradu, je priljubljeni lokal
dobil novega lastnika, Davida Ježa.
David z ekipo mladih sodelavcev
skrbi, da se v Kavarni na gradu
nadaljuje dobro vzdušje s prijetnimi
druženji, zelo obiskan pa je bil zlasti
kostanjev piknik, ki so ga pripravili
na zadnjo oktobrsko sončno soboto.
Pokušati je bilo moč tudi izbrana
vina, ki so naznanjala, da tudi
martinovo druženje na gradu ni več
daleč. / Foto: Vilma Stanovnik

-40%

Gorenjci so se z Gorenjskim glasom in
Alpetourjem, potovalno agencijo, potepali
po Vojvodini. Najprej so se ustavili v Srbiji v
kraju Pećinci, kjer so si ogledali muzej kruha,
ki ga je leta 1995 osnoval slikar Jeremija iz
svoje ljubezni do zbirateljstva in raziskovanja
tematike. Tu je nastala tudi fotografija
turističnega vodnika, ki je šel z njimi, Ločana
Jureta Podobnika, ki se nikakor ni mogel
upreti dobrikanju tamkajšnje domače mucke.
A. B. / Foto: A. B.
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Veliko povpraševanja po manjših stanovanjih
Republiška geodetska uprava je objavila poročilo o slovenskem nepremičninskem
trgu za prvo polletje 2019. V Škofji Loki je povpraševanje v splošnem že dalj časa
večje od ponudbe, pa ugotavljajo v nepremičninskih agencijah.
SUZANA P. KOVAČIČ
FOTO: TINA DOKL
Iz nedavnega poročila republiške geodetske uprave je razvidno, da je kljub
zmernemu trendu upadanja števila
sklenjenih kupoprodajnih poslov, ki
smo mu priča od prve polovice leta
2017, ostal slovenski nepremičninski
trg razmeroma dejaven tudi v prvi
polovici letošnjega leta in za zdaj ne
kaže kakršnihkoli znakov krize. V primerjavi z letom 2015, ko je prišlo do
obrata cen stanovanjskih nepremičnin, je bilo število realiziranih transakcij s stanovanjskimi nepremičninami v prvi polovici letošnjega leta še

vedno večje za slabih 30 odstotkov, z
zazidljivimi zemljišči večje celo za slabih 50 odstotkov, s poslovnimi nepremičninami za 35 odstotkov ter s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči za okoli
15 odstotkov.
Rast cen stanovanjskih nepremičnin
se je po pospešeni rasti v prvi polovici
leta 2018 umirila. Tako so v prvi polovici letošnjega leta cene stanovanj
in hiš na ravni države kazale trend
stagnacije. Trendi prometa in cen na
stanovanjskih trgih največjih mest
(Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj), ki
narekujejo utrip slovenskega nepremičninskega trga, pa so različni. V
Kranju na primer število transakcij

Slovenski nepremičninski trg
je ostal razmeroma dejaven
tudi v prvi polovici letošnjega
leta in za zdaj ne kaže
kakršnihkoli znakov krize.
upada, rast cen stanovanj pa je večja.
Cene stanovanj v državi so se v povprečju že skoraj povsem približale rekordnim iz leta 2008, medtem ko cene
hiš za rekordnimi še precej zaostajajo. Rekordne cene stanovanj so bile
že presežene v Ljubljani in okolici ter
v Kranju, rekordne cene hiš pa niso
bile presežene še nikjer. Slovenski
nepremičninski trg pa še naprej čaka

V podjetju Fin-tex v Kranju vam ponujamo veliko vrst blaga in tkanin za najrazličnejše namene. Že vse od leta 2004
se trudimo, da spremljamo najnovejše trende in se strankam priporočimo z najustreznejšo ponudbo. Vse tkanine so
evropskega porekla, s certifikati o zagotavljanju kakovosti po aktualnih standardih.
V naši poslovalnici v Kranju boste našli veliko izbiro različnih vzorcev dekorativnega blaga in umetnega usnja za
pohištvo in navtiko, tkanin za opremo avtomobilov in avtodomov, akrilnih tkanin za senčila in zunanje pohištvo, pene,
ter pestro izbiro tkanin in umetnega usnja za izdelavo torbic in nahrbtnikov.
Več najdete na w w w.fin-tex.si

MALI NASLOV: FIN-TEX d.o.o., Kokra 29/a, PREDDVOR

Naslov poslovalnice: Ul. Mirka Vadnova 19 v Kranju (Primskovo, poleg Hobby Art)
Naš delovni čas: pon.–sreda 8h–15h, četrtek 8h–17h, petek 8h–14h
Kontakt: 041 752 020, 030 654 333, fintex@siol.net
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na večje število novih stanovanjskih
enot, saj se ponudba novih stanovanj
do prve polovice letošnjega leta še ni
uspela prilagoditi obstoječemu povpraševanju.
In kako je v občini Škofja Loka? "Povpraševanje v Škofji Loki je, na splošno, že dalj časa večje od ponudbe.
Največ zanimanja, kljub visokim
cenam, je za manjša, rabljena in
obnovljena stanovanja (garsonjere,
eno- in dvosobna), stanovanjske hiše
iz osemdesetih let prejšnjega stoletja
in novejše ter za zazidljiva, komunalno opremljena zemljišča (za individualno gradnjo). Prav tako kronično
primanjkuje najemnih stanovanj," je
povzel Janez Jelenc iz Loka nepremičnin in dodal, da je bilo novogradenj v
zadnjih letih v Škofji Loki malo, cene
teh pa so odvisne od lokacije, velikosti, funkcionalnosti in ne nazadnje
od kupne moči.
Da v Škofji Loki primanjkuje novogradenj, stanovanj, podobno kot v Kranju

V škofjeloški občini primanjkuje tudi najemniških stanovanj.
in ostalih mestih na Gorenjskem, in
da je povpraševanje večje od ponudbe, pritrjuje tudi direktor družbe Fesst
Thomas Krelj. "Posledično pa so cene
dosegle nekakšen maksimum. Povpraševanja je veliko po stanovanjih,

predvsem manjka manjših stanovanj, ki so zanimiva tudi za investitorje, saj je pri teh največji donos
najemnine. Iščejo se tudi novejše stanovanjske hiše do površine približno
140 kvadratnih metrov."

