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Leto pomembnih obletnic
V letošnjem letu je kar nekaj društev, institucij in organizacij praznovalo okrogle
jubileje, kar priča o bogatem kulturnem in društvenem življenju Škofje Loke.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
FOTO: GORAZD KAVČIČ

• December je čas, ko se ozremo na

Tine Radinja
javnih služb, da bi kar najbolj služila občankam in občanom; knjižnica
na Trati se mora končno preseliti in
odpreti nove prostore, pridobili bomo
nekaj novih stanovanj itd. Ja, čaka
nas zanimivo leto.
• Vrtec Kamnitnik je odprl svoja
vrata. Kot ste večkrat poudarili, ste
na projekt izredno ponosni in hvaležni vsem soudeležencem. Kaj sledi?
Kdaj zaprete enoto v dijaškem domu
in ali tamkajšnje prostore nameravate zapolniti s kakšno drugo vsebino? Prav tako številne občanke in
občane zanima, ali bo občina še vedno sofinancirala sto evrov za otroke
nižjega starostnega obdobja, ki vrtca
ne obiskujejo.
Vrtec Kamnitnik je odprl svoja vrata. Mislim, da smo pridobili moderen vrtec, skoraj ničenergetski, ki bo
mnogim generacijam zagotavljal res
kakovostno obiskovanje našega – javnega vrtca. Še enkrat bi se rad zahvalil
vsem sodelavkam in sodelavcem, izvajalcem in vodstvu vrtca. Z odprtjem
Vrtca Kamnitnik se je tudi izpraznila
enota Čebelica v dijaškem domu, kjer

smo zapustili začasne prostore, ki so
kar nekaj let služili našim otrokom.
Lastnik teh prostorov je Ministrstvo
za šolstvo, ki jih bo tudi vnaprej uporabljalo v izobraževalne namene; zelo
verjetno za širitev Šolskega centra, se
pravi za dejavnosti strokovnih srednjih šol in Gimnazije Škofja Loka.
O tem, ali je subvencija še potrebna
ali ne, pa bomo naredili analizo, ko bo
nov vrtec že nekaj časa odprt.
• Ostaniva na družbenem področju. Med načrti za letošnje leto ste
že omenili novo knjižnico na Trati.
Kdaj torej lahko pričakujemo njeno
odprtje in koliko sredstev namenjate
za obnovo?
Obnova knjižnice na Trati bi se pravzaprav morala že začeti. Načrte imamo izdelane, v proračunu smo imeli
denar, potem pa nam kar na dveh
razpisih ni uspelo izbrati izvajalca
del za prenovo. Trenutno je objavljen
tretji razpis. Resnično si želim, da bo
ta uspešen, tako da bi izvajalec lahko
začel dela takoj v začetku prihodnjega
leta. Nova moderna knjižnica v pritličju, ki bo zasnovana kot kulturni

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

preteklo leto in naredimo povzetek
opravljenega dela. Za vas je to hkrati tudi prvo leto županovanja. Katere projekte in dosežke iz preteklega
leta bi izpostavili?
Prvo leto opravljanja županske funkcije je bilo pestro in polno izzivov.
Uspelo nam je narediti veliko stvari,
predvsem zato, ker smo po moji oceni
trdo delali. Izpostavil bi predvsem dokončanje in odprtje Vrtca Kamnitnik,
ustanovitev javnega podjetja Komunala Škofja Loka, prenovo in ureditev
prenekaterih cest tudi na podeželju,
novo nogometno igrišče v Gorajtah.
Bili smo aktivni na mednarodnem
področju, pridobili smo zelo velik
projekt Evropa za državljane, ki bo
omogočil nadaljevanje aktivnosti pri
medgeneracijskem sodelovanju. Naj
omenim še končno nadaljevanje projekta protipoplavnih ukrepov na območju od Puštala do Suhe, lotili smo
se že aktivnosti za Škofjeloški pasijon,
spodbujali smo razvoj mestnega jedra
in turistično dejavnost … Torej – pestro, vsak dan je bil čisto zapolnjen
in verjamem, da bo tako tudi v prihodnjem letu.
• Hkrati je to tudi čas, ko se delajo
načrti za naprej. Kaj nas torej čaka
v letu, ki prihaja? S čim se bosta
ukvarjala občinska uprava in občinski svet?
Tako občinska uprava kot občinski
svet, pa tudi župan se bomo predvsem
ukvarjali s projekti in programi, ki
dvigajo kakovost življenja v našem
mestu. To so najrazličnejši programi,
aktivnosti, dogodki, subvencije, javni
razpisi, pa tudi zelo konkretni projekti, kot so nove ceste, rekonstrukcije
dotrajanih cest, vodovodi, kanalizacije, nova organizacija gospodarskih
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center za celotno Krajevno skupnost
Trata, bo resnično prepotrebna pridobitev. Za rekonstrukcijo namenjamo približno 250 tisoč evrov. Selitev
hkrati pomeni tudi na sedanji lokaciji
knjižnice možnost pridobitve štirih
novih najemniških stanovanj za povečanje stanovanjskega fonda Občine
Škofja Loka, kar je pa prav tako zelo
potrebno.
• Na mednarodnem področju je bilo
ponovno zelo pestro. Obiskali ste
Freising, v Škofjo Loko je prišla veleposlanica Republike Francije …
Škofja Loka je mesto, ki je zelo vpeto v
mednarodno dogajanje in to prinaša
številne pozitivne rezultate našemu
mestu, ne samo na področju turizma. Mogoče velja najbolj poudariti
kulturno sodelovanje, kjer se z vsakim od predstavnikov določene države ali pobratenih mest dogovarjamo
za medsebojno izmenjavo kulturnih
programov. S tem namenom je prišla
v Škofjo Loko tudi veleposlanica Republike Francije. Ne nazadnje smo pravkar zaključili Teden ruskega filma, ki
ga organiziramo skupaj z veleposlaništvom Republike Rusije in Ruskim
kulturnim centrom ter škofjeloško
gimnazijo. Ta način sodelovanja, ki
našim občankam in občanom omogoči, da izkusijo mogoče ne najbolj
''mainstream'' produkte, ampak neko
res kakovostno produkcijo iz zelo različnih držav (letos smo imeli že Teden
flamskega filma, Kitajski teden v Škofji Loki) – vse to prinaša neko novo
možnost doživetij v našem mestu, ki
se s tem postavlja na mednarodni zemljevid. Tu je še sodelovanje med institucijami, društvi … Posebej globoko
pa je naše sodelovanje s pobratenimi
mesti, tudi z mestom Freising, poleg
Tabora in Maasmechelna eno najbolj
aktivnih pobratenj. Obiskali smo jih
ob njihovem največjem prazniku, ko
slavijo sv. Korbiniana, ustanovitelja
mesta Freising, in se med drugim
pogovarjali o programu sodelovanja
med mestoma. V prihodnjem letu pričakujemo zelo veliko delegacijo iz njihovega mesta, vsi občinski svetniki,
občinska uprava bodo prišli na obisk
v Slovenijo, tudi po zaslugi našega sodelovanja. Dogovarjamo se že za Ško-

fjeloški pasijon, tako da vidim veliko
pozitivnih rezultatov našega mednarodnega delovanja.
• Novembra pa ste gostili tudi zasedanje slovensko-bavarske komisije. Državni minister za evropske in
zvezne zadeve Bavarske Florian Herrmann in naš zunanji minister Miro
Cerar sta bila tudi vaša gosta, hkrati
pa sta sodelovala na posvetu z državljani o prihodnosti Evropske unije.
O čem je tekla beseda na vašem sestanku in kaj so, predvsem mladi, ki
so večinoma sodelovali na posvetu,
dognali?
Priložnost gostiti zunanjega ministra
Bavarske in našega zunanjega ministra Mira Cerarja se je pojavila prav
zaradi našega sodelovanja z mestom
Freising. Na željo bavarskega ministrstva so predstavniki različnih ministrstev dva dni sestankovali v Škofji
Loki. Vrh tega dogodka pa je bil protokol o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Bavarsko, ki sta ga podpisala
oba zunanja ministra in nekako predstavlja njihovo agendo za naslednji
dve leti sodelovanja.
Posvet z državljani o prihodnosti
Evropske unije je bil res vrhunsko organiziran dogodek v Sokolskem domu
Škofja Loka. Meni je bilo res všeč in
zelo sem bil ponosen na naše mlade.
Predstavili so namreč teme, ki zanimajo njih, in to zelo razmišljujoče,
tudi globoko o populizmu, socialni
pravičnosti, reševanju migracij, o nekem humanem duhu Evropske unije.
Zdi se mi, da če imamo take dijakinje
in dijake, potem nas ne sme skrbeti
glede prihodnosti.
• Letošnje leto je bilo tudi leto številnih obletnic. Naj omenimo samo
nekatere: 15 let Univerze za tretje
življenjsko obdobje, 70-letnica Glasbene šole Škofja Loka, 80-letnica Loškega muzeja, 40-letnica Združenja
umetnikov Škofja Loka in še bi lahko naštevali. Lahko torej rečemo, da
je društveno in kulturno življenje v
Loki zelo bogato.
Res je, še bi lahko naštevali. Teh obletnic je bilo letos res veliko in tudi v
prihodnjih letih jih še kar nekaj sledi,
kar priča o bogati zgodovini, pa tudi
o nekem zdravem društvenem jedru

mesta, ki se ohranja skozi toliko in
toliko let. Zato sem zelo ponosen, da
sem župan takega mesta, v katerem
delujejo tako aktivne sredine. Všeč
mi je bilo tudi medsebojno sodelovanje, kar bi dodal kot svoj komentar k
tem praznovanjem. Veliko institucij,
organizacij in društev se je prav ob
obletnicah še posebej povezovalo. Če
izpostavim le dva primera: Loški muzej je pripravil razstavo v Groharjevi
galeriji, posvečeno drugim društvom,
ki letos praznujejo, Filatelistično društvo pa je z aktivnostmi ob svoji visoki
obletnici delovalo kot nekakšen povezovalni člen med različnimi institucijami, se povezalo z Glasbeno šolo, z
Loškim muzejem itd. Zelo mi je všeč,
da ob velikem številu obletnic vsi, ki
prepoznajo dodano vrednost, tudi
praznujejo in se predstavljajo skupaj
kot del enega mesta, ene Škofje Loke.
• Pa smo ga dobili, Mestno drsališče. Ali bo na njem proste urice preživljal tudi župan?
Drsališče v Škofji Loki smo končno
dobili zato, ker so si ga želeli številni
mladi in malo manj mladi Ločani, Ločanke, mi pa smo poslušali njihove
želje. Vesel sem, ker verjamem, da bo
izredna popestritev mesta in hkrati
magnet za to, da se mestno jedro, ki je
lepo okrašeno, v njem so med drugim
čudovite Izložbe domišljije, še nadgradi in pritegne v tem čarobnem času še
več ljudi. Menim, da bo drsališče točka srečevanja in zabave, nadgrajena
s številnimi dogodki festivala Loka v
snegu.
Mislim, da bom drsanje na Trgu pod
gradom zgolj opazoval in se veselil z
vsemi, ki so si to drsališče tako želeli,
morda se pa presenetim.
• Kakšno je ob prazničnem decembru in bližajočem se novem letu vaše
voščilo občanom?
Ob zaključku prvega leta županovanja
sem imel res posebno priložnost še
bolj spoznati energijo, ki jo to mesto
ima. In v prihodnjem letu si želim,
da bi bila ta energija vseskozi prisotna, kreativna, povezovalna in nerazdiralna ter da to (za)čutijo tudi naše
občanke in občani.
Vsem želim mirne praznike, lep božič
in srečno novo leto.
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Do nepovratnih sredstev Eko sklada
Eko sklad ima trenutno odprtih več razpisov, prek katerih je mogoče
pridobiti nepovratne finančne spodbude ali ugoden kredit za občane, podjetja
in javne zavode.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Vlogo za nepovratna sredstva je treba oddati po izvedeni
naložbi, le v primeru skoraj ničenergijskih stavb jo je treba
oddati pred začetkom izvedbe naložbe.
Pridobiti je mogoče do petdeset odstotkov nepovratnih
sredstev v primeru zamenjave stare kurilne naprave s
sodobno in do štirideset odstotkov v primeru zamenjave
s toplotno črpalko. Sicer pa je višina subvencije dvajset
odstotkov za novo fasado, izolacijo strehe ali podstrešja,
zamenjavo oken, vgraditev prezračevanja. V primeru iz-

vedbe vsaj treh poljubnih ukrepov pa znaša subvencija
trideset odstotkov investicije. Za temeljito obnovo hiše
lahko prejmete do dvesto evrov na kvadratni meter ogrevane površine, v primeru novogradnje pa do 135 evrov.
Pri nakupu električnih osebnih vozil je višina subvencije
do 7.500 evrov, kdor pa se odloči za postavitev svoje sončne
elektrarne, lahko računa na 180 evrov za vsak kilovat moči.
Za več informacij se obrnite na pisarno Ensvet na Kidričevi
cesti 1a. Za svetovanje je obvezna predhodna najava. Najavite se v delovnem času Razvojne agencije Sora na telefonsko številko: 04/50 60 220. Svetovalna pisarna je odprta
vsak torek od 16. ure dalje.

KULturna dediščina je "kul"

JAVNI POZIV
o razgrnitvi podatkov za zazidana in nezazidana stavbna
zemljišča za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi
z odmero nadomestila na območju občine Škofja Loka za
leto 2020.
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko osebno pregledujejo podatke za lastne nepremičnine in na te podatke podajo pripombe od
11. 12. 2019 do 18. 12. 2019 v prostorih Občine Škofja
Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, v pisarni št. 15, II. nadstropje, v času uradnih ur. Pisne pripombe je mogoče poslati do 31.12.2019 na naslov Občine Škofja Loka.
Zavezanci spremembe sporočajo Občini Škofja Loka s pisno in podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se lahko vloži na način:
•s
 poštno pošiljko na naslov Občina Škofja Loka,
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ali
• osebno, z vložitvijo na vložišču Občine Škofja Loka,
Mestni trg 15, Škofja Loka.
Vloga je lahko prosto napisana. Obrazec vloge je na voljo
na vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka
in na spletni strani občine na naslovu www.skofjaloka.si.
Datum: 18. 11. 2019
Župan
Tine Radinja l.r.