ZAPOSLIMO:
prodajnega referenta stavbnega
pohištva z izkušnjami
monterja stavbnega pohištva
z izkušnjami

BREZPLAČNA IZMERA
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Kaj bi morali vedeti pri izbiri
ogrevanja s plinsko pečjo?
Izbira načina ogrevanja včasih ni preprosta. Kakšen način ogrevanja
izbrati, da boste prihranili na času, denarju in omogočili sebi in svojim
najbližjim resnično udobje? Kako izbrati pravo peč, ki bo po meri va
šemu načinu življenja in vašem domu? Tovrstna vprašanja zahtevajo
strokoven ogled in svetovanje usposobljenega svetovalca oz. izvajal
ca. Ogrevalni sistem je namreč delujoča zadeva, lahko bi rekli, da so to
možgani vašega doma. Delovati mora zanesljivo, 24/7, vse dni v letu.

Je ogrevanje s pečjo na plin za vas prava
izbira ogrevanja?

predvsem pa takojšnja in enakomerna toplota, nizka cena in viso
ki dolgoročni prihranki. Ogrevanje s sodobno plinsko kondenza
cijsko pečjo namreč omogoča najvišje udobje, visoke izkoristke,
varčno porabo energije in posledično nizke obratovalne stroške.
Poleg tega je investicija v plinsko kondenzacijsko peč nekajkrat
nižja v primerjavi z investicijo v druge ogrevalne naprave, saj
vgradnjo peči na zemeljski plin lahko izvedete že za dobrih 3.000
evrov.

Naš predlog plinske peči

Živite v eni izmed 81 slovenskih občin, ki imajo delujoče plinovo
dno omrežje? Ali je vaš objekt že opremljen s plinovodnim pri
ključkom? Se trenutno ogrevate s pečjo na olje ali staro pečjo na
plin, ki ne uporablja kondenzacijske tehnologije? Gradite novo
hišo, ki ima možnost plinovodnega priključka?
Če ste na vsaj eno vprašanje odgovorili pritrdilno, je ogrevanje s
plinsko pečjo verjetno ena od najbolj smiselnih rešitev.

Kopica dobrih razlogov, da svoj dom ogrevate
s plinsko pečjo
Ogrevanje gospodinjstev z zemeljskim plinom je vse bolj priljub
ljeno in ima v Sloveniji pomemben delež. Razlogov za to je več,

Izbira peči je vsekakor odvisna od vašega načina življenja in situa
cije v vašem domu. Na osnovi pogovora z vami in ogleda objekta
se pripravi predlog najustreznejše peči in rešitve odvoda dimnih
plinov. Četudi je na voljo širok nabor plinskih peči, dovolite, da
vam predstavim eno, ki res izstopa.
Plinska kondenzacijska peč Evodens francoskega proizvajalca
De Dietrich, ki že več kot 300 let producira inovativne tehnične re
šitve in velja za enega izmed vodilnih evropskih proizvajalcev ogre
valnih sistemov, je peč nove generacije in sodi v razred premium.
Naprava navdušuje z inovativno tehnologijo in dizajnom. Zahva
ljujoč medeninastim komponentam je zagotovljena robustna za
snova peči z dolgo življenjsko dobo. Visoko učinkovitost in nizko

Toplota doma, toplina srca.

Plinske peči Evodens.

5

letna polna
garancija

PREMIUM RAZRED
VRHUNSKA TEHNOLOGIJA
UPRAVLJANJE PREKO TELEFONA
DO 2.000 EUR SUBVENCIJE EKO SKLADA

080 16 18 I eltron.si
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Proizvajalec ni pozabil na izjemno enostavno vgradnjo in vzdrževanje peči.
To omogočajo montažna šablona, kovinski okvir z vodno tehtnico, enostaven dostop s sprednje strani peči, osvetljena notranjost naprave itd.
Evodens AMC je na voljo v različnih izvedbah, in sicer s pretočnim grelnikom TSV, z ločenim akumulacijskem grelnikom različnih velikosti ali
pa z vgrajenim 40-litrskim grelnikom moči od 10 do 35 kW.
Ogrevanje s pečjo Evodens je nadstandardno in v skladu s pričakovanji
prihodnosti. To omogočajo tudi inovativna upravljalna enota na platformi Diematic Evolution z barvnim zaslonom in oddaljeno upravljanje peči preko brezžičnega sobnega termostata Smart TC. Upravljanje peči je mogoče preko aplikacije na pametnem telefonu.
Kondenzacijska peč po direktivi ErP sodi v energijski razred A, z dodanim sobnim termostatom pa dosega razred A+. Poleg vseh konkurenčnih prednosti navdušuje s 5-letno polno garancijo, brez kakršnihkoli doplačil.
porabo energije zagotavljajo vrhunski vgrajeni elementi
(najsodobnejši toplotni prenosnik iz zlitine Aluminij/Silicij
s samočistilno funkcijo, gorilnik z moduliranim delovanjem,
visoko učinkovita obtočna črpalka, 40-litrski nerjaveči hranilnik TSV, sanitarna raztezna posoda ...), obenem pa navdušuje z edinstveno rešitvijo na trgu, kot je tehnologija Active
Refill. Tehnologija je samodejni sistem za dovajanje vode
oz. polnjenje ogrevalnega sistema, ki uporabniku omogoča
popolno udobje in zajamčeno varnost.