Škofja Loka je gostila zaključni dogodek
evropskega projekta REFRESH: Mladi
umetniki oživljajo kulturno dediščino iz
razpisa Ustvarjalna Evropa.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
"Nagovoriti mlade, da na ustvarjalen način odkrivajo,
kako 'kul' je naša kulturna dediščina, je bil eden izmed
poglavitnih ciljev omenjenega projekta, ki je združil mlade umetnike iz Slovenije, Romunije, Italije in Španije,'' je
povedala Mateja Hafner Dolenc iz Združenja zgodovinskih
mest Slovenije, ki je bilo vodilni partner projekta.
Evropski projekt, ki se je začel leta 2018, torej v letu Evropske
kulturne dediščine, in ga je v programu Ustvarjalna Evropa
sofinancirala Evropska komisija, je bil zasnovan z namenom mladim približati kulturno dediščino sodelujočih mest
in regij ter razviti nove, sveže načine predstavitve kulturne
dediščine, ki bi pripomogli h krepitvi zavesti in spoštovanju
raznolikosti kulturne dediščine in njenih vrednot.
Projekt REFRESH je tako vključeval vrsto dogodkov, ki so
se odvijali v vseh štirih partnerskih državah in k skupnemu ustvarjanju povabili mlade plesalce, glasbenike, vizualne umetnike, video ustvarjalce … Projekt se je zaključil
3. decembra v Škofji Loki z razglasitvijo zmagovalcev dveh
natečajev – za najboljši video in najboljšo fotografijo ter
odprtjem razstave likovnih del, ki so nastala na REFRESH
dogodkih v preteklih dveh letih. Pri pripravi dogodka so
sodelovali sodelujoči partnerji in Gimnazija Škofja Loka.
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Skrb za družine in čisto okolje
pomembni vrednoti
Spoštovani! Ob zaključku koledarskega leta in prvega
leta mandata je čas za pregled naših dejavnosti in načrtovanje naslednjih korakov.
Veseli smo odprtja novega Vrtca Kamnitnik. Vrtec je
velika pridobitev za občino in mlade družine, saj bo z
večjim številom otrok v vrtcih manjša verjetnost, da
starši ostanemo brez organiziranega predšolskega varstva. Ob tem se mi zdi pomembno, da občina še naprej
podpira tudi druge oblike varovanja otrok. Prav je, da
imamo starši možnost izbire, kdo in po kakšni vzgojni
oz. pedagoški metodi varuje naše predšolske otroke.
Občinsko upravo in občinski svet je v tem letu zaposlovala tudi koncesija za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Zakonodaja namreč
določa, da za oskrbo s pitno vodo ni mogoče več podeliti koncesije zasebnemu podjetju. Za eno leto je občina
lahko podaljšala še obstoječo pogodbo, s tem pa pridobila čas, da prehod opravimo tekoče in predvsem da
bo skrb za našo pitno vodo prevzelo domače občinsko
podjetje, ne pa podjetje drugih občin. Odgovornost občinskega sveta je poskrbeti, da bo oskrba s pitno vodo
ostala na vsaj tako visoki ravni, kot je sedaj.
Več pozornosti bo v prihajajočem letu treba nameniti vlaganju v komunalno infrastrukturo na podeželju.
Na sejah občinskega sveta sem že večkrat poudaril, da
bi občinska uprava morala več časa in energije nameniti pripravi projektov za izvedbo skupnih vaških malih čistilnih naprav. Glede na izkušnje pri gradnji prve
vaške čistilne naprave v Ševljah vemo, koliko časa je
treba za vso dokumentacijo pred začetkom gradnje. Pri
takih gradnjah se lahko tudi hitro kaj zaplete. Zato je
prav, da občina pripravi dokumentacijo »na zalogo«.
In ko so sredstva na voljo, se potem lahko takoj pristopi h gradnji. Prav je, da se na področju komunale tudi
na podeželju poskrbi za varovanje okolja.
Na koncu bi rad pohvalil še decembrsko pridobitev na
Trgu pod gradom – Mestno drsališče. Tudi sam sem
v preteklosti dal že večkrat pobudo za postavitev drsališča. In letos smo ga dobili. Veliko veselje za naše
otroke, nam, staršem pa bo prihranjen marsikateri
kilometer.
V svojem imenu in v imenu Nove Slovenije – krščanskih demokratov vam želim miren in blagoslovljen
božič ter vse dobro v novem letu.

ZORICA ŠKORC,
KOMUNALNO EKOLOŠKA LISTA

V Škofji Loki se najbolje živi
Da, lahko rečemo. Škofja Loka je prelepo mesto.
Čudovit občutek ob pogledu na novi vrtec, vse pohvale
vsem sodelujočim in seveda veliko otroškega živžava.
Trg pod gradom, Cankarjev trg, letos še drsališče, veliko prireditev vse leto – vse to bogati naše okolje.
Kot pravi naš župan g. Tine Radinja: skrb za zagotavljanje kakovostnega življenjskega prostora za vse,
ohranjanje okolja, dobra in zdrava delovna mesta, prijetno mesto za mlade ljudi … – vse to so prednostne
naloge v našem lepem mestu.
Ampak ali imamo res čist zrak, ali Knauf, Ekologija, Filc,
ogromne površine parkiranih tovornjakov na Trati ... skrbijo za čist zrak? Ali vemo, kakšna je naša zemlja, je onesnažena ali ne? Se zadosti zavedamo, da smo odgovorni
za čist zrak, vodo, zemljo, saj nam to nalaga tudi Ustava
RS? Kaj bomo zapustili svojim otrokom, vnukom? Kako
na vse nas vpliva onesnaževanje, ki smo ga deležni?
Smo starajoča se družba. Ali vemo, kako živijo naši
starejši, predvsem tisti z nizkimi pokojninami? Sami
se ne oglašajo, velika večina jih reče samo: ''Bo že šlo."
Navajeni smo na skromnost. Je to prav? Ne, ni. Imamo
strategijo, mednarodno sodelujemo, a manjka akcijski
načrt. Smo vključili te starejše, da oni povedo, kaj bi
želeli, kako jim lahko olajšamo življenje? Ti ljudje so
veliko tega, kar danes imamo, zgradili.
Mladi potrebujejo možnost, da pridejo do stanovanj.
Ali jo imajo? Lahko dobijo kredit? Po novi odločitvi države ne. Da, gradilo se bo tudi v Škofji Loki, a kdo si
bo lahko privoščil nakup teh stanovanj? Seveda samo
tisti, ki imajo denar. Se bomo v Škofji Loki odločili in
pomagali mladim, da pridejo do svojega stanovanja,
osnujejo družino, dobijo normalno plačano delo brez
zaposlitev za določen čas ali na različne pogodbe?
Ceste, tudi Kidričevo, obnavljamo po delčkih. Ko se
odločimo nadaljevati obnovo, bo prvi delček že tudi
potreben obnove. Tudi ceste po naseljih so potrebne
obnove, kar se je videlo ob zadnjem deževju, ko smo v
Frankovem naselju imeli prava mala jezerca.
Kako lahko vplivamo na vse to? Tako, da stopimo skupaj in naredimo vse za skupno dobrobit.
A kljub vsemu je Škofja Loka res lepo mesto in rada
živim v njej že celih 48 let.
Spoštovane občanke in občani, naj vam praznični dnevi prinesejo čarobnost, podarijo mir, ljubezen, zdravje,
uspeh in veselje v drobnih stvareh.
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Odprli novi Vrtec Kamnitnik
Drugega decembra so novi Vrtec Kamnitnik že naselili otroci.

Po štirih letih, odkar so začeli načrtovati gradnjo vrtca pod vznožjem Kamnitnika na severnem delu nekdanje vojašnice, so 29. novembra letos
novozgrajeni vrtec slovesno odprli, 2.
decembra pa so ga že naselili otroci.
Vrtec jih bo lahko v 15 oddelkih sprejel 330, štirje oddelki bodo namenjeni
otrokom prvega starostnega obdobja,
devet otrokom drugega starostnega
obdobja, dva otrokom s posebnimi
potrebami. Večina oddelkov je že zaživela, trije novi oddelki prvega starostnega obdobja pa bodo začeli delati
januarja in februarja. Za otroke bo
skrbelo šestdeset zaposlenih.
Vrtec sta gradili podjetji Kovinar z
Jesenic in Riko Hiše, zgrajen je po
najsodobnejših trajnostnih gradbenih in energetskih standardih. Postavljen je na deset tisoč kvadratnih
metrih površine, polovico tega predstavljajo zunanje zelene površine.
Zgrajen je v dveh etažah, iz katerih
je neposredni izhod brez stopnic v zeleno okolje parka. Posebej so v Škofji
Loki ponosni na trajnostni vidik vrt-

ca, ki je skoraj ničenergijski, kar bo
prihranilo energijo in tudi za okolje
ne bo predstavljalo obremenitve. Prvič v zgodovini javnega vrtca v Škofji
Loki pa so dobili lastno centralno kuhinjo, ki bo lahko pripravila do 1300
obrokov dnevno in bo služila tudi za
pripravo obrokov za ostale vrtčevske
enote v občini.
Ob odprtju novega Vrtca Kamnitnik je
spregovorila ravnateljica Janja Bogataj in novo stavbo označila za gradbeni in arhitekturni biser, ki jo bo
oplemenitila energija otrok in zaposlenih. Zahvalila se je projektantom,
gradbenikom in vsem sodelujočim
pri nastajanju vrtca, predvsem pa
Občini Škofja Loka, ki je prepoznala
potrebo po novih prostorih za predšolsko varstvo. Ob odprtju, ki so ga
s kulturnim programom popestrili
otroci in zaposleni v vrtcu, je vrtec
prejel tudi donacijo podjetja Kovinar,
pri opremi ustvarjalnih igralnic pa je
z donacijo sodeloval Rotary klub Škofja Loka. Skupaj z ravnateljico Janjo
Bogataj je trak pred vrati novega vrtca prerezal župan Tine Radinja, ki je
prav tako izrekel priznanja vsem, ki

Vrtec Kamnitnik na območju nekdanje vojašnice / Foto: Gorazd Kavčič

Župan Tine Radinja in ravnateljica vrtca
Janja Bogataj sta prerezala trak za
prihodnost. / Foto: Primož Pičulin
so sodelovali pri nastanku vrtca, med
njimi tudi nekdanjemu županu Mihi
Ješetu, v čigar mandatu sta se začela
načrtovanje in gradnja, ter podžupanu Robertu Strahu. Na območju nekdanje vojašnice nastaja novo mestno
središče, vozlišče različnih družbenih
dejavnosti in srečevanja različnih generacij, od najmlajših v vrtcu do starostnikov. Župan je tudi poudaril, da
občina Škofja Loka predstavlja varno,
naravno okolje, kjer je prijetno živeti, kjer h kakovosti življenja prispeva
gospodarska trdnost, kjer mesto dinamično živi, hkrati pa po kakovosti
izstopa tudi mreža javnih ustanov.
Med njimi je tudi javno predšolsko
varstvo, ki je dobro organizirano, zato
si starši v loške vrtce želijo vpisati
svoje otroke, zdaj pa z novim vrtcem
omogoča še boljše pogoje za otroke in
mlade družine, ki živijo v občini. Občina je v vrtec vložila okoli 7,5 milijona evrov, od tega se je od Eko sklada pridobilo 1,3 milijona evrov, saj je
grajen po najsodobnejših energetskih
in okoljskih standardih. V novi enoti Kamnitnik bo imela prostore tudi
uprava, prav tako se na novo lokacijo
prenaša sedež Vrtca Škofja Loka.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

DANICA ZAVRL ŽLEBIR
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Vrtec za več kot tristo otrok
Otroci in zaposleni v škofjeloških vrtcih so nestrpno pričakovali odprtje novega
Vrtca Kamnitnik, zdaj pa se navdušujejo nad njegovimi številnimi prednostmi.
Ravnateljica Vrtca Škofja Loka Janja Bogataj je prav tako navdušena nad prestižem,
ki ga dobiva več kot tristo loških otrok in tisti, ki v vrtcu skrbijo zanje.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

"Že v času gradnje so otroci z vzgojitelji
in vzgojiteljicami hodili gledat, kako
nastaja nov vrtec, zdaj smo ga vsi skupaj končno dočakali," je bila ob odprtju vrtca navdušena ravnateljica Janja
Bogataj. V vrtcu bo imela prostor tudi
uprava, ki je doslej delovala na več lokacijah, z združitvijo pod eno streho pa
bo njeno delo lahko učinkovitejše.
"V vrtcu je prostora za 330 otrok v 15
oddelkih, od tega jih je devet za drugo, štirje za prvo starostno obdobje,
dva oddelka sta namenjena otrokom
s posebnimi potrebami. Veseli nas,
da je ta lep vrtec svetel, odprt v naravo in da daje velike možnosti socialni
interakciji. Prostor je odprt, tu se lahko otroci družijo med posameznimi
oddelki, pričakujem pa tudi, da bodo
vanj prihajali tudi otroci iz drugih
enot Vrtca Škofja Loka in bodo tako
deležni prednosti tega arhitekturnega
presežka," nadaljuje ravnateljica. Vrtec bo s strokovno knjižnico, ki je tudi
ena od novih pridobitev v vrtcu, tudi
središče za srečanja in strokovna izobraževanja.