Izkoristite subvencije Eko sklada
Še en razlog več za zamenjavo starejših ogrevalnih naprav s kondenzacijsko plinsko pečjo je prav gotovo razpis Eko sklada, ki za ta namen
na nekaterih območjih Slovenije dodeluje nepovratna sredstva. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 odstotkov priznanih
stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 evrov na vgrajeno napravo.
Eden izmed pogojev za pridobitev subvencije pa je ustrezna plinska
peč, ki mora biti kondenzacijska in mora dosegati razred A+, v katero
sodi tudi v članku predstavljena plinska peč De Dietrich.

Več informacij o plinskih pečeh De Dietrich in subvencijah Eko sklada pridobite na www.eltron.si,
preko elektronske pošte info@eltron.si ali na brezplačnem telefonu 080 16 18.

Teden zmanjševanja odpadkov
Ponovna uporaba ni enkratno dejanje, temveč je odnos do stvari in življenjska
filozofija, ki jo lahko vsakodnevno uresničujemo s tremi preprostimi koraki:
premislimo, predelajmo, ponovno uporabimo.
SUZANA P. KOVAČIČ
Evropski teden zmanjševanja odpadkov bo od 16. do 24.
novembra v organizaciji GZS – Zbornice komunalnega
gospodarstva in ministrstva za okolje in prostor. Posebna pozornost bo namenjena ponovni uporabi, predvsem
tekstila, kosovnih odpadkov in embalaže pod sloganom
Ponovno uporabo spremeni v navado. Preprečevanje nastajanja odpadkov je najbolj zaželeno vedenje pri ravnanju z odpadki – najboljši odpadek je namreč tisti, ki ga ni.
Po zadnji raziskavi Eurostata smo v letu 2017 v Evropski
uniji v povprečju proizvedli 487 kilogramov odpadkov na
osebo, v Sloveniji zgolj deset kilogramov manj, številka se
rahlo povečuje že od leta 2013 dalje. Obstajajo številni načini, kako lahko proizvedemo manj odpadkov, eden učinkovitejših je ponovna uporaba. Z organizacijo aktivnosti
na temo preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovne

uporabe v času od 16. do 24. novembra se lahko pobudi
pridružijo tudi šole, domovi za starejše, kulturne ustanove, javni organi, nevladne organizacije, posamezniki ...
Na kakšen način, lahko izveste preko etzo@gzs.si ali komunala@gzs.si.
In kako ravnati drugače? V prvem koraku že med nakupovanjem premislimo, ali izdelek resnično potrebujemo
in ali lahko kupimo tak izdelek, ki nam bo služil večkrat.
V drugem koraku, preden zavržemo izdelek, razmislimo,
ali ga lahko kako drugače uporabimo, mu z manjšimi posegi spremenimo namembnost ali ga nekomu podarimo.
V tretjem koraku uporabljajmo izdelke za večkratno uporabo, kupujmo rabljene in predelane izdelke. Po zadnjih
podatkih statističnega urada smo v Sloveniji npr. v letu
2015 uvozili 92.670 ton oblačil, od tega je bilo zgolj 2153 ton
ločeno zbranega tekstilnega materiala, za velik delež tega
pa sploh ne vemo, kje je oziroma kam izginja.
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Pomoč na cesti
Smola ali nesreča na cesti ne poznata
praznikov in nedelj.

MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE

Čeprav so danes avtomobili bolj zanesljivi, je dejstvo, da čedalje več poti opravimo z avtom, prav tako je na cesti čedalje
več prometa, zato se nam kaj hitro lahko zgodi, da obstanemo na cesti zaradi preluknjane pnevmatike, slabega akumulatorja ali celo nesreče.
Ne bo odveč, če spomnimo, kaj morate v tem primeru storiti.
V prvi vrsti morate vozilo ustaviti čim bolj na desni strani
vozišča in vključiti vse štiri smernike. Oblecite odsevni jopič
in postavite varnostni trikotnik vsaj 100 m ali 150 m od vozila, v ovinku pa 100 m pred ovinkom. Umaknite se na varno
(na avtocesti za avtomobilsko ograjo) in pokličite pomoč. Če
se nahajate v bližini SOS-stebrička, uporabite za klic na pomoč kar tega, saj bodo tako operaterji imeli vašo točno lokacijo, kar še posebej velja v primeru okvare v tujini.
Servisna služba na terenu je v Sloveniji dobro organizirana,
poleg osrednje Avto moto zveze Slovenije in nekaterih avto
klubov se s pomočjo na cesti ukvarjajo številni zasebniki,
med katerimi smo za pogovor poiskali škofjeloškega koncesionarja (pogodbenika) za avtovleko in pomoč na cesti, Janeza Strojana, s katerim smo se pogovarjali o dobrih slabih
plateh tega poklica.
Predvsem je to služba na klic, 24 ur na dan, in zato marsikdo, ki na novo začne, obupa po nekaj mesecih. Priporočljivo
je, da imaš koga v družini, ki te lahko kdaj zamenja, pravi
Strojan. Zgodb pri reševanju in vleki vozil je nešteto, velikokrat je treba dobesedno improvizirati, saj vozila nalagamo v
nemogočih pogojih, ponoči, na strmih terenih, v gozdu, sredi prometne gneče … Pomembna sta lastna iznajdljivost in
mirni živci, saj imamo opraviti tudi z vozniki, ki odreagirajo
nepravilno, ob nesrečah tudi panično. Da ne govorim o tem,
da varnostni trikotnik postavijo le nekaj metrov pred vozilo,
skušajo sami popravljati avto, pozabijo telefonske številke ...,
zato je dobro, da imamo pomembne številke vedno pri roki.