Ravnateljica Vrtca Škofja Loka Janja
Bogataj / Foto: Primož Pičulin

Otroci in zaposleni so tudi z nastopom ob odprtju vrtca pokazali, kako so se razveselili
novega vrtca. / Foto: Primož Pičulin
Poleg običajnih igralnic Janja Bogataj
predstavi tudi posebnosti: "S pomočjo donacije Rotary kluba Škofja Loka
smo opremili glasbeno ustvarjalnico.
Imamo tudi likovno ustvarjalnico in
naravoslovno-tehniško igralnico, kar
bo vse omogočalo otrokom pogoje za
dodatno ustvarjanje. Pomemben dosežek pa je tudi centralna kuhinja, ki
je še nikoli v zgodovini Vrtca Škofja
Loka nismo imeli. Projektanti so nam
dejali, da imamo z njo vgrajenega
mercedesa. Verjamem, da bomo lahko maksimalno izkoristili njene zmogljivosti in pripravljali najboljšo hrano za otroke in v največji meri lahko
vključevali hrano iz lokalnega okolja."
V novi Vrtec Kamnitnik so se v celoti
preselili otroci iz vrtca Čebelica, ki je
domala desetletje gostoval v dijaškem
domu, kjer pa pogoji zaradi nadstropij
niso bili najboljši. A kot pravi ravnateljica, so se zaposleni zadnji dan v Čebelici kar z malce tesnobe poslavljali

od nekdanjih prostorov. "Verjamem
pa, da bo domotožje že po prvih dneh
v novem vrtcu hitro pozabljeno," se
nasmehne Bogatajeva.
Demografski trendi v občini Škofja
Loka so ugodni, število prebivalstvo
vztrajno narašča, in kot je ob odprtju vrtca dejal župan Tine Radinja, se
bodo v prihodnjih letih (desetletjih)
verjetno pokazale potrebe po še kakšni tovrstni naložbi.
"V Vrtec Škofja Loka, ki je ena večjih
organizacij v občini, je trenutno vključenih devetsto otrok, zaposlenih nas je
okoli 170," pove ravnateljica. V naslednjih dveh mesecih se jim bo v Vrtcu
Kamnitnik pridružilo še 54 otrok. "Z
novimi prostori rešujemo predšolsko
varstvo in vzgojo za vsaj toliko otrok s
čakalnega seznama. Zdaj lahko z veseljem povem, da se je čakalna lista izrednega vpisa izpraznila, kaj pa bo prinesel čas, bomo videli ob vpisu marca
prihodnje leto," dodaja Bogatajeva.
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Podaljšali koncesijo
Občina Škofja Loka je z Loško komunalo podpisala podaljšanje koncesije
do konca leta 2020. Tako naj bi imeli dovolj časa za vzpostavitev nove
organizacijske oblike javnega komunalnega podjetja.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Občinski svet Občine Škofja Loka se je na septembrski seji
odločil, da bo občina v prihodnosti zagotavljala gospodarske javne službe v obliki javnega podjetja in odločitev potrdili na oktobrski seji s sprejetjem ustanovitvenega akta
Javnega podjetja Komunala Škofja Loka, d. o. o. "Svetnice
in svetniki vidijo prednosti v storitvah, zagotovljenih prek

Vodstvo Loške komunale se je po usklajevanjih
z županom odločilo, da bo podaljšalo
koncesijska razmerja do konca leta 2020.
Vzpostavitev nove organizacijske oblike
javnega komunalnega podjetja in prenos
osnovnih sredstev, dejavnosti in zaposlenih bo
tako lahko potekalo karseda nemoteno.

javnega podjetja, saj to omogoča več sinergije pri investicijah, potencialno pa tudi bolj odzivno in trajnostno storitev, tako za uporabnike kot za okolje," je dejal župan Tine
Radinja.
Vodstvo Loške komunale se je po usklajevanjih z županom
odločilo, da bo podaljšalo koncesijska razmerja do konca
leta 2020. Vzpostavitev nove organizacijske oblike javnega
komunalnega podjetja in prenos osnovnih sredstev, dejavnosti in zaposlenih bo tako lahko potekalo karseda nemoteno, so mnenja na občini.
Cilj Občine Škofja Loka je, da uporabniki komunalnih storitev sprememb ne opazijo. "Vseskozi mora biti zagotovljena nemotena oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje
odpadnih voda ter zbiranje odpadkov. Cilj je tudi, da bodo
zaposleni lahko delali na istih komunalnih javnih službah kot doslej. Občina si bo torej prizadevala za kakovostno vzpostavitev javnega podjetja Komunala Škofja Loka
za dobro okolja, ljudi in Loke," je še dodal župan.

Kultura kurjenja
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Na spletni strani škofjeloške občine pod zavihkom Loško je ekološko
je moč prebrati številne informacije o pravilnem kurjenju ter o vplivih
onesnaženega zraka na zdravje ljudi.
Onesnažen zrak namreč vpliva na
zdravje in počutje ljudi bolj kot drugi
okoljski vplivi in velja za najpomembnejši vzrok zdravstvenih problemov,
povezanih z onesnaževanjem okolja.
Za zdravje kritični so prašni delci, ki
so mikroskopsko majhni drobci trdne
ali tekoče snovi, razpršeni v zraku.
Ti delci z dihanjem prodrejo globoko
v pljuča in telo. Izpostavljenost vpliva na osrednje živčevje, na povečanje
srčno-žilnih bolezni, bolezni dihal, na
reproduktivni sistem itd.

Kot že omenjeno, je kakovost zraka
predvsem v zimskih mesecih močno
pogojena s kulturo kurjenja. Količino
prašnih delcev in drugih škodljivih
snovi, ki izhajajo iz kurišč v času kurilne sezone, lahko zmanjšamo z rednim vzdrževanjem kurilnih naprav
ter v primeru ogrevanja z lesom zagotovimo primerno suho gorivo in pravilno rabo peči.
Kaj lahko storimo sami?
Prvi pogoj je uporaba primernega in
ustrezno pripravljenega goriva, torej
suhega lesa ter briketov in peletov iz
naravnega lesa. Med neprimerno gorivo sodijo star papir in karton, vlažen
les, plastika ali embalaža, obdelan les
in drugi odpadki. S kurjenjem lesa, ki
je dobro posušen, privarčujemo gorivo in manj onesnažujemo okolje. V

nadaljevanju moramo poskrbeti za
ustrezen dotok zraka v kurilno napravo in pravilno nalaganje goriva.
Pri kuriščih na sekance ali pelete je
dodajanje goriva v peč samodejno in
nadzorovano, s čimer je manj možnosti za nepravilno kurjenje. Pri ročnem dodajanju drv pa je to precej bolj
odvisno od uporabnika. Da pravilno
kurimo, nam pove redek, skoraj brezbarven dim. Plamen je visok in svetle
barve, pepel pa je svetel in droben.
Za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje malih kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov je organizirana
dimnikarska služba. Tudi z rednim
vzdrževanjem kurilne naprave uporabnik ne samo podaljša njeno življenjsko dobo, temveč poskrbi tudi za
manjšo porabo goriva.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Kakovost zraka je predvsem v zimskih mesecih močno pogojena s kulturo
kurjenja.

Esence PUM-a

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Vstopite v inštalacijo,
ubesedite najbolj srčno
željo za prihajajoče leto,
strahove pa pustite za
seboj.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
FOTO: ARHIV FAMILIJE

Esence PUM-a.

Familija je izobraževalni in terapevtski center, v okviru katerega deluje
Mladinski dnevni center Blok na Trati, program mednarodnih izmenjav
Erasmus+ Kids in action in Projektno učenje mlajših odraslih PUM-o.
Program je za mlade brezplačen, ker
pa ga sofinancira tudi Občina Škofja
Loka, imajo v njem možnost snovanja
številnih projektov na področju lokalne skupnosti. Zato so se letos pridružili Izložbam domišljije, kjer so pred

nekdanjim lokalom Lunca pod vodstvom akademskega slikarja Mohorja Kejžarja zasnovali avtorski projekt
Esence PUM-a. Ta je del vseslovenske
akcije vseh delujočih PUM-ov z naslovom Vsi ljudje mečemo enako senco.
Obiskovalce pozivajo, naj vstopijo v
inštalacijo, zaprejo oči in začutijo tisti
delček svoje notranjosti, kjer domuje
najbolj srčna želja za prihajajoče leto.
Senca, ki jo bodo odvrgli, je lastna
poslanica samemu sebi in kot taka

unikatna, skrivnostna ter hkrati čudežna. Pri izhodu iz skulpture svojo
željo, ki naj bo hkrati tudi vizija, obiskovalci napišejo na listič in ga pripnejo na svetlo stran panoja, medtem
ko na temno stran panoja zabeležijo
strahove, ki jih ovirajo pri doseganju
vizije. Na vprašanje, ali se želje dejansko uresničijo, odgovarjajo, da so ''ob
potrpežljivem trdem delu, konstantni
vztrajnosti in pogumu vse želje uresničljive''.
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Več kot samo jezik diplomacije
Francoska veleposlanica Florence Ferrari se je ob obisku v Škofji Loki
konec novembra srečala tudi z dijaki, ki se na Gimnaziji Škofja Loka učijo
francoski jezik.
MATEJA RANT
"Zanimanje za učenje francoščine v
Sloveniji izrazito upada, česar se zaveda tudi veleposlanica Florence Ferrari. Prav zato si je želela ogledati, kako
pouk francoščine poteka na naši šoli,"
je razložila profesorica francoščine na
Gimnaziji Škofja Loka Barbara Osolnik
- Rajšek. Pri njih se namreč mnogi dijaki francoski jezik po koncu šolanja
izberejo celo za maturitetni predmet.
Šolo je veleposlanica obiskala v družbi
atašejke za sodelovanje na področju
francoskega jezika Marie-Laure Canteloube.
Barbara Osolnik - Rajšek je poudarila, da je ponosna na svoje dijake, ko
pogosto z zanosom spregovorijo francosko tudi zunaj šolskih zidov. "Vedno mi je v veselje, ko so uspešni na
maturi ali opravijo mednarodni izpit
iz francoščine, ko samostojno prevedejo kakšno besedilo ali se sporazumejo z domačini v Franciji ..." Z zadovoljstvom jo navdaja tudi, ko se po
končanem šolanju vračajo na šolo in
ji povedo, da jim je prav francoščina
odprla marsikatera vrata in jim ponudila možnost za študij ali zaposlitev. Prepričana je, da delež mladih, ki
se učijo francoščino, upada tudi zaradi prepogostih predstav o tem jeziku,
da je težak in ne pretirano uporaben.
Zato si želi, da bi tudi njeni dijaki pripomogli k temu, da bi se mesto francoščine v Sloveniji okrepilo.
Ena od njihovih dijakinj Manca Štritof
sodeluje tudi v projektu za slovenske
srednješolke Diplomatka za en dan.
Projekt, s katerim želijo opozoriti na
enakost med spoloma, je nastal na
pobudo državne sekretarke na ministrstvu za zunanje zadeve Simone
Leskovar. Dekleta bodo en dan spremljala veleposlanice in spoznala, kakšen je vsakdan diplomatk. "Med sto

Dijaki Manca Štritof, Rok Šarić, Mia Suljanovič in Manca Jerala s profesorico Barbaro
Osolnik - Rajšek v sredini
prijavljenimi so nas na podlagi eseja,
ki smo ga pripravile, izbrali deset, ki
nam bodo približali poklic, v katerem
sicer prevladujejo moški," se že veseli Manca Štritof. Njena mentorica je
prav veleposlanica Florence Ferrari,
s katero je že vse od marca pogosto v
stikih, vabijo jo tudi na različna srečanja in obiske na ministrstvih. "Devetnajstega decembra pa bom imela priložnost ves delovni dan preživeti z njo
pri vseh njenih obveznostih." Manca
Štritof se je nad francoščino navdušila prek francoskih filmov in se zdaj že
sedmo leto uči francoščine. Verjame,
da ji bo to zelo koristilo, saj jo zanima
delo v mednarodnih odnosih.
Manca Jerala, ki se francoščino prav
tako uči sedmo leto, pa je skupaj s
sošolko Mio Suljanovič svoje znanje
letos še nadgradila z udeležbo na dvotedenskem tečaju v Franciji. "Obenem
sva imeli priložnost spoznati fran-

cosko kulturo in hrano." Verjame, da
znanje tujih jezikov odpira številna
vrata, tudi pri zaposlitvi. Mii Suljanovič se je s pridobljenim znanjem
letos uspelo uvrstiti tudi na državno
tekmovanje iz francoščine. "Priprave
na tekmovanje mi bodo koristile tudi
pri pripravah na maturo, saj je bilo že
šolsko tekmovanje zelo zahtevno in
je bil zato velik uspeh, da smo se s še
petimi dijaki z naše šole sploh uvrstili na državno tekmovanje." Navdušen
nad francoskim jezikom je še Rok Šarić, ki je francoščino uporabljal tudi
za sporazumevanje ob dvomesečni
izmenjavi s partnersko gimnazijo na
Danskem. "Všeč mi je melodija tega
jezika, navdušujeta me tudi francoska kultura in kulinarika." Po njegovih besedah je zmotno mišljenje, da
je to predvsem jezik diplomacije, saj
je tudi jezik gospodarstva, izobraževanja, literature ...
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Na Dnevu šole tudi gostje iz Srbije
V začetku novembra je Osnovno šolo (OŠ) Ivana Groharja obiskalo enajst učencev
ter dva učitelja in direktor OŠ Heroja Radmile Šišković iz Smederevske Palanke.
MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
Gostje iz Smederevske Palanke so bili
prisotni pri vseh dejavnostih, ki potekajo na šoli. Sodelovali so tudi na
zaključni prireditvi ob Dnevu šole, ki
so ga pripravili v času njihovega obiska. "Prireditev je povezala učence,
zaposlene in naše goste iz Smederevske Palanke. Vsak od nas je prispeval kamenček in mozaik smo res lepo
sestavili," je na svoj kolektiv ponosen
ravnatelj Marko Primožič, saj se po
njegovih besedah zaposleni zavedajo,
da so učenci v središču njihovega dela
in da z raznovrstnimi načini dela razvijajo prave odnose, ki vplivajo tudi na
učne dosežke učencev.
Z obiskom gostov iz Srbije v OŠ Ivana
Groharja nadaljujejo sodelovanje, ki
so ga vzpostavili že lani ob obisku OŠ
Heroja Radmile Šiškovič ter ob tej priložnosti podpisali sporazum o sodelovanju in listino o pobratenju. Tokrat
so jim učenci in učitelji iz pobratene
šole vrnili obisk. Pod vodstvom učencev OŠ Ivana Groharja so jim že prvi
dan razkazali Škofjo Loko, odigrali so
tudi tekmo v rokometu. "Naši učenci

so bili premočni za goste in zmagali,"
je ponosen ravnatelj. Naslednji dan so
jih vključili v dejavnosti ob Dnevu šole,
sprejel jih je tudi župan Tine Radinja.
Peljali so jih še na ogled Nordijskega
centra Planica in jim predstavili zgodovino skokov, na poti nazaj pa so se
ustavili ob Blejskem jezeru, kjer so jih
seveda pogostili s tradicionalno blejsko
kremno rezino, je razložil Primožič.
Srbskim učencem so učenci OŠ Ivana
Groharja gostoljubje izkazali tudi tako,
da so jih sprejeli na svoje domove in
tako z njimi preživeli dva večera in dve
noči. "Bilo je zelo zanimivo, marsikaj
smo počeli skupaj, zato smo se zelo dobro spoznali," je bil nad svojim gostom
Markom navdušen devetošolec Tilen
Prezelj. Srbski jezik razume, nam je še
zagotovil, zato s sporazumevanjem ni
imel nobenih težav. "Jaz pa sem včasih prevajal celo ravnatelju," se je pohvalil Uroš Marjanovič, ki je na svojem
domu gostil Miloša in Nikolo. Z njima
je navezal prijateljske odnose, tako da
še naprej ostajajo v stiku, je pojasnil.
Zadovoljni so bili tudi gostje. Direktor
OŠ Heroja Radmile Šišković Miroslav
Mihajlovič je ravnatelju ob vrnitvi do-