Avtovleka Strojan, edini pogodbenik na škofjeloškem
območju

• Koga pri reševanju vozila v okvari vozila najprej

pokličemo?
Pomembno je, da najprej pokličete svojo zavarovalnico, in ne vlečne službe (!), saj je za reševanje in končno poravnavo stroškov odgovorna vaša zavarovalnica.
Pogodbeno sodelujem z AMZS-jem in vsemi pomembnejšimi zavarovalnicami v Sloveniji. Seveda pa je predpogoj, da imate v avtomobilskem zavarovanju urejeno
avto asistenco. Zgodi se, da dobim dva klica za prevoz
vozila naenkrat, takrat upoštevam nujnost prevoza,
nesreče imajo prioriteto.
• Pa imajo ljudje to zavarovano?
Večinoma da, se pa najdejo tudi taki, ki tega nimajo.
V tem primeru se prevoz avtomobila obračuna po dejanskih urah, kilometrih in teži reševanja. Vsekakor se
vam avto asistenca izplača, saj se lahko strošek povrne že ob eni urgenci. Zavarovalnice od nas večinoma
zahtevajo, da smo na kraju okvarjenega vozila v času
od 30 minut do ene ure, odvisno od mesta, kjer je vozilo. Asistenca vam zagotavlja prevoz avta do najbližjega
servisa, do vašega doma, lahko pa tudi na moj naslov,
ker imam urejeno garažo za te primere.
• Kdaj imate največ dela, poleti ali pozimi, in kakšnih vrst okvar je največ?
Več prevozov opravim poleti, čeprav bi morda kdo pričakoval obratno. Dnevno po tri do štiri prevoze, ni važno,
kdaj, ponoči ali podnevi, v pripravljenosti moram biti
24 ur na dan. Pogosto zataji akumulator, pozimi, ker
mu pade kapaciteta, poleti pa, ker »zakuha«. Napačno
gorivo v rezervoarju, predrta pnevmatika ali pa blokada zavor so tudi velikokrat vzroki za urgenco. Sicer pa
ljudje kličejo tudi za zamenjavo žarnice. Pri nekaterih
avtomobilih je žarnico težko zamenjati in imam občutek, da ljudje naše storitve tudi malo izkoriščajo, saj bi
jih pri avtomehaniku morali plačati. Manjše napake
poskušam odpraviti že na licu mesta.
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Prodaja novih avtomobilov v Evropi
Padec prodaje "dizlov" se nadaljuje.
Po tem, ko so bile prodajne številke novih avtomobilov v Evropi v primerjavi
z lanskim letom večino leta negativne, je september prinesel "otoplitev" in
prvič postregel z rastjo. Po podatkih,
ki jih vodi združenje evropskih avtomobilskih proizvajalcev (ACEA), za 14,5
odstotka.
Gledano po vrsti pogonskih agregatov
se je v tretjem četrtletju (od julija do
septembra 2019) število dizelskih avtomobilov zmanjšalo za 14,1 odstotka,
tako je delež dizelskih avtomobilov
med vsemi novimi registracijami prvič padel pod 30 odstotkov. Prodaja avtomobilov z bencinskimi motorji pa je
zrastla za 6,1 odstotka. Ti so v tretjem
četrtletju 2019 svoj tržni delež poveča-

li na 59,5 odstotka. Razveseljivo je, da
se je v tem obdobju in v primerjavi z
enakim obdobjem lani povečala tudi
prodaja vozil z alternativnim pogonom, v povprečju kar za 46,2 odstotka.
Prodaja električnih vozil se je več kot
podvojila, prodaja hibridnih električnih vozil je zrastla za 47 odstotkov,
prodaja ostalih vozil z alternativnim
pogonom (etanol, plin) za 36 odstotkov.
Evropska statistika v tem obdobju v
Sloveniji beleži padec prodaje dizelskih motorjev za 13,4 odstotka in nekaj malega (0,5 odstotka) tudi padec
prodaje avtomobilov z bencinskim
motorjem. Skromno rast izkazujejo
električna vozila (1,4 odstotka), precej

V septembru prvič rast prodaje
avtomobilov v Evropi
boljšo pa priključni hibridi (39,4 odstotka). Obenem se je zmanjšala registracija novih vozil na plin in etanol
(za 35,5 odstotka).
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Ime trgovca,
Naslov trgovca
in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com
Vaš trgovec
v Kranju
Vaš trgovec
v KRANJU
REAL,
d.o.o.
PEsobota
REMONT
Kranj
, Ljubljanska
c. 22,
Odprto
od ponedeljka
doAH
petka
od xx.
do yy.,
od xx. do yy.,
nedelja
od xx. do yy/zaprto.