V začetku novembra je Osnovno šolo Ivana Groharja obiskalo enajst učencev ter dva
učitelja in direktor OŠ Heroja Radmile Šišković iz Smederevske Palanke.

mov zapisal: "Ni bilo naporno, čeprav
smo bili ves čas aktivni. Vse dejavnosti smo pozorno spremljali, želeli smo,
da vidimo čim več z namenom, da bi
tudi pri nas popestrili pouk in naredili
učencem zanimivo in prijetno atmosfero. Hvala vam za vse, bili ste čudoviti
gostitelji."
V zvezi z Dnevom šole pa je ravnatelj
še posebej izpostavil natečajni dan, ki
so ga izpeljali v okviru projekta POGUM
– krepitev kompetence podjetnosti in
spodbujanje prožnega prehajanja med
izobraževanjem in okoljem v osnovnih

»Prireditev je povezala
učence, zaposlene in naše
goste iz Smederevske
Palanke. Vsak od nas je
prispeval kamenček in mozaik
smo res lepo sestavili.«
šolah. Učenci četrtih, šestih in osmih
razredov so razmišljali o arhitekturnih
spremembah šolskih prostorov. "V svet
oblik, barv, materialov in prostorskih
postavitev jih je popeljala arhitektka
Špela Kuhar iz Arhitekturnega centra
Slovenije. Sledile so delavnice v manjših skupinah, kjer so učenci izdelovali
načrte lastnih idej in razmišljanj," je
razložila vodja šolskega tima POGUM
Helena Matičič Hostnik. Po njenih besedah je bil cilj oživiti prostore z elementi, ki bi spodbujali aktivno preživljanje
prostega časa. "Nastali so načrti, polni
izvirnih zamisli. Naš naslednji korak
je izbrati enega od številnih predlogov
in ga tudi uresničiti." Učenci, ki niso
sodelovali v natečajnem dnevu, pa so
se preizkusili v postavljanju neobičajnih rekordov šole, je še razložil Primožič. Prvošolci so recimo tekmovali, kdo
bo zavezal čim več pentelj na športnih
copatih, učenci devetega razreda pa so
se poskušali spomniti kar največ decimalk števila PI.
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Želijo jim približati prihodnost
V Šolskem centru Škofja Loka so v začetku novembra pripravili dogodek Ne teslo,
Tesla bom, namen katerega je promocija tehničnih in naravoslovnih poklicev.
MATEJA RANT
Katero študijsko pot izbrati, ko vemo, da med 30 in 80 odstotkov poklicev še ni izumljenih, nekateri pa izginjajo?
Kako razmišljati o svoji prihodnosti? Katerih poklicev primanjkuje? Zakaj dobra podjetja zaposlujejo sodelavce, ki
imajo iskrice v očeh? Zakaj je prav toliko kot znanje pomembna ustvarjalnost? To je le nekaj vprašanj, na katera
so poskušali odgovoriti na dogodku Ne teslo, Tesla bom,
ki so ga pripravili v okviru projekta Inženirke in inženirji
bomo!, katerega častni pokrovitelj je predsednik Republike
Slovenije Borut Pahor.
Radovednost dijakov so tokrat poskušali potešiti direktor
podjetja Tinex Uroš Frantar, svetovalka za telekomunikacije v podjetju Iskratel Ana Robnik, produktni vodja za pametne gospodinjske števce v podjetju Iskraemeco Nina Zalaznik in študentka drugega letnika programa strojništvo
– projektno aplikativni program Univerze v Ljubljani Ana
Preskar. Kot poudarjajo organizatorji, je bil namen pogovo-

ra dijakov, učiteljev, inženirjev, inovatorjev, menedžerjev,
strokovnjakov in podjetnikov ambiciozen: dijakom približati prihodnost. Sogovorniki iz prakse so namreč z dijaki
delili svoje izkušnje in jim zaupali, kakšne sodelavce iščejo
– predvsem take, ki so zvedavi in imajo iskrice v očeh, so
poudarili. Namen projekta je sicer promocija tehničnih in
naravoslovnih poklicev ter inovativnosti med dijaki tretjega letnika. "Mlade želimo navdušiti za ustvarjalnost v
tehničnih poklicih, ki nas bo vodila k dvigovanju dodane
vrednosti in konkurenčnosti."
Ob tej priložnosti so dijaki Šolskega centra Škofja Loka
predstavili še njihov inovativni projekt, ki je nastal v sodelovanju z industrijo. Dijaka Žan Požek in Primož Pogačnik sta s podjetjem Niko Železniki sodelovala pri reševanju
njihovega inženirskega problema glede obračanja kolutov
pločevine za 90 stopinj. Predstavila sta inovacijo, s katero
bi bilo obračanje čim lažje in bi se pri tem poškodovalo čim
manj materiala. "Če bo ideja delovala v praksi, bosta dijaka
izdelek pripravila tudi za zaključno nalogo na maturi."

KULTURNI DOM
SV. DUH

KULTURNO DRUŠTVO SIMBA, SV. DUH 10, ŠKOFJA LOKA

www.gorenjskiglas.si

HELENA
BLAGNE
14.12. ob 19.30

Avtor knjige je
dolgoletni sodelavec
Gorenjskega glasa.

600 strani, mehka vezava

Prodaja vstopnic TIC Škofja Loka, 051 427 827
ORGANIZATOR: KD SIMBA

Žirovski besednjak
ni slovar, je zbirka
500 mini esejev,
sestavljena iz razlag
500 značilnih besed.
Žiri so prvi večji
kraj v Sloveniji, ki
ima svojo zgodbo
povzeto na ta način
– z avtorsko razlago
izbranih besed. Te
niso le žirovske,
veliko je gorenjskih,
vseslovenskih in
svetovljanskih.
Knjiga torej ni le
lokalna, v svoji
individualnosti je
hkrati univerzalna.

041/ 915 955

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

24,90
EUR

+ po

št ni n a

Čarobni prazniki
s Skupino Pošta Slovenije
Ogrejte srca vaših najdražjih s klasično voščilnico, ki jo pošljete po pošti. Poleg bogate ponudbe božičnih in novoletnih voščilnic boste na poštah našli tudi komplete voščilnic za podjetja.
Tudi letos so pripravili praznične poštne znamke z božičnimi in novoletnimi motivi, lahko pa
na praznična voščila nalepite tudi osebne poštne znamke z motivom po vašem izboru.

Marko Prah

Na vseh poštah so na voljo
tudi zvežčki z 12 samolepilnimi
znamkami, za naslovnike v Sloveniji
z oznako A (za voščilnice) ali B (za
razglednice) in za naslovnike v tujini
z oznako C (za voščilnice in
razglednice).

C
SLOVENIJA

Praznično veselje na osebni poštni znamki
Svoje najbližje lahko presenetite tudi tako, da na voščila nalepite
svoje osebne poštne znamke. Izkoristite 20-odstotni popust na izdelavo
osebnih poštnih znamk za pošiljanje po Sloveniji (A in B)
ali 10-odstotni popust na izdelavo osebnih poštnih
znamk za pošiljanje v tujino (C in D). Na spletni
strani osebnaznamka.posta.si poiščite akcijo
PRAZNIKI, v polje Geslo vpišite besedo
Veselje in z nekaj kliki oblikujte in naročite
svoje osebne poštne znamke. Popust
velja za spletna naročila in naročila, oddana po e-pošti. Najmanjše naročilo je 20
znamk. Akcijski popusti in ostali popusti
se ne seštevajo.

Čas obdarovanja je spet pred vrati.
Moja dostava –
moja izbira

Na Pošti Slovenije bodo poskrbeli, da bodo vaša voščila pravočasno prispela
v prave roke. Zaradi povečanega prometa v decembru priporočajo
pravočasno oddajo božično-novoletnih razglednic in voščilnic – za naslovnike v Sloveniji do 18. decembra 2019. Vsem, ki boste pošiljali voščila
prijateljem in sorodnikom v tujino, priporočajo izbiro storitve Prednostno.

www.posta.si

Za praznično darilo
predlagajo
letno vinjeto za
osebna vozila za
leto 2020. Imetniki
kartice Diners Club
jo lahko na
poštah plačate na
tri obroke.

Pričakujete paket? Ste opravili spletni nakup, izbrali mesto
dostave, zdaj pa vam izbrana lokacija in čas dostave ne
ustrezata več?
Potem izkoristite storitev Moja
dostava – moja izbira, pri kateri z SMS-om ali elektronskim
sporočilom prejmete povezavo do aplikacije, s pomočjo katere lahko spremenite lokacijo
ali datum dostave paketa tudi,
ko je ta že na poti k vam.

Oglasno sporočilo

V zraku je že čutiti vznemirljivo pričakovanje
obdarovanja. Če radi podarjate lepo zavita darila,
na pošti izberite čudovit ovojni papir ali darilno vrečko
s prazničnim motivom. Izbirate pa lahko tudi med
različnimi koledarji s poslovnimi ali drugimi čudovitimi
motivi, ki popestrijo vsak prostor.
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Živahno
v Sokolskem domu
Veseli december v Sokolskem domu
prinaša bogat program.
IGOR KAVČIČ
Tudi letošnje leto ni minilo brez tradicionalnega prednovoletnega koncerta učiteljev Glasbene šole Škofja Loka, ki
ga glasbeniki vselej povežejo z razstavo puštalskih likovnih
ustvarjalcev in ga poimenujejo Puštuci u Lok. Koncert je
letos pospremila predstavitev jubilejnega zbornika ob sedemdesetletnici glasbene šole, v katerem bomo našli tudi
zapis o puštalskih umetnikih in izbor 16 likovnih del, ki ga
je pripravil umetnostni zgodovinar Boštjan Soklič. Puštalski umetniki se sicer na skupinski razstavi predstavljajo
že od leta 1998. Sprva je bila v gradu, kjer domuje glasbena
šola, od leta 2010 naprej pa v Sokolskem domu.
December bo v Sokolskem domu tudi sicer v znamenju
dobre glasbe. Že 14. decembra se bo predstavil škofjeloški
orkester Amadeo pod taktirko dirigenta Tilna Drakslerja,
kot gosta pa se bosta predstavila kitarist Nejc Kuhar in so-

Slika Edija Severja, enega od prepoznavnih Puštalskih umetnikov
pranistka Liza Šparovec. Štiri dni kasneje, 18. decembra,
se bodo na koncertnem odru Kristalne dvorane predstavili
še učenci Glasbene šole Škofja Loka. Dva odlična koncerta
se obetata: 20. decembra s primorskim trubadurjem Rudijem Bučarjem, dva dni zatem, 22. decembra, pa bo nastopil
Rade Šerbedžija s skupino Zapadni kolodvor.
Da bo zadoščeno tudi gledališču, bo poskrbel Vid Valič z avtorsko komedijo Seks po slovensko.

KOZMETIČNI
SALON
BARBARA
WEBER


BARBARA WEBER S.P. KOZMETIKA, HAFNERJEVO NASELJE 2, ŠKOFJA LOKA











Hafnerjevo naselje 2, 4220 Škofja Loka



Pedikura (sanacija vraščenih nohtov, kurjih očes..)
Depilacija (brazilska depilacija s sladkorno pasto)
Nega obraza
Permanentno lakiranje, umetni nohti
Telesna masaža
Permanentni make-up
Piercing, vstavljanje uhanov

Kontakt: 04/51 36 300, 031/ 666 547, barbaraweber@siol.net
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Muzej osemdeset,
umetniki štirideset
V letu okroglih obletnic sta praznovala
in sodelovala Loški muzej in Združenje
umetnikov Škofja Loka.
IGOR KAVČIČ
V Loškem muzeju so svojo častitljivo 80-letnico obstoja
in delovanja praznovali tako rekoč skozi vse leto. Glavni
dogodek, lahko bi rekli muzejska zabava, ko niso odpirali
razstav, ampak so se predvsem s ponosom ozrli v preteklost, ob čemer so podelili nekaj priznanj, hkrati pa so
izražali najboljše želje za prihodnost, je bil v avgustu. Že
junija pa smo si lahko ogledali osrednjo razstavo o muzejskih začetkih, njegovi zgodovini in tem, kar je Loški
muzej danes. Prav to postavitev je v novembru v Galeriji
Loškega gradu zamenjala pregledna razstava ob 40-letnici Združenja umetnikov Škofje Loke.

SPOŠTOVANI ETAŽNI LASTNIKI!
Leto 2019 se neizbežno izteka.
V decembrskem prazničnem času, ko preletimo
pretekle dogodke, s ponosom ugotavljamo, da smo
bili uspešni, saj smo tudi v tem letu zaključili kar
nekaj večjih projektov, tako da bo marsikomu v tej
zimi bolj prijetno in toplo v objemu svojega doma.
Leto je minilo zelo hitro in ob obilici dela in skrbi
smo kar pozabili na čas…

Foto: Igor Kavčič

…čas za naše najdražje, čas za lepe spomine,
za druženje s prijatelji, za obdarovanje.

Takole so v grajski kapeli fotografom pozirali člani Združenja
Loških umetnikov na razstavi ob 40-letnici društva.
Umetnostna zgodovinarja Barbara Sterle Vurnik in Boštjan Soklič sta pripravila izbor del posameznih umetnikov, pri čemer sta se osredotočila na njihovo celovito predstavitev v okviru skupinske razstave. Na ogled
je tako kar 140 del 72 sodelujočih avtorjev, kar je mnogo
preveč za eno samo galerijo na gradu, zato se razstava
razprostira v tako rekoč celotnih, obiskovalcem dostopnih prostorih na Loškem gradu. Vse do sredine marca,
že v januarju pa bodo predstavili tudi zajeten zbornik, ki
ga v ZUŠL prav tako pripravljajo v sodelovanju z Loškim
muzejem.

V prihajajočih praznikih vam želimo preprosto
vse najlepše!
Da bi jih preživeli v krogu najdražjih, da bi vam leto
2020 prineslo čim več prijetnih presenečenj in da bi se
vam izpolnile vse želje, ki v preteklem letu morda niso
prišle na vrsto.
Skrb, da vam bo v vašem domu tudi v prihodnje
čim bolj prijetno, pa prepustite nam.

Z NOVIMI NAČRTI SLOŽNO Z VAMI
TUDI V LETU 2020,
VAŠ UPRAVNIK

SPO, podjetje za upravljanje
nepremičnin, Škofja Loka, d. o. o.
Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04 511 2780, fax.: 04 511 2790
E-pošta: info@spo.si, www.spo.si
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Skupaj z gosti
navdušili
publiko
Mešani pevski zbor Vrelec
je konec novembra v
Kristalni dvorani v Škofji
Loki peto leto zapored
pripravil dobrodelni
koncert z naslovom Z
roko v roki.
MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ZBORA
Zbor, ki deluje pod okriljem Društva
upokojencev Škofja Loka, združuje 29
pevcev. Že po tradiciji konec novembra pripravijo dobrodelni koncert,
izkupiček katerega podarijo za dober

V Kristalni dvorani v Škofji Loki so peto leto zapored pripravili dobrodelni koncert
z naslovom Z roko v roki.
namen. Letos so 630 evrov zbranih
sredstev namenili OŠ Jela Janežiča,
je pojasnil predsednik zbora Ferdo Pozvek.
"Pripravili smo lep in bogat program,
tako da so bili vsi zelo navdušeni," je
poudaril Pozvek in dodal, da ga najbolj
veseli, da so se jim na odru pridružili
tudi učenci OŠ Jela Janežiča, za katero
so letos zbirali sredstva, ki so nastopili v sodelovanju z Zavodom Muzikator. Kot gosti so nastopili še učenci

Glasbene šole Škofja Loka in pevska
skupina Blegaške sinice. "Po koncertu
so učenci OŠ Jela Janežiča vsakemu
od nas prinesli nagelj, ki so ga sami
izdelali," je bil navdušen Pozvek, ki
je ob tem pohvalil trud ravnateljice
Marjete Šmid. "Bilo je res nepozabno,"
je še dejal. Zdaj se člani zbora, ki ga od
začetka leta vodi Dejan Heraković, že
pripravljajo na jubilejni koncert maja
prihodnje leto, s katerim bodo zaznamovali dvajsetletnico delovanja.

Izkoristite 10% popust
na celotno ponudbo
samo dne 16. 12. 2019.

Srečno 2020
BREZPLAČNA IZMERA

Gotovi parketi in masivni oljeni parketi
Laminatni podi
PVC - vinil plošče
Notranja vrata Lesna
Lesena in pvc okna
Zaključne talne letvice
Pohištvo po meri
Keramične ploščice
Vse za mizarje
Ploskovni material
HOBI RAZREZ
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Ob vsakem nakupu nad 100,00 eur z ddv
do 31.1.2020 prejmete božični kupon,
ki je vnovčljiv pri nakupu izdelkov do 30.4.2020.

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

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

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.
Božični kupon velja od izdaje kupona (do 31.1.2020) pri vsakem nakupu blaga nad 100,00 eur z ddv in je vnovčljiv za nakup izdelkov do vključno 30.4. 2020.
Kupec lahko popust uveljavi pri naslednjem novem nakupu izdelkov do 30.4.2020. Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah.
Božični kupon ne velja za storitve. Nakup izdelkov je omejen na običajno gospodinjsko uporabo. Cene so z 22% ddv-jem. Božični kupon je veljaven v trgovini
Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj.
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Na Loškem ne
manjka dobrih
fotografov

IGOR KAVČIČ
Galerija v Martinovi hiši je sicer neklasično razstavišče, saj se vije po hodniku in stopnišču na poti do pisarn
območne izpostave JSKD Škofja Loka,
a je prav zaradi svoje prehodnosti
odličen prostor za predstavitev še po-

Prejemniki nagrad in diplom na odprtju razstave / Foto: Igor Kavčič
sebej ljubiteljske likovne in fotografske ustvarjalnosti. Odkar so lani stene
opremili tudi s primerno osvetlitvijo,
se razstavljena dela dobesedno lahko
pokažejo v najboljši luči.
Zadnji novembrski petek je v Martinovi hiši minil v znamenju fotografije
na Loškem, saj so razglasili in nagra-

loka
v snegu
Festival

30. 11.–31. 12. v Škofji Loki
Rade Šerbedžija, Diskoloka, Rudi Bučar, Samuel Lucas,
Pero Lovšin, Miklavž, dedek Mraz, koncerti, delavnice,
kino, Božični LUFt, silvestrovanje …

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

www.lokavsnegu.si

dili avtorje najboljših fotografij natečaja, ki so ga na škofjeloškem JSKD
pripravili v sodelovanju z domačim
Foto klubom Anton Ažbe. Na natečaj
je 43 avtorjev poslalo 308 fotografij,
145 na temo kontrasti in 163 na prosto temo. V ocenjevanje jih je sprejela
strokovna žirija v sestavi Vinko Skale

Spoštovani prijatelji,
Praznujte!
ne pozabite nase,
imejte se radi
in ljubite življenje...
Vesel božič in srečno novo leto
vam želimo
iz Gostilne Pri Boštjanu
na Križni gori!

GOSTILNA PRI BOŠTJANU, BOŠTJAN BERNIK S.P., KRIŽNA GORA 8 A, ŠKOFJA LOKA

V Galeriji v Martinovi
hiši je na ogled letošnja
Območna fotografska
razstava. Temi kontrasti
in prosto sta navdihnili 43
avtorjev, ki so na natečaj
poslali 308 fotografij.
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Presenetite
svoje najdražje
s spodnjim perilom,
pižamo, nogavicami,
darilnim setom
brisač ...

KUPON ZA10-ODSTOTNI POPUST
(Velja za celoten nakup od 16. do 21. decembra)



Želimo vam vesele praznike in veliko
lepih trenutkov v letu 2020!

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

da je nagrajeni Zimski travnik v soncu posnel na Poreznu.
"Lovil sem igro svetlobe in iskal nekoliko drugačen kot.
Fotografija je črno-bela, da motiv bolj pride do izraza," je
povedal in dodal, da sicer rad fotografira v naravi, blizu pa
mu je tudi abstrakcija.
Škofjeločan Janez Beguš je na motiv za fotografijo Po nevihti čakal večkrat. "Petič mi je stanovanjski objekt na Vilharjevi ulici v Ljubljani le uspelo ujeti ob koncu nevihte, ko
se je nebo osvetlilo," se spominja Beguš, ki pravi, da je začel
fotografirati šele pred petnajstimi leti, rad išče motive v
arhitekturi, v ospredju pa je tudi pri njem narava.

Iščete
Iščete
decembrsko
decembrsko
darilo?
darilo?


Na prosto temo je najboljšo fotografijo posnel Janez Beguš, v
kontrastih pa si je prvo nagrado prislužil Igor Mohorič Bonča.

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

(MFIAP, MF FZS), Janez Jocif iz JSKD in akademska slikarka
Anja Fabiani. "Žirija je imela precej zahtevno delo, saj so
na natečaj prispele zelo kvalitetne fotografije," je povedal
Aldo Komar iz JSKD. Na razstavo je bilo tako sprejetih 140
fotografij, 57 v temi kontrasti in 83 v prosti temi.
Še preden so si na velikem platnu ogledali vse na razstavo
sprejete fotografije, ki jih je za projekcijo z imenom avtorja, kluba, iz katerega izhaja, in naslovom dela lepo opremil Peter Pokorn ml., sta glasbeni program pripravila kar
gostitelja. Janez Jocif, ki je v roke prijel tako imenovani
hurdy gurdy, Aldo Komar pa kitaro ter zbrane navdušila z
znano skladbo Scarborough Fair iz Anglije 17. stoletja.
Vrhunec odprtja je bila seveda razglasitev najboljših fotografij. Na temo kontrasti je žirija za najboljšo prepoznala
fotografijo z naslovom Zimski travnik v soncu Igorja Mohoriča Bonče, drugo nagrado za fotografijo Kje je perilo? je
prejel Peter Pokorn ml., Kdo bo hitrejši pa je naslov tretjenagrajene fotografije, ki jo je na natečaj poslal Izidor Jesenko. Diplome so prejeli: Janez Beguš, Milan Mihalič, Polona
Mlakar, Lan Mohorič Bonča in Tone Štamcar. V kategoriji
prosto je najboljšo fotografijo z naslovom Po nevihti poslal
Janez Beguš, drugo nagrado je za fotografijo V hribih prejel
Milan Mihalič, tretjo pa Simon Kuhar za fotografijo Štrom.
Diplome je žirija namenila fotografijam, ki so jih poslali:
Anja Bradeško, Ela Dolinar, Stane Gortnar, Izidor Jesenko
in Polona Mlakar. Igor Mohorič Bonča iz Železnikov, ki fotografira kakih dvajset let, od študija naprej, je povedal,
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Letos spektakularen prihod dedka Mraza
V gozdičku pri Virmašah bodo v Pravljični deželi Gorajte tudi letos oživeli številni
pravljični junaki in otroke ponesli v čarobni svet pravljic.
MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
Za pravljično deželo je letos jubilejno
leto, saj v svet pravljic vabijo že deset
let. Vrata pravljične dežele bodo prvič
odprli že v petek, ko bodo na slovesnosti ob odprtju kot vedno gostili in
obdarovali otroke in odrasle z motnjo
v duševnem razvoju iz okrog šestdesetih varstveno-delovnih centrov. Prireditev bo vodil Miha Deželak, zbrane
pa bodo zabavali tudi Zvone Hribar v
vlogi slončka Bansija, hoduljarja iz
Begunj v vlogi Valentina in Valentine,
čarodejka Alja in ansambel Čuki.
Vsi drugi, ki bodo to želeli, se bodo
pravljičnim bitjem v Gorajtah lahko
pridružili med 20. in 29. decembrom,
ko se bodo predstave odvijale vsak dan
ob 15. in 17. uri. Izjema je le božični
dan, 25. december, saj ta dan počivajo
tudi bitja iz pravljične dežele in zato
na ta dan predstav ni. Predstava traja
približno trideset minut in se začne
točno ob uri. Pravljičnih junakov ne
ustavita niti dež in sneg. Vabilo dedka Mraza je mogoče najti na spletni

Darila za pridne otroke so že pripravljena ...

Pri krašenju pravljične dežele so letos pomagali dijaki Biotehniškega centra Naklo.
strani pravljične dežele Gorajte, darila
za obdarovanje otrok pa morajo starši
pripraviti sami in jih pred začetkom
predstave diskretno oddati na označenem mestu pri vhodu v pravljično
deželo, zato je treba priti vsaj dvajset
minut pred predstavo, svetuje Danica Kordež. Na pot po pravljični deželi
bo otroke pospremil hrast Modrec, v
katerega so vgradili poseben mehanizem in kamero, da bodo otroci z njim
lahko tudi govorili.
Za še bolj praznično vzdušje so letos
prvič poskrbeli tudi mladi cvetličarji iz
Biotehniškega centra Naklo. Trinajst
dijakov iz programa cvetličar je pod
vodstvom cvetličarja Aleša Florjančiča
dva dni krasilo kulise pravljične dežele, ki so delo Boštjana Sečnika. Skupaj
z Vinkom Jurčičem je Sečnik poskrbel
tudi, da bo prihod dedka Mraza letos
še bolj spektakularen, saj se bo na velikih lesenih saneh po tračnicah spustil z 2,5 metra visokega platoja. Veliko pozornost bodo kot vedno namenili
svetlobnim in zvočnim učinkom. "Letos bodo znova nastopili tudi Smrkci,

pestro dogajanje se obeta še v Škratovi
vasi," obljublja Danica Kordež. Za temo
letošnje predstave so izbrali vrednote.
"Otrok bo lahko začutil, kako je, če
jezo, sovraštvo, ljubosumje zamenjajo ljubezen, spoštovanje, sočutje." To
bodo prikazali prek čarobnega napoja,
ki ga pripravlja Gargamel. Ta najprej
v lonec meče negativna čustva, pri čemer pozabi na "žlehtnobo" in zavist.
Ko se ju odpravi iskat, pa mu štrene
premešajo Smrkci, ki v napoj zamešajo ljubezen in objemčke, tako da se
iz kotla namesto črnega dima začnejo
dvigati pisani milni mehurčki.
Pri predstavi po besedah Danice Kordež sodeluje kar 35 nastopajočih, od
tega 15 otrok. "Vseh prostovoljcev, ki
ves mesec pomagajo pri pravljični deželi, pa je okrog šestdeset." Tudi letos
ne bodo zaračunavali vstopnine, da
bi ogled predstav omogočili kar najširšemu krogu ljudi, seveda pa bodo
nadvse veseli prostovoljnih prispevkov. "Tako bodo podprli obstoj projekta
tudi v prihodnje," je poudarila Danica
Kordež.
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SREČNO
2020!

KITAJSKA TRGOVINA V MEDVODAH

KITAJSKI DOM MEDVODE

MODRA NEBESA D.O.O., TRG SVOBODE 14, TRBOVLJE

TELEFON 0820 53 155

V BLAGOVNEM CENTRU NA
MEDVOŠKI CESTI 3 JE
ZA VAS ODPRTA TRGOVINA
»KITAJSKI DOM«. V NJEJ
LAHKO NAJDETE
NAJCENEJŠE IZDELKE ZA
DOM, PISARNO, HIŠNE
LJUBLJENČKE, TORBICE,
OBUTEV, PERILO ZA ŽENSKE
IN MOŠKE … IZBIRA JE RES
VELIKA, ZATO SE SPLAČA
TRGOVINO OBISKATI …
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Okolju prijazna moda
Z razstavo Fair Foto, ki so jo novembra gostili v Škofji Loki, so želeli prikazati, da je
mogoča tudi moda, ki spoštuje človekove pravice in ne uničuje okolja.
MATEJA RANT
Škofje Loke za prvo postajo razstave
Fair Foto niso izbrali po naključju. V
Škofji Loki namreč uspešno povezujejo
bogato tekstilno tradicijo z modernimi
načini delovanja ter predstavljajo primer dobre prakse na tem področju, so
pojasnili organizatorji razstave. Na ta
način želijo pokazati, da obstaja možnost tudi za drugačen način oblačenja
ter predstavljanja oblačil in modnih
dodatkov, ki ne izkorišča ljudi in okolja
po vsem svetu z namenom povečanja
lastnih zaslužkov. Razstava in brošura, ki so ju pripravili v sklopu projekta Trade Fair Live Fair (Trguj pravično,
živi pravično) tako dokazujeta, da je
transparenten način delovanja možen
tudi v modni industriji in da obstaja
politična volja za tovrstne spremembe.
V okviru projekta Fair Foto Škofja
Loka so želeli prek predstavitve dobrih
praks slovenskih in tujih oblikovalcev, ki ustvarjajo v Sloveniji, prikazati
alternativni način delovanja modne
obrti pa tudi industrije. Projektu se
je med drugim pridružila pletilska
zadruga Breja Preja, ki deluje na področju trajnostne mode, saj ustvarjajo izdelke od surovine naprej, tudi iz
recikliranih surovin in podarjene volne. "Tako nastajajo izdelki po načelu
trajnostne proizvodnje in pravičnega
plačila," je poudarila soustanoviteljica
Breje Preje in predstavnica organizatorja projekta v Škofji Loki Nina Arnuš. Uporaba naravnih materialov in
obrtniški način izdelave oblačil vodi
tudi ustvarjalke, ki se združujejo v
okviru Kreativnic. "Ob tem pa se tradicionalno znanje trudimo nadgrajevati s sodobnim dizajnom," je razložila
sovodja Kreativnic Katarina Sekirnik.
Njihove izdelke odlikuje visoka kakovost in so zato nekoliko dražji, zato po
besedah Katarine Sekirnik po njih posegajo predvsem bolj ozaveščeni lju-