AVTOHIŠA
o.740
o., 878,
PE Remont
Andrej
041 308 956,REAL,
Boštjand.
041
Damir 041 Kranj
789 758.
Delovni
čas: pon – pet:
8.0022,
– 18.00,
sobota:
9.00 – 223
12.00.
Ljubljanska
cesta
Kranj,
04 2015

AVTOHIŠA REAL, D.O.O., VODOVODNA CESTA 93, LJUBLJANA

5 LET

OMEJENA

+ PAKET

€

ZIMSKIH
PNEVMATIK
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Urbana mobilnost
Na trg skuterjev, skirojev in e-koles
vstopajo tudi avtomobilski proizvajalci.
Če vam bo po novem kdo rekel, da se je pripeljal s seatom
ali folkswagnom, to še ne pomeni, da je prišel z avtom.
Namreč vse več avtomobilskih proizvajalcev se odziva na
enega največjih mobilnostnih trendov prihodnosti v mestih in vstopajo na trg z električnimi kolesi, skuterji in skiroji. V tem okviru se pogosto govori o rešitvah problema
zadnjega in prvega kilometra, torej prevoza od parkiranega avtomobila do službe in obratno. Mikromobilnost je in
bo postala resen posel!
Volkswagen, na primer, aktivno gradi partnerstvo z dvanajstimi mesti in išče rešitve za zeleno mobilnost. Trenutno so
že povezani s Hanovrom, Wolsburgom, Prago in Barcelono. Predvidevajo, da bodo v naslednjih desetih letih na trgu
ponudili približno sedemdeset novih električnih vozil, po
vzoru Seatovega KickScooterja, Volkwagnovega Cityskaterja
in Cargo e-kolesa. Kot del teh rešitev se na trgu ponuja tudi
aplikacija "Skoda CityMove", ki deluje v Pragi in uporabnikom omogoča kombiniranje različnih prevoznih sredstev,
od avtobusa, tramvaja, podzemne železnice do kolesa.

Volkswagnov mestni skiro
Seat bo po napovedih konec novembra v Barceloni predstavil povsem novi konceptni e-Scooter. S to potezo bo podjetje postalo prva evropska avtomobilska znamka, ki bo
prodajala svoje popolnoma električno motorno kolo, ekvivalentno 125-kubičnemu motociklu. Seat je na zadnjem
svetovnem kongresu mobilnih komunikacij oznanil, da bo
postal gonilna sila strategije mikromobilnosti koncerna
Volkswagen. In tudi ni naključje, da se je Seat odločil e-Scoter predstaviti prav v Barceloni, saj je to evropsko mesto z največjim številom motornih koles na prebivalca in z
dolgoletno tradicijo mobilnosti na dveh kolesih.

01/23-55-665

01/23-55-665
BREZ POLOGA – 0 €!
BREZ OBRESTI – EOM 0%!

www.cresnik.si

Hiša popolne mobilnosti!

01/23-55-665

www.cresnik.si

01/23-55-665

Rabljena vozila z znano

REZ POLOGA – 0 €!
EZ OBRESTI – EOM 0%!

zgodovino in garancijo.

BREZ POLOGA – 0 €! že od 99 /mesec
BREZ OBRESTI – EOM 0%!
€

€
99 /mesec

že od

w

že od

€

149/mesec

že od

iranje.
c
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loga
brez po

€
149/mesec

€
149/mesec

Novi XCeed. Xtravaganten.

www
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OVEN
21. 3.–21. 4.
Na ljubezenskem področju boste zvito, a
spretno preskočili nekaj korakov in prešli
na višjo raven. Ujemajoča se energija z
ene in druge strani bo prinesla zadovoljstvo in potrditev, da ste na pravi poti. Na
delovnem mestu se boste morali paziti,
da nekomu ne poveste več, kot ste v začetku nameravali.

BIK
22. 4.–20. 5.
Vzdušje pred vami bo pravo za popravljanje napak, ki ste jih storili v trenutku
slabega razpoloženja. Soočili se boste
s svojimi težavami in stvari vzeli v svoje
roke. Sprememba načrta bo nevede sprožila, da se bodo na čustvenem področju
stvari uredile točno tako, kot se morajo.
Sreča bo na vaši strani, bodite brez skrbi.

DVOJČKA
21. 5.–21. 6.
V službi ne boste preveč natančni in naredili vsega, kar bi morali, saj delu ne boste pripisovali velikega pomena. Svoj čas
boste posvetili sebi in svojim najbližjim.
Zakon privlačnosti bo poskrbel za dobro
vzdušje na romantičnem področju, kjer
boste v veliki meri deležni pozornosti in
razumevanja. Vsekakor to potrebujete.

RAK
22. 6.–22. 7.
Umetniško dovzetnejše bo preplavljal
navdih, usmerjeni boste k izvirnim idejam in hitrim akcijam. Izražen bo tudi čut
za soljudi in marsikoga boste s svojimi
nasveti spodbudili k razmišljanju. Tudi vi
sami boste v krogu prijateljev našli potrditev, ki ste jo iskali. V ljubezni ne boste
prav nič predvidljivi. Kar je prav.

LEV
23. 7.–23. 8.
Hrepeneli boste po tem, da si za nekaj časa oddahnete od dela. Počitek in
sprememba okolja je tisto, kar si morate
nujno privoščiti, in to čim prej. V nasprotnem primeru boste težko nadaljevali v
tem tempu in dosegali enake rezultate.
Začeli boste gledati širše in se odločili za
drzno finančno potezo. Pravi čas.

DEVICA
24. 8.–23. 9.
Skrbno načrtovana taktika varčevanja
vam bo tokrat prinesla dobiček. A kaj,
ko boste takoj začeli razmišljati o naslednjem nakupu. Nepričakovana službena
pot vas bo za hip zmedla, a kaj kmalu
vam bo jasno, kaj se v resnici pričakuje
od vas. Da bi se čim bolj izkazali, se boste maksimalno potrudili.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.
Če se boste preveč vpletali v situacijo,
ki pravzaprav nima povezave z vami, bo
konflikt neizbežen. Naučiti se boste morali umakniti se, ob pravem času. Nekomu boste rahlo zamajali tla pod nogami.
Ostali boste iskreni in zvesti sebi, saj
česa več od prijateljstva ne boste pripravljeni ponuditi. Vse ima svoj čar.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.
Razigrano obarvane dneve boste obogatili z druženjem, saj boste želeli s svetom
deliti veselje, ki ga čutite v sebi. Vaši napotki s profesionalnega področja bodo
nekomu prišli zelo prav in zavzemali se
boste, da pripomorete čim več. Na čustveni strani boste dolžni odgovorov.