Projekt Fair Foto Škofja Loka so predstavili (od leve proti desni): Živa Lopatič, Nina Arnuš,
Miha Kordiš, Katarina Sekirnik in Maja Modrijan.
dje. Maja Modrijan, ki že 15 let ustvarja nove izdelke z reciklažo, pa opaža,
da se je sistem proizvodnje v zadnjih
letih močno spremenil. "Vse mora biti
elastično, udobno, kakovost tekstila
pa je zato vse slabša in temu primerno moram opraviti vse več selekcije
med odpadnimi materiali."
Civilnodružbene organizacije v zadnjih letih vse glasneje opozarjajo na
največje probleme modne industrije:
onesnaževanje okolja in izkoriščanje
delavcev. "Tekstilna industrija zaposluje 75 milijonov delavcev, veliko
jih dela v neprimernih pogojih, tako
imenovanih potilnicah, za plačilo, ki
ne zadostuje za preživetje," opozarja
predstavnica organizatorja projekta
Fair Foto in vodja pravične trgovine
v Sloveniji Živa Lopatič. Poleg tega ta
industrija sodi med največje onesnaževalce na svetu, saj proizvede več
toplogrednih plinov kot celoten svetovni transport, odgovorna je tudi za
93 milijonov ton odpadkov letno. "Zato
smo se različne svetovne organizacije
združile tudi pri nagovarjanju političnih odločevalcev k dejanjem, ki bodo

modno industrijo naredila bolj transparentno ter jo s tem prisilila k spoštovanju človekovih pravic in zaščiti
okolja v celotni oskrbovalni verigi."
Zavedajo se namreč, da samo sprememba potrošniških navad in pozivanje modnih velikanov k spremembam nista dovolj. Organizatorji Fair
Foto Škofja Loka so zato k sodelovanju
pritegnili tudi evropsko poslanko Tanjo Fajon in poslanca državnega zbora
Miho Kordiša, na lokalni ravni pa jih
podpira tudi škofjeloški župan Tine
Radinja. Miha Kordiš je prepričan, da
bi Evropa s svojo kupno močjo lahko
postavljala pogoje, da bi se pod enakimi pogoji, kot veljajo v Evropski uniji, dobrine proizvajale tudi v državah
tretjega sveta. Tanja Fajon pa poziva h
kupovanju kakovostnih oblačil iz naravnih materialov, ki so izdelana brez
izkoriščanja otrok in s pravično ceno.
"Takšen tekstil bo na različne načine
lahko uporaben za več generacij," je
poudarila in dodala, da je prvi korak
k pravičnejši, a še vedno lepi modni
industriji predvsem ozaveščanje mladih.
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Nacetova hiša z znamko v svet
V seriji Kmečke hiše na Slovenskem je v začetku novembra izšla tudi priložnostna
poštna znamka z motivom Nacetove hiše, ki je posvečena omenjeni hiši v Puštalu.
MATEJA RANT, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Pred Nacetovo hišo v Puštalu so v začetku novembra predstavili priložnostno poštno
znamko, posvečeno tej hiši.
hiša, prihodnje leto pa hiša v muzeju na prostem v Pleterjah na Dolenjskem. Leta 2021 se jim bo pridružila še
Kavčnikova domačija iz Zavodenj nad
Šoštanjem, leta 2022 pa Dominkova
hiša iz Gorišnice pri Ptuju. Upodobitev
nekoga ali nečesa na poštni znamki
ni samoumevna, je ob tem poudarila

Upodobitev nekoga ali nečesa na poštni znamki ni
samoumevna, je poudarila Simona Koser Šavora in razložila,
da si svoje mesto na znamkah zaslužijo le najpomembnejše
značilnosti naše države, zaslužni posamezniki in pomembne
obletnice.
si šteje v veliko priznanje, da se je njihova hiša znašla med ključnimi petimi kmečkimi hišami na Slovenskem,
ki jih bodo upodobili na znamkah. V
seriji Kmečke hiše na Slovenskem bo
namreč Pošta Slovenije v sodelovanju
s strokovnim sodelavcem Janezom
Bogatajem skupaj izdala pet znamk.
Lani je že izšla priložnostna znamka
z motivom Benkove hiše na Črnem
Kalu, letos je prišla na vrsto Nacetova

Simona Koser Šavora in razložila, da
si svoje mesto na znamkah zaslužijo
le najpomembnejše značilnosti naše
države, zaslužni posamezniki in pomembne obletnice. Tematika arhitekture je po besedah člana izvršnega
odbora Filatelistične zveze Slovenije
Veselka Guština zelo čislana med filatelisti. "Prva znamka na to temo je
v Sloveniji izšla že leta 1945, in sicer je
bila to posebna znamka za Slovensko

primorje in Istro, na kateri je bil upodobljen Solkanski most."
Izida znamke so se veselili tudi v Filatelističnem društvu Lovro Košir
Škofja Loka, ki tako kot Filatelistična
zveza Slovenije praznuje sedemdesetletnico delovanja. S filatelisti je sicer
letos povezanih še nekaj pomembnih
obletnic, je spomnil župan. Zaznamujemo tudi 215. obletnico rojstva
in 140. obletnico smrti pobudnika
poštne znamke Lovrenca Koširja ter
stoletnico prvih slovenskih znamk,
verigarjev.

POPRAVILO ČEVLJEV
POPRAVILO AVTODALJINCEV
IZDELAVA KLJUČEV
VSE ZA VARNOST VAŠEGA DOMA
ŠETINA MARKO s.p., Medvoška c. 3, MEDVODE

"Znamka z motivom Nacetove hiše bo
zdaj Puštal in Škofjo Loko ponesla v
svet," je ob njeni predstavitvi poudaril
župan Tine Radinja, ki je spomnil, da
se letos veliko druži s filatelisti, saj je
škofjeloško filatelistično društvo kljub
visoki starosti, saj praznujejo sedemdesetletnico delovanja, še vedno vitalni del društvenega življenja v občini.
Znamke so po besedah predstavnice
Pošte Slovenije Simone Koser Šavora
kljub svoji majhnosti veliki promotorji naše države. "Ostanejo zapisane v
času in ne poznajo meja," je poudarila in dodala, da znamke nosijo velike
zgodbe, zdaj tudi o Nacetovi hiši.
Ob predstavitvi znamke pred Nacetovo hišo v Puštalu je zbrane nagovorila
tudi Natalija Polenec, potomka rodu,
ki je živel v Nacetovi hiši od leta 1818.
"Lani smo praznovali dvestoletnico
hiše, letos pa mineva 18 let, kar jo je
moj pokojni oče odprl kot muzej, in
torej praznujemo polnoletnost muzeja." Znamka, ki ostane za vekomaj, po
njenih besedah predstavlja pomemben dragulj, ki med filatelisti skozi
leta samo še pridobiva vrednost. Zato

ŠETINA MARKO, s. p.,
T: 01/3611 207, GSM: 031 77 11 88
MERCATOR CENTER MEDVODE

Srečno 2020!
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Mestu nadeli praznično podobo
Škofja Loka je konec novembra zažarela v soju tisočerih lučk, svoja vrata so odprle
Izložbe domišljije, na Trgu pod gradom pa je zaživelo Mestno drsališče.
MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ
S prižigom praznične osvetljave so Škofjo Loko spremenili
v pravljično mesto, polno dobrih misli in veselega pričakovanja. S tem so naznanili tudi začetek festivala Loka v snegu, ki tudi letos ponuja pester nabor dogodkov za vse okuse. Za glasbeno popestritev uvoda v decembrsko dogajanje
je poskrbela zasedba Ensamble Ankaran, zbrano množico
na Mestnem trgu pa je nagovoril tudi župan Tine Radinja,
ki jih je povabil k premišljenemu prazničnemu nakupovanju v okviru Izložb domišljije, kjer imajo na voljo čudovite izdelke, ki so plod pridnih rok ustvarjalnih lokalnih
umetnikov in rokodelcev. Prvič jih je lahko povabil tudi na
Mestno drsališče, ki so ga po županovih besedah postavili
tudi na podlagi želja občanov.

OKRASITEV KOT PRAZNIČNO VOŠČILO

Novoletna okrasitev v Škofji Loki predstavlja voščilo prebivalcem
in obiskovalcem mesta.

"Novo leto je čas, ko se srečata preteklost in prihodnost:
razmišljamo o tem, kar se je zgodilo, in kujemo načrte za prihodnost. Zasnova novoletne osvetlitve v Škofji
Loki temelji na tem izhodišču, na nadgradnji starega in
zgodovinskega v novo, sodobno in moderno," so v zvezi z
okrasitvijo mestnega središča poudarili na občini. Okrasitev predstavlja voščilo prebivalcem in obiskovalcem
mesta – voščila so izpisana v pisavi, ki izvira iz darilne
listine, v kateri je leta 973 prvič omenjena Škofja Loka, ter
simbolizira bogastvo in intelektualno moč srednjeveškega mesta. Okrasitev dopolnjuje simbol, izpeljan iz črke S,
ki upodablja sončno kolo. "Kolo je tudi prispodoba časa in
kroženja, ki presega preteklost in sega v prihodnost s svežo
energijo, močjo, jasnostjo in zavedanjem. Sončno kolo je
nedvoumno voščilo napredka," so poudarili na občini in

Izdelki in umetniška dela, razstavljeni v Izložbah domišljije, so
nadvse primerni za izvirna in unikatna darila.

DAJ-GT D.O.O., ZG. DUPLJE 82, DUPLJE

Dragi prijatelji Sv. Jošta!
Hvala za obisk in številne zgodbe, s katerimi
nas povezuje naša priljubljena točka.
Veliko zdravja, zadovoljstva in športnorekreativnih užitkov v novem letu vam želi
osebje Doma na Joštu.
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dodali, da je simbol, oblikovan prav za
to priložnost, znamenje rojstva sonca
in svetlobe, kar sovpada s praznovanjem prehoda leta tako v krščanski
kot staroverski tradiciji in tudi v drugih kulturah.

ODGOVORNI PRAZNIČNI NAKUPI
Po prižigu prazničnih luči so se obiskovalci mestnega jedra v družbi pripovedovalke Karle B. Rihtaršič izpred
Galerije Ivana Groharja lahko odpravili na odkrivanje domišljijskih izložb in
razstav škofjeloških ustvarjalcev. Pri
vsaki od izložb je prižgala lučko, ki bo
vse do konca decembra opozarjala na
škofjeloške prostore ustvarjalnosti, v
katerih so poleg nakupa unikatnih daril omogočili tudi pogovore z umetniki
in druženje na ustvarjalnih delavnicah. Škofjeloški umetniki, rokodelci in
drugi ustvarjalci so letos že 16 izložb in
drugih prostorov v starem mestnem
jedru spremenili v praznične trgovine.
Izdelki in umetniška dela, razstavljeni
v Izložbah domišljije, so namreč nadvse primerni za izvirna in unikatna
darila, ki jih v tem prazničnem času
izbiramo za naše najbližje pa tudi
zase. Zgodba Izložb domišljije se je sicer začela pisati pred petimi leti, ko so
se povezali Loški muzej Škofja Loka,
Sokolski dom Škofja Loka, Rokodelski
center DUO Škofja Loka in Zavod Tri.
Letos je zgodbam Izložb domišljije mogoče slediti že na 16 lokacijah, še v kre-

Na Trgu pod gradom je zaživelo Mestno drsališče.
ativnem centru Kreativnice, Knjižnici
Ivana Tavčarja Škofja Loka, Ateljeju
Amuse, trgovinici Rozamunda, delavnici Moj Dom, trgovini Paleta, Čipkah
Mojca ter Jesharni, kavarni Vahtnca,
kavarni in slaščičarni Homan, kavarni Pilarna ter kavarni in galeriji
Pr' Pepet. Za prepoznavno podobo Izložb domišljije skrbi oblikovalka Ana
Bassin, za posebno okrasitev fasad
pa akademski kipar Matej Bizovičar.
"Namen Izložb domišljije je promocija
ustvarjalnosti na Škofjeloškem pa tudi
oživljanje starega mestnega jedra ter
spodbujanje odgovornega potrošništva
in lokalnih nakupov," poudarjajo orga-

nizatorji in dodajajo, da z omenjenim
projektom ponujajo celostno izkušnjo
novoletnega obdarovanja in ozaveščeno potrošništvo, zelo drugačno od prenatrpanih trgovskih centrov. "Izložbe
domišljije namreč prepletajo odkrivanje srednjeveških ulic in trgov Škofje
Loke, sproščene pogovore z ustvarjalci
in premišljeno izbiro unikatnega darila za naše najbližje." Dogajanje spremljajo Okusi Izložb domišljije z gostinsko ponudbo na stojnicah na Mestnem
trgu, za popestritev pa so pripravili še
nagradno igro zbiranja žigov po razstavnih prostorih. Zbranih osem žigov
omogoča sodelovanje v žrebanju za
praznične nagrade vsako decembrsko
soboto, zadnjo soboto v decembru pa
sledi še veliko zaključno žrebanje v trgovini Rozamunda.

OBISK PRVEGA DOBREGA MOŽA

V družbi pripovedovalke Karle B. Rihtaršič so se obiskovalci mestnega jedra odpravili na
odkrivanje domišljijskih izložb.