STRELEC
23. 11.–21. 12.
Obvezna sestavina tega meseca bo spontanost. Naveličani vpetosti v vsakdanjo
rutino boste prisiljeni, da poskusite početi drugačne stvari kot običajno. Ostrega sogovornika boste ohromili s svojimi
argumenti, saj vas odločnost tokrat ne bo
pustila na cedilu. Dopolnili boste svoje
znanje in bili kasneje več kot zadovoljni.

KOZOROG
22. 12.–20. 1
Dogodek, o katerem še niste čisto prepričani, kaj bi si o njem mislili, bo dobil vašo
pozornost in resnici boste prišli do dna.
Držanje svojega mnenja zase se ne bo izkazalo za pametno potezo, saj boste svoj
umik po povzročeni reakciji obžalovali.
Glavna zadolžitev na čustvenem področju bosta skrb in nega.

VODNAR
21. 1.–19. 2.
Vaš vpliv pri uveljavitvi določenih sprememb na družinskem področju bo videti
kot brezpredmeten. S premišljenim pristopom boste obrnili kolesje v svojo smer
in lahkotno prevzeli vlogo vodje. Vaše vodilo za doseganje želenih rezultatov bo
preprostost. Romantičnemu povabilu se
tokrat ne boste izmuznili.

RIBI
20. 2.–20. 3.
V dvojini boste stvari videli lepše in poglobili boste odnos z ljubljeno osebo.
Našli boste čas za dokončanje projektov,
katerih ideje še niso prišle do točke izvršitve. Denar se vas ne bo držal, a nič za
to. Kljub obilici dela se boste znali prepustiti zabavnim stvarem in preživeti čas s
svojo družbo. Lepo se boste imeli.
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november 2019
12. 11. • Loški oder Škofja Loka (abonma za izven), 20.00

20. 11. • MDC BLOK (Frankovo naselje 68), 13.30

MONOKOMEDIJA: KRIZA SREDNJIH LET

MLADI IN NEKEMIČNE ODVISNOSTI

Informacije: 04 51 20 850, 041 73 09 82, gledalisce@kd-loskioder.si

Informacije: 040 32 61 65, blok@familija.eu

12. 11. • Kapela Puštalskega gradu, 18.00

20. 11. • Velika sejna soba Upravne enote Škofja Loka, Poljanska
cesta 2, Škofja Loka, 17.00–19.15

2. GLASBENI VRTILJAK – JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE
ŠKOFJA LOKA
Informacije: Luka Železnik, 031 63 30 76, pomocnik@gsskofjaloka.si
13. 11. • Masažni in meditacijski studio Beli metulj (Blaževa ulica 3,
Škofja Loka)
TEČAJ MASAŽE DOJENČKA (PREDAVANJE IN DELAVNICE)

DELAVNICA: KAKO IZBRATI, VODITI IN OBDRŽATI SODELAVCE?
(IZOBLIKUJMO ZMAGOVALNO EKIPO)
Informacije: 04 50 60 220, Jana Šifrar, jana.sifrar@ra-sora.si
20. 11. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka,
16.00–18.00
ŠAHOVSKE DELAVNICE (ŠAH Z LEONOM MAZIJEM)

Obvezne prijave
Informacije: Darja Krajnik, 041 27 69 46.

Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si

14. 11. • Športna dvorana Trata, 19.00

20. 11. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

SLAVNOSTNI KONCERT OB 70-LETNICI GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA

KRISTALNI ABONMA OB 70-LETNICI SKLADATELJA PETRA KOPAČA

Informacije: Luka Železnik, 031 63 30 76, pomocnik@gsskofjaloka.si

Informacije: 04 51 12 335, info@sokolskidom.si

15. 11. • Kapela Puštalskega gradu 18.00

20. 11. • Loški muzej, 19.00

3. GLASBENI VRTILJAK IN ODPRTJE FILATELISTIČNE RAZSTAVE NA
TEMO GLASBA (VSTOP JE PROST)

ODPRTJE RAZSTAVE 40+ SKOZI ČAS IN NAPREJ: 40 LET ZDRUŽENJA
UMETNIKOV ŠKOFJA LOKA

Informacije: Luka Železnik, 031 63 30 76, pomocnik@gsskofjaloka.si

Informacije: (04) 517 04 00, info@loski-muzej.si

15. 11.–5. 12. • Galerija Sokolskega doma Škofja Loka, 15. 11. 2019 ob
19.00

20. 11. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

RAZSTAVA MLADIH SLOVENSKIH FOTOGRAFOV
Informacije: Peter Pokorn, 041 54 08 10, peter.pokorn@gmail.com
15. 11. • Pr’ Pepet Škofja Loka, 19.30
PREDAVANJE FILM IN VIRTUALNA REALNOST IN PREDSTAVITEV
AVTORSKIH DEL BOLGARSKEGA UMETNIKA MOMCHILA ALEXIEVA
Informacije: Nina Jan, kud.num@gmail.com
16. 11. • Na Cankarjevem trgu pri drevesu, 9.00–12.30
"IZMENJEVALNICA U EKOLOK"

KRISTALNI ABONMA OB 70-LETNICI SKLADATELJA PETRA KOPAČA
Informacije: 04 51 12 335, info@sokolskidom.si
21. 11. • Vrtec Škofja Loka, večnamenski prostor enote Najdihojca,
Podlubnik 1d, 17.00
PRIREDITEV ZA OTROKE: POD MAVRIČNIM DEŽNIKOM
Informacije: Ema Hafner, 04 51 27 651,
ema.hafner@guest.arnes.si
21. 11. • Predavalnica Gimnazije Škofja Loka in Šolskega centra Škofja
Loka, 18.00

Informacije: Anja Fabiani, 040 67 33 81, fabianianja@yahoo.com

PREDAVANJE: ŠOLA ZA STARŠE: KAJ MORAJO STARŠI VEDETI O
MOŽGANIH OTROK IN MLADOSTNIKOV?

16. 11. • Sokolski dom Škofja Loka, 10.00

Predavatelj dr. Blaž Koritnik (Vstop je prost, zaželene prijave)

GLASBENA KOMEDIJA: OTROŠKI GLASBENI ABONMA | DINO IN
ČAROBNI TONI

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

Informacije: 04 51 12 335
19. 11. • Kapela Puštalskega gradu 18.00

21. 11. • Miheličeva galerija v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki,
19.00

3. GLASBENI VRTILJAK IN ODPRTJE FILATELISTIČNE RAZSTAVE NA
TEMO GLASBA (VSTOP JE PROST)

BLAZNIKOV VEČER: ŠPANSKA GRIPA (1918–1919),
NAJSTRAŠNEJŠA EPIDEMIJA V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA

Informacije: Luka Železnik, 031 63 30 76, pomocnik@gsskofjaloka.si

Informacije: Aleksander Igličar, 041 38 40 20,
aleksander.iglicar@mdloka.si

19. 11. • Kapela Puštalskega gradu 19.00
GLASBENO-LITERARNI VEČER S PREDSTAVITVIJO PESNIŠKEGA
PRVENCA KATARINE TOMINEC – »NEIZREČENKE« (VSTOP JE PROST)

21. 11. • Jurjeva dvorana v Stari Loki, 19.00

Informacije: Luka Železnik, 031 63 30 76, pomocnik@gsskofjaloka.si

Informacije: 041 67 05 69, lonka@staraloka.si

KONJI IN Z NJIMI POVEZANE OBRTI V ŠKOFJI LOKI
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21. 11. • Pr' Pepetu, Škofja Loka, 19.00

29. 11. • Pri Rdeči Ostrigi, 19.30

LITERARNI VEČER Z MLADIMI LITERATI

PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE KAJE TERŽAN:
KROG IN INSTALACIJA KRATKIH FILMOV NINE JAN

Informacije: Anja Eržen, drustvograble@gmail.com
22. 11. • Loški oder Škofja Loka, 19.30 (za abonma modri in izven)
GLEDALIŠKA PREDSTAVA: PETR ZELENKA: ODHODI VLAKOV

Informacije: Nina Jan, kud.num@gmail.com
30. 11. • Pri Rdeči Ostrigi Škofja Loka, 19.30

Informacije: 04 51 20 850, 041 73 09 82, gledalisce@kd-loskioder.si

PLESNA PREDSTAVA AJE ZUPANEC: “LITER OF GLIITTER“ / “Kričeče
bleščeče“ in instalacija Urše Sekirnik “The greatest hits“ /

23. 11. • Galerija Ivana Groharja, 10.00

“Največji hiti“

PRAVLJICA V GALERIJI: O KRALJU Z UMAZANIMI NOGAMI IN DRUGE
PRAVLJICE

Informacije: Nina Jan, kud.num@gmail.com

Informacije: Petra Čičić, 040 62 35 58, drustvograble@gmail.com

30. 11. in 1. 12. • Dvorana Poden, I. nadstropje, od 8.00 do 19.00

23. 11. • Loški oder Škofja Loka, 19.30, za abonma rdeči in izven

Informacije: Franci Masterl, 041 62 16 10, franci.masterl@siol.net

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: PETR ZELENKA: ODHODI VLAKOV

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME

Informacije: 04 51 20 850, 041 73 09 82, gledalisce@kd-loskioder.si

30. 11. • Atrij starega župnišča, Mestni trg, od 9.00 do 13. ure

26. 11. • Loški muzej Škofja Loka, 17.00

Informacije: Jožica Žnidaršič, 051 34 41 19, jznidarsic@gmail.com

ŠTUDIJSKI KROŽEK “LOČANKE“
Informacije: 04 517 04 00, info@loski-muzej.si
27. 11. • Škoparjeva hiša na grajskem vrtu, 19.00
PRIPOVEDKE ZA ODRASLE V ŠKOPARJEVI HIŠI: ZGODBE O SMRTI IN
LJUBEZNI
Informacije: 04 517 04 00, info@loski-muzej.si

DELAVNICA ADVENTNIH VENČKOV

30. 11. • Loški oder Škofja Loka, 10.00, za abonma zamorček in izven
PREDSTAVA ZA OTROKE: GOSPA PEHTRA
Informacije: 04 51 20 850, 041 73 09 82, gledalisce@kd-loskioder.si
30. 11. • Mestni trg, 17.00
LOKA V SNEGU: PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČI IN ANSAMBEL ANKARAN.
VSTOP JE PROST.