Škofjo Loko je pretekli teden že obiskal tudi prvi dobri decembrski mož.
Prosvetno društvo Sotočje je pripravilo Miklavževanje na Loškem odru
s predstavo Princesa neprijaznih besed v izvedbi mlade gledališke sekcije
društva. Pri Marijinem znamenju na
Mestnem trgu so nato pripravili še
poseben Miklavžev večer, v okviru katerega so mladi animatorji, Mladinski
pevski zbor Škofja Loka in loški skavti
z besedo in pesmijo pričakali prihod
Miklavža v spremstvu angelov, seveda pa niso manjkali niti parkeljni.
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Gambijci živijo v svojem ritmu
Tri sošolke in prijateljice so se letos julija z društvom Za otroke sveta odpravile
na prostovoljno delo v Afriko, natančneje v Gambijo. Med njimi je bila tudi
22-letna Urška Dolenc iz Sopotnice.
ALENKA BRUN
Poleg Urške sta šli v Gambijo še Eva
Bergant iz Zgornjih Pirnič in Špela Alič
iz Križ pri Tržiču, ki se ravno v tem
času udeležuje izbora za najlepšo zemljanko v Londonu. Dekleta sicer niso
bile edine Gorenjke, ki so se odpravile
na prostovoljno delo v Afriko, so pa vse
študentke Fakultete za socialno delo v
Ljubljani – sošolke in prijateljice od prvega študijskega dne.
V Gambijo so se na prostovoljno delo
odpravile pod okriljem društva Za
otroke sveta od konca julija do sredine avgusta. V stiku so bile z otroki
različnih starosti, ki prihajajo iz revnega predela Brufuta. »Oborožile« so
se z informacijami in se pripravile na
novo izkušnjo, kolikor se je le dalo. To
je tudi pripomoglo, da kulturni šok ob
prihodu ni bil prevelik. Je pa res, pravi
Urška, da ne škodi, če nisi občutljiv in
če se ne obnašaš kot razvajen turist.
»Ljudje so zelo odprti in bodo hitro
pristopili in se zapletli pogovor. A mo-

raš biti pazljiv, saj ima veliko domačinov predstavo o beli rasi stereotipno:
da je bogata. In se šele čez čas zaveš,
da je morda kdo prijazen le zato, ker
si obeta korist. Pomembno pa je pravilo, da si kot tujec spoštljiv in prijazen
do domačinov, četudi ti na vsak način
želijo nekaj prodati ali od tebe izprositi denar. Poleg tega je v Gambiji ritem
življenja počasnejši kot v drugih afriških deželah, kar tudi omili kulturni
šok.«

REVNA AFRIŠKA DRŽAVA
Dekleta so bila nastanjena v Senegambiji, na območju, ki ni prava
Gambija, kot so jim razložili. »To je
turistični del države, kjer želijo domačini zaslužiti kakšen evro več pri Evropejcih. In ravno na tem območju je
najbolj razvit spolni turizem. Gambiji
pravijo tudi druga Jamajka. Homoseksualnost in droga sta prepovedani, a
v zraku je kljub temu vedno vonj marihuane. Zaradi počasne gospodarske
rasti in neenakomerne porazdelitve

prihodka je Gambija ena izmed najrevnejših afriških držav. Ljudje živijo
v skromnih razmerah: v eni sobi na
tleh spi pet ali več ljudi, v nekaterih
domovih ni elektrike in tekoče vode,
kuhajo zunaj na ognju, toaletni prostori so večinoma na prostem. Njihov
prihodek temelji na pridelavi riža in
arašidov. V zadnjem času je na tretjem mestu turizem, saj ima z vidika
kulturne dediščine dežela visoko stopnjo etnične raznolikosti in ponuja široko paleto izkušenj za obiskovalce,«
pripoveduje Urška.
Med tednom so, razlaga dalje, dopoldneve dekleta preživljala v izobraževalnem centru, ki so ga slovenski
študentje arhitekture zgradili letos, v
Brufutu, revnem predelu blizu glavnega mesta, ki je popolno nasprotje
Senegambije in kaže realno sliko države. Če primerja tamkajšnje otroke z našimi, pravi, da se nikoli niso
pritoževali. »Samostojni postanejo že
v zelo zgodnjih letih. Včasih se mi je
zdelo, da sem jaz več odnesla od njih,
kot so oni dobili od mene.« In kako izobrazba Gambijcem pomeni ogromno
in so nanjo izjemno ponosni, je bilo še
nekaj, kar je Urški dalo misliti, kako
dostop do izobrazbe jemljemo kot samoumeven.

NI BILO SAMO DELO

Urška Dolenc / Foto: Tina Dokl

V času tabora so si prostovoljci privoščili tudi kakšno turistično doživetje.
In tu se naštevanje kar ne neha: »V
parku Kachikally smo božali krokodile, barantali za nekaj sto gambijskih dalasijev na lokalni tržnici, se v
rezervatu Makasutu peljali po reki s
kanujem, obirali banane, se za dve uri
in dva žiga v potnem listu odpravili
v Senegal na safari, spoznavali gambijsko podeželje, obiskali muzej suženjstva in zadnjo postajo sužnjev na
poti v Ameriko – otok Kunta Kinteh,

fotografirali megalitske kamnite kroge v kraju Wassu, se
s čolnom peljali mimo povodnih konjev in šimpanzov – v
njihovem naravnem okolju, obiskali kačjo farmo in ribiške vasi ter si ogledali nastop bobnarjev in plesalcev. Najpogosteje pa smo obiskali bližnjo plažo ali opazovali opice,
ki so nas vsakodnevno presenetile na naših potepih, ter
dan zaključili ob gledanju sončnega zahoda ob Atlantskem
oceanu.«

LJUDJE SO ZELO ODPRTI
Gambija je zelo lepa dežela, ki veliko ponuja, meni Urška.
Ljudje so odprti. Brez zadržkov te povabijo domov in s tabo
delijo njihov zeleni čaj, imenovan attaya. Preprost način
življenja, skromnost in nasmeh na obrazu so posebnosti,
ki jih osrečujejo. Zavedajo se revščine, ampak se s tem ne
obremenjujejo. V Gambiji se je naučila ogromno, od vsega
pa ji najbolj ostajata v srcu zavedanje, da nasmeh pove več
kot tisoč besed, in velika hvaležnost, da je bila lahko delček življenja otrok in odraslih, ki jih je na svoji poti srečala.
Ugotovila je še, da Afrika ni samo revna in da imamo tudi
mi stereotipen pogled nanjo; hkrati pa je to prostor bolj
pristnih odnosov, zadovoljnih ljudi in iskrenosti. Pomoč
drugim je nekaj samoumevnega, kot tudi biti nagovorjen
ali koga ogovoriti z ''Živijo, kako si?'' Zaključi: »Gambijci
živijo v svojem ritmu.«

Urška pravi, da bo za prostovoljstvo in potovanja vedno našla čas.
/ Foto: osebni arhiv

BAKALAR 9o g:
NA BELO 2,99 EUR
TARTUFINO 3,69 EUR
OLIVETO 3,29 EUR
PIKANTINO 3,19 EUR

PENINA
MUŠKATNA
J. ORMOŽ 0,75 l
6,94 EUR
5+1 gratis
PENINA SEC
J. ORMOŽ 0,75 l
4,14 EUR
5+1 gratis

SIR JOŠT
LJUB. MLEK. 1 kg
6,32 EUR
SIR EDAMEC MU
LJUB. MLEK. 1 kg
5,19 EUR

MED PISLAK 900 g:
- CVETLIČNI TOČENI 7,65 EUR
- AKACIJEV 8,75 EUR
- GOZDNI 9,01 EUR
- LIPOV 9,07 EUR
- KOSTANJEV TOČENI 8,81 EUR

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

Vse cene so maloprodajne
in vključujejo DDV.
Minister za zdravje opozarja:
Prekomerno pitje alkohola škoduje
zdravju!
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Ustvarjalnost povezali z dobrodelnostjo
Tudi v škofjeloških šolah pred začetkom prazničnega decembra že po tradiciji
pripravijo dobrodelne bazarje, na katerih skozi izdelke na stojnicah učenci
predstavijo svojo ustvarjalnost.
MATEJA RANT
Na OŠ Ivana Groharja so že 12. leto zapored pripravili dobrodelni koncert Za dva groša fantazije, ki mu je sledil
Miklavžev sejem. Koncert je bil letos v znamenju filmske
glasbe, je pojasnila Urška Ziherl, ki je skupaj s Sabino Leben poskrbela za organizacijo prireditve. Po oceni ravnatelja
Marka Primožiča mu je prisluhnilo okrog osemsto poslušalcev. Glasbene točke so učenci pripravili pod mentorstvom
Gorazda Pintarja, Mateja Prevca in Tatjane Jeram. Nastope
so obogatili s posnetki odlomkov iz filmov v ozadju.
Po koncertu so obiskovalce povabili v šolsko telovadnico
na Miklavžev sejem z devetnajstimi polno obloženimi stojnicami. Pri pripravi sejma so po besedah Urške Ziherl poleg učencev sodelovali tudi zaposleni in starši. Med najbolj
obiskanimi so bile po njenih besedah stojnice s sladkimi
dobrotami, hitro so pošle tudi voščilnice. Glede na to, da
je bila letošnja tema koncerta filmska glasba, pa ni manjkala niti pokovka. S svojimi izdelki so se predstavili tudi
učenci Osnovne šole Jela Janežiča in varovanci škofjeloške enote Varstveno delovnega centra Kranj. S prispevki, ki
so jih zbrali na koncertu in Miklavževem sejmu, so šolski
sklad obogatili z več kot 4400 evri.
Tradicionalni božično-novoletni bazar so minuli teden
pripravili tudi v OŠ Škofja Loka-Mesto. "Obiskovalci so lahko izbirali med številnimi izdelki, ki so jih izdelali učenci s
pomočjo delavcev šole in staršev," je pojasnila pomočnica
ravnateljice Elizabeta Proj. Bazar so popestrili s kulturnim
programom, ki je zbrane popeljal v predpraznični decembrski čas. V predavalnici šole se je odvijal kulturni program
z učenci 8. a, dramskega krožka in pevskega zbora, učenci

V OŠ Ivana Groharja so 12. leto pripravili dobrodelni koncert Za
dva groša fantazije. / Foto: Primož Pičulin

Čudovite novoletne okraske so ponujali tudi na predprazničnem
sejmu v OŠ Cvetka Golarja. / Foto: Primož Pičulin

Dobrodelni bazar na OŠ Škofja Loka-Mesto / Foto: Gorazd Kavčič

7. b pa so odigrali gledališko predstavo. V knjižnici si je bilo
mogoče ogledati razstavo knjig Jelke Reichman ob njeni
80-letnici. "Na voljo so knjige po izboru naših učencev, tokrat so jih izbirali osmošolci." Zbrana sredstva so prav tako
namenili za šolski sklad.
Na predprazničnem sejmu so se ob prazničnem čaju in
sladkih dobrotah družili tudi v OŠ Cvetka Golarja tako na
matični kot podružnični šoli v Retečah. Straši so lahko kupili voščilnice in novoletne okraske za dom in z veseljem
opazovali ponosne obraze prodajalcev Za šolski sklad so po
besedah ravnateljice Karle Krajnik zbrali okrog štiri tisoč
evrov. "Hvaležni smo tudi staršem in zaposlenim, ki so podarili svoje izdelke in tako prispevali v naš sklad."
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Zelo dejavno društvo diabetikov
V Sloveniji je več kot 135 tisoč sladkornih bolnikov, število strmo narašča.
"Trudimo se, da bi tudi mi prispevali k temu, da bi število sladkornih bolnikov
naraščalo počasneje oziroma da bi se kdaj v prihodnje krivulja obrnila v drugo
smer," je povedala Tanja Oblak, predsednica Društva diabetikov Škofja Loka.
SUZANA P. KOVAČIČ
Kot zelo pomembno dejavnost Društva
diabetikov (DD) Škofja Loka je njegova
predsednica Tanja Oblak poudarila izobraževanje. "Diabetiki in nediabetiki
so poučeni o načinih prepoznavanja
zapletov, ki so posledica sladkorne
bolezni, in o ukrepih, ki jih je treba
izvajati v primeru težav. Prav tako
so poučeni o preventivnih ukrepih, s
katerimi je mogoče kronične bolezni
preprečiti oz. zmanjšati smrtnost zaradi pravočasnih odzivov na zgodnje
znake bolezni. Izobraževanje bolnikov s sladkorno boleznijo in njihovih
svojcev je namenjeno temu, da bodo
v največji možni meri sami skrbeli za
svoje zdravje." Letos so imeli predavanja na teme sladkorna bolezen in oko,
padci in druge poškodbe pri starejših,
najpogostejše težave v ustih, demenca
in telesna aktivnost diabetika.
"Na javnih mestih izvajamo brezplačne meritve krvnega tlaka, krvnega

sladkorja in na nekaterih lokacijah
tudi holesterola, ki so pomemben kazalnik zdravja in omogočajo zgodnje
odkrivanje bolezni. Bolezen na začetku ne boli, ko pa se pojavijo zapleti
zaradi sladkorne bolezni, so lahko
posledice zelo hude (amputacije nog,
odpoved ledvic, slepota …). Če jih odkrijemo pravočasno, so možnosti
zdravljenja in izboljšanje stanja bistveno večje," je poudarila Oblakova.
Člani društva lahko od oktobra do
maja enkrat tedensko rekreativno
plavajo v bazenu CSS-ja. Vsak četrtek
je organiziran pohod iz Škofje Loke
v Crngrob. "Vsako leto se udeležimo
tudi športno-rekreativnega srečanja
diabetikov Slovenije, letos smo bili v
Kopru, kjer je ekipa v prstometu zasedla tretje mesto. Jeseniško društvo diabetikov organizira turnir gorenjskih
društev v balinanju, ki smo se ga letos
udeležili drugič. Udeležujemo se meddruštvenih pohodov gorenjskih društev, z njimi sodelujemo še na drugih