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

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

DOBRODELNI KONCERT ZA DVA GROŠA FANTAZIJE IN MIKLAVŽEV
SEJEM (DOBRODELNI KONCERT IN MIKLAVŽEV SEJEM IZDELKOV
UČENCEV)

30. 11.–31. 12. • Mestni trg, staro mestno jedro Škofje Loke
odprtje sobota, 30. 11. 2019, ob 18.00

Informacije: Sabina Leben, Urška Ziherl, 04 506 11 13,
info@os-igroharja.si
28. 11. • Kapela Puštalskega gradu 18.00
KONCERT IN ODPRTJE RAZSTAVE: (VSTOP JE PROST) 3. GLASBENI
VRTILJAK IN ODPRTJE FILATELISTIČNE RAZSTAVE NA TEMO GLASBA
Informacije: Luka Železnik, 031 63 30 76, pomocnik@gsskofjaloka.si
29. 11. • Kristalna dvorana Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00
TRADICIONALNI DOBRODELNI KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA VRELEC PRI DRUŠTVU UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA Z NASLOVOM
“Z ROKO V ROKI”
Informacije: Štefka Krmelj, 031 40 63 05, stefka.krmeljv@siol.net
29. 11. • Galerija v Martinovi hiši, Škofja Loka, 19.00
OBMOČNA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
Informacije: Aldo Komar, 041 59 39 52
29. 11. • Kulturni dom Sveti Duh, 19.30
GLEDALIŠKA PREDSTAVA: ZA VSAKO PRILOŽNOST
Informacije: 041 91 59 55

ODPRTJE IZLOŽB DOMIŠLJIJE: PRODAJNE RAZSTAVE UMETNIKOV IN
ROKODELCEV V ŠKOFJI LOKI
Informacije: 04 51 12 460, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si
3. 12. • OŠ Škofja Loka-Mesto, Šolska ulica 1, 18.30
BOŽIČNO-NOVOLETNI BAZAR (TRADICIONALNI DOBRODELNI
BOŽIČNO-NOVOLETNI BAZAR – IZDELKI, KI SO JIH IZDELALI UČENCI
NAŠE ŠOLE TER KULTURNI PROGRAM)
Informacije: 04 50 60 034, elizabeta.proj@ossklm.si

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Loških
novicah 8. 10. 2019, je bila Lekarna Mesto iz Škofje Loke, ki
petim nagrajencem za rešitev križanke poklanja vrednostne
bone, in sicer: 1. Ema BEVK iz Železnikov dobi vrednostni
bon za 25 EUR; 2. Albina NASTRAN iz Škofje Loke dobi vrednostni bon za 20 EUR; 3. Katarina KALAN iz Kranja dobi
vrednostni bon za 15 EUR; 4. Ljudmila KRIŽNAR iz Reteč pri
Škofji Loki dobi vrednostni bon za 10 EUR in 5. Irena GRAJZAR iz Poljan nad Škofjo Loko dobi vrednostni bon za 10 EUR.
Nagrajenci nagrade prevzamejo v Lekarni Mesto, Spodnji trg
8, Škofja Loka. Čestitamo.
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NAJ VAŠE VOZILO

ZASIJE!

Izberite

RAINTECS
in privoščite
svojemu vozilu
najboljšo nego.

V avtopralnici na bencinskem servisu OMV
v Škofji Loki poskrbimo za vaš avtomobil
z nežnim čiščenjem in najnaprednejšo tehnologijo.
Pri čiščenju uporabljamo trakove Softecs,
ki na vozilu ne puščajo nobenih sledi.
Priporočamo vam najbolj sodoben in učinkovit
program RAINTECS, ki neguje in ščiti barvo
pred vremenskimi vplivi ter pospeši odtok
deževnice iz površine vozila.
Obiščite nas s svojim jeklenim konjičkom
in se prepričajte sami!
Stimacom d.o.o., Ljubljanska cesta 1, 4220 Škofja Loka

Nagrade: 3-krat BON ZA 5 PRANJ avtomobila v avtopralnici na bencinskem servisu OMV v Škofji Loki, Kidričeva cesta 23a.
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 6. decembra 2019, na Gorenjski glas,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Obiščite nas!
TipStop Vianor
ŠKOFJA LOKA

www.petrol.si/tipstop

Kidričeva cesta 8 B
4220 Škofja Loka
04/202 58 90

Fiinci döbro
vëmo, kaj je
huuda zima

4x
zimske gume 2019_VIANOR_176x239_loske novice.indd 1

=20€

kupon za
premontažo

2.10.2019 11:48:51

Uredite vaš dom z nami
VSE NA ENEM MESTU - LES 3 PLUS
Zakaj ? Mi uredimo vse !

Ker vam bomo svetovali, uredili 3D izris kopalnice, kuhinje, dnevne sobe, predsobe, spalnice,...
Izbrali bomo materiale - parket, laminat, vinil, ploščice,.. materiale za pohištvo - iveral, masiva, mediapan,...
organizirali ekipo mojstrov, ki bo dela izvedla - parketar, mizar, električar, vodovodar, slikopleskar, keramičar,...
Vam kupljeno blago dostavili in vgradili.
Se vidimo !

velik izbor
iveralov - različni dekorji

Delovne plošče - različni dekorji

Delovne plošče in stenske obloge
v enakih dekorjih

OSB plošče

Vezane plošče
brezova, bukova, topol, smreka

Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER
M MESTU
T: 040 418 251, 04 204 27 14
VSE NA ENE

E: les3plus@gmail.com

MDF plošče

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

-8 %
Les 3 plus

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni.
Akcijski popust velja od 10.11.2019 do 30.11. 2019 oziroma do odprodaje zaloge za zgoraj navedene artikle. Popusti se med seboj ne seštevajo. Cene so z 22% ddv-jem.