Člani odborov Društva diabetikov Škofja Loka / Foto: arhiv društva

področjih in si izmenjujemo dobre
prakse." Vsako leto imajo dva piknika,
v okviru katerih organizirajo pohod
in vsaj eno predavanje. Družijo se na
izletih, letos so obiskali Notranjsko,
Gorski kotar in delček Dolenjske.
Na svetovni dan sladkorne bolezni,
to je 14. novembra, lokalne skupnosti
po svetu pomembne kulturne in druge objekte osvetlijo z modro, lokalna
društva pa organizirajo aktivnosti za
večjo prepoznavnost in preprečevanje sladkorne bolezni. V Škofji Loki je
bil osvetljen Loški grad. Prav tako so
v organizaciji domačega DD povabili
na osrednjo državno slovesnost ob
svetovnem dnevu sladkorne bolezni
in obenem počastili tridesetletnico
DD Škofja Loka. Ob tej priložnosti je
Zveza društev diabetikov Slovenije DD
Škofja Loka in OŠ Ivana Groharja podelila priznanje za pomoč pri organizaciji dvajsetega državnega tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni. "Ta
projekt je pomemben zlasti zato, ker
je vanj vključenih več kot deset tisoč
mladih, ki se na ta način seznanijo
s sladkorno boleznijo in posledicami,
ki jih prinaša. Najbolj pa je pomembno, da mladi vedo, da se z zdravim
življenjskim slogom kroničnim boleznim sodobnega časa (ne samo sladkorni bolezni) lahko izognemo oz.
omilimo težave, ki te bolezni spremljajo," je pojasnila Oblakova.
V društvu je več kot četrtina članov
starejših od osemdeset let. "Zanje ob
koncu leta organiziramo obdarovanje,
v prvi polovici januarja pa družabno srečanje, ki so ga udeleženci lepo
sprejeli," je še dejala predsednica društva in napovedala: "Še naprej bomo
razvijali zastavljene programe s še
večjim poudarkom na zgodnjem odkrivanju bolezni in zdravem življenjskem slogu."
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Davor Janžič srebrn na svetovnem prvenstvu
Škofjeločan Davor Janžič je na minulem svetovnem prvenstvu v balinanju
v Turčiji osvojil srebro, kar je že njegovo devetnajsto odličje na največjih
tekmovanjih.
SIMON ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL
Na svetovnem članskem prvenstvu v balinanju, ki je prejšnji mesec potekalo v Turčiji, so znova blesteli tudi slovenski balinarji, ki so se v domovino vrnili s tremi odličji – z
zlatim v štafeti ter srebrnima v igri v krog in natančnem
zbijanju. Za zadnje omenjenega je poskrbel Škofjeločan Davor Janžič, igralec italijanskega kluba BRB Ivrea, ki sicer že
dlje časa živi v Kranju. V Turčiji je tekmoval tudi v dvojicah,
z Juretom Kozjekom sta se nepričakovano "spotaknila" že v
četrtfinalnem obračunu z argentinsko dvojico.
Janžič je bil z nastopom v natančnem zbijanju, kjer je finalu z 18 : 23 izgubil proti Italijanu Matteu Mani, zelo zadovoljen: »Šlo je vse po načrtih, tudi v finalu sem dobro začel,
nato sem malce popustil, moram pa priznati, da je Italijan naredil zares dober rezultat in je bil enostavno boljši.«
Povsem drugačni so bili vtisi po neuspehu v dvojicah, kjer
sta s Kozjekom proti Argentincema izgubila kar z 1:13. »To
tekmo bi najraje čim prej pozabil,« je dejal po vrnitvi v Slovenijo na brniškem letališču. »Argentinca sta sicer igrala
brez napak, a z Juretom sva začetnih petnajst minut oziroma prva dva obrata odigrala brez kakršnegakoli odpora.
Zaostanek 0 : 8 pa je seveda zelo težko uloviti,« je razložil.

Davor Janžič
»Svetovni vrh se nedvomno širi. Še posebej so napredovali
Argentinci, ki so že vrsto let izjemni zbijalci. Pred leti smo
si vsi želeli neevropske države v žrebu, sedaj pa se je vse
skupaj spremenilo,« je še povedal serijski zbiralec odličij
na najpomembnejših tekmovanjih. Od leta 2005 naprej je
namreč na svetovnih in evropskih prvenstvih osvojil kar
devetnajst odličij, od tega deset najžlahtnejšega leska.

Najboljši kolokovci sezone
MAJA BERTONCELJ
V soboto so se na tradicionalnem decembrskem druženju
srečali člani ŠD Koloka. Kolesarsko sezono so zaključili že
pred časom in začela se je tekaška.
Tudi letos so zbirali točke v internem kolesarskem in tekaškem Koloka GP. Najboljše so razglasili po zadnji tekmi v
oktobru. Med kolesarji v moški konkurenci so bili to Andrej
Draksler, Izidor Prevodnik in Sandi Jugovic, v ženski pa Darja Prevodnik, Hermina Jelovčan in Lara Maretič. Med tekači
je največ točk zbral Matija Triler, drugi je bil Matjaž Mrak,
tretji pa Uroš Bertoncelj. Med ženskami so prve tri tekačice
Hermina Jelovčan, Valerija Mrak in Tea Stražar.
Za njimi je zelo uspešna sezona in kolesarji v prepoznavnih
oranžnih dresih so bili pogosto na stopničkah, največkrat
Andrej Draksler. Ponosni so tudi na druge akcije, ki so jih izpeljali v letu 2019: Naj zmaga življenje, pospremili so Miho
Deželaka, ki je s kolesarjenjem zbiral denar za letovanje
otrok, izpeljali drugo Spominsko vožnjo ... To je bilo tudi leto,
ko je društvo prvič vodila predsednica – Hermina Jelovčan.

Kolokovci na cilju v Breznici pod Lubnikom. V ospredju Lara
Maretič, letos v dresu KK Kranj tudi državna prvakinja v cestni
vožnji med mlajšimi članicami, za njo Darja Prevodnik, kolokovka
leta.
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Smučarji so pripravljeni na zimo
Tradicionalni smučarski sejem, ki ga pripravljajo pri Smučarskem klubu
Alpetour, je tudi letos napovedal, da prihaja čas za zimske športe.
VILMA STANOVNIK
Smučarji in trenerji pri Smučarskem
klubu Alpetour se na zimo seveda pripravljajo že od poletnih treningov naprej, saj se je tekmovalna sezona na
snegu že začela. Tako se je na prvih
tekmah evropskega pokala že izkazala Klara Livk, dolga sezona pa čaka
klubske tekmovalce in tekmovalke v
vseh kategorijah.
V klubu so že začeli tudi priprave na
njihovo največje tekmovanje, Pokal
Loka. Eno največjih mednarodnih
tekmovanj za mlade bo potekalo od
14. do 16. februarja prihodnje leto.
Uvod v zimo pa je za klubske delavce
vsako leto tudi smučarski sejem, kjer
obiskovalci lahko po ugodnih cenah
dobijo kvalitetno rabljeno smučarsko
opremo. Pripravili so ga prejšnji konec tedna, vsako leto pa ima sejem
tudi dobrodelni značaj. V zadnjih
letih se namreč vedno večje število
obiskovalcev odloči, da smučarsko
opremo daruje v dobrodelne name-

V dvorani Poden je prejšnji konec tedna potekal tradicionalni smučarski sejem.
ne. Takšno opremo, poleg tiste, ki je
morebitni prodajalci ne prevzamejo,
organizatorji predajo osnovnim šo-

lam in vrtcem, ti pa jo uporabijo za
izvedbo svojih zimskih smučarskih
dogodkov.

Najtežji in najlepši mali maraton ali Puštalski polmaraton v novi izvedbi bo 28.
marca prihodnje leto, konec preteklega
tedna pa so že presegli 250 prijav, kar
pomeni, da prostih mest ni več veliko.
Prireditev, ki poteka v organizaciji škofjeloškega Športnega društva Vaitapu, je
med tekači izjemno priljubljena. Dobrih
21 kilometrov dolga proga s skupaj 1300
metri vzponov in prav toliko spustov poteka večinoma po naravnih poteh, v hribih
nad Škofjo Loko. Je drugačna rekreativna
tekaška prireditev, kombinacija malega
maratona in gorskega teka. Start in cilj je
na Sv. Andreju.

Lorem ipsum

Izposoja smuci HEAD

www.etapa.si

Kidriceva cesta 29
4220 Škofja Loka

ETAPA SIMON JESENKO S.P., KIDRIČEVA CESTA 69, ŠKOFJA LOKA

Mesta za Puštalski
polmaraton se polnijo
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Žametno razkošje prazničnih dekoracij
Vstopili smo v najbolj praznični mesec leta, ki ga lahko čudovito polepšamo
z različnimi dekoracijami. Naj bo narava še vedno osnova, pri dodatkih
pa letos izstopata žamet in perje.
SUZANA P. KOVAČIČ
FOTO: TINA DOKL
Adventni venčki so že dobili svoje mesto s prvo adventno nedeljo, na prvega decembra. Še vedno pa je dovolj
časa, da razmislimo o tem, kakšno
novoletno smrečico si želimo. Kot sta
pojasnila organizator izobraževanja
odraslih in učiteljica strokovnih modulov v Biotehniškem centru Naklo
Peter Ribič in Sonja Jerič Štefe, se ne
odločamo več samo za naravne smreke oziroma jelke. V sodobnih trendih
je denimo silhueta smreke, neka piramidalna oblika, ki jo lahko ustvarimo samo z vejami, palicami, lesom,
kartonom. Še zlasti se za sodobnejše
trende odločajo tisti, ki imajo raje moderni stil v stanovanju, kavarni, hotelu .... Jeričeva je poudarila tudi pomen
recikliranja; za eno od smrečic, ki so

Sonja Jerič Štefe in Peter Ribič pred malce drugače oblikovanim novoletnim drevesom

IOC Zapolje I/3, Logatec, www.nagode.si, pisarna@nagode.si

IŠČEMO ZASTOPNIKA IN KOMERCIALISTA ZA PRODAJO
OKEN IN VRAT V KRANJU
Ponudbe sprejemamo na elektronski naslov: pisarna@nagode.si
Informacije na telefonski številki: 041 290 774

Vabljeni v naš salon v IOC Zapolje Logatec in Bleiweisova 30 v Kranju.
Izkoristite posebne ugodnosti do konca leta.
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jo izdelali njihovi dijaki iz vej dresnika in jih pobarvali belo za učinek beline snega, so za ogrodje uporabili kar
odsluženi večji obroč kolesa. Dodali so
le še lučke in nekaj okraskov in videti
je čudovito.
Adventni venček ima skoraj obvezne štiri svečke zaradi sporočilne
vrednosti, a tudi novoletni praznični namizni aranžma ima lahko kakšno. "Svečka je simbol praznikov in
topline, ponazarja polnost življenja
in pričakovanja v tem času," je dejala
Jeričeva. Prijetno je vstopiti v stanovanje, hišo, ko ti dobrodošlico zaželi
praznični venček že na vhodnih vratih. "Svetujemo pa, da pri vseh prazničnih dekoracijah izhajamo najprej
iz narave. Na naši šoli smo imeli eko
športni dan in smo nabrali mah, veliko storžev, vej, borovničevje, lubje,
skratka vse, kar nam ponuja narava.
Šele potem smo dekoracijam dodali malenkost kupljenega. Letos med
trendi prevladuje žametno razkošje, bordo rdeč ali zelen žamet. Perje

Unikatna praznična dekoracija. Tudi svečka je simbol praznikov in topline.
je zelo modno, še posebno pride do
izraza v dekoracijah, ki izžarevajo
glamur. Pridih bleščečih praznikov
vtisnejo tudi svetlikajoče se krogle,

zvezdice ..." sta povzela sogovornika.
Med svežim cvetjem v prazničnem
času številka ena ostaja božična zvezda. "Dom lahko okrasimo še z bodiko

20%ijski

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

... ko stanovanje
postane dom.

Alples studio BTC Ljubljana,
Dvorana 10
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

Igriva. Dovršena. Elegantna.
Nova spalnica Arabeska.

Akcija velja za gotovino do 31. 12. 2019.

c
promo st
popu
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Za izdelavo prazničnega aranžmaja nam veliko ponudi že narava.
oziroma božjim drevcem (ilexom),
čudovit je amarilis, tudi bombaž. Veliko je pobarvanega cvetja, kot so na
primer pobarvane vrtnice, potresene
z bleščicami, ali pa evkaliptus, pozlačen ali posrebren," je še nekaj idej
nanizala Jeričeva. "Če pa govorimo o
šopkih, so ti po najnovejših smerni-

cah kombinirani s plodovi zelenjave,
sadja, cvetja. Naj jih bo čim več povezanih skupaj v en šopek," je napovedal Ribič. Krasitev domov je zelo stara
navada, z božičem kot simbolom povezujejo tudi belo omelo. Baje prinaša
srečo v naslednjem letu vsakomur,
ki jo najde v gozdu. Vrtnarji jo upo-

rabljajo kot dekoracijo za adventne
venčke in božične dekoracije.
Srednja šola Biotehniškega centra
Naklo bo imela že tradicionalno božično-novoletno razstavo v Graščini
Duplje, odprli jo bodo v četrtek, 12.
decembra, ob 17. uri. Vodilna misel
letošnje razstave so praznična voščila in simboli, ki jih najpogosteje uporabljamo v tem času. Razstava bo na
ogled do 5. januarja 2020. Šest prevladujočih trendov bodo prikazali, vsak
je dobil svoje ime: Pridih romantike,
Ledena fantazija, Božično veselje, Žametno razkošje, Praznični glamur in
Objem narave. V tematskem Pridihu
romantike so okraski nežni in brezčasni. Glavni elementi so nežne rožnate
barve, rože in ptice, temo pa zaokrožijo okrasne kroglice v beli, rožnati in
zlati barvi, poleg se podajo kroglice v
videzu milnih mehurčkov. Za popolno romantično kombinacijo uporabimo za osnovo srebrno, belo in rožnato
barvo. V tematski Ledeni fantaziji pa
so okraski igrivi, glavni elementi so
ledene sveče, snežinke, snežne kepe
in ostali zanimivi dodatki. Zasnežene jelke so najprimernejše za ledeno
okrasitev. Za osnovo uporabimo srebrno, belo in modro barvo.

www.mesarstvo-cadez.si

SPAR partner ČADEŽ, v pritličju NAME
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Opel Corsa
Sodobna in elegantna mestna lepotica
Prvič predstavljena letos septembra na salonu v Frankfurtu, pri naših trgovcih pa na voljo že dober mesec dni. Corsa je v Sloveniji najbolj prodajan Oplov model, takoj pred
astro. V Sloveniji jih prodamo daleč največ od vseh Oplovih
modelov, po podatkih trgovinske zbornice smo lani registrirali dobrih tisoč avtomobilov.
Na zunaj corsa deluje nižje in širše kot predhodnik, vendar
je celotna podoba bolj evolucija prejšnjega modela. Avto
so podaljšali za štiri centimetre in razširili za dobra dva
centimetra, kar daje kabini več prostora. Postavili so ga
tudi na PSA-jevo prilagodljivo osnovo, ki jo uporablja tudi
peugeot 208. Zaradi tega je corsa deležna številnih sodobnih rešitev. Ena od njih je uporaba jekel z večjo togostjo
pri gradnji karoserije, ki poskrbi tudi za do 108 kilogramov
manjšo skupno maso avta. Če k temu dodamo še moderni trivaljni motor, izdelan po najnovejših standardih in z
emisijami, skladnimi z Evro 6d-temp, potem je to pravi recept za udoben, dinamičen in ekološko varčen avto.
Corso punujajo z 1,2-litrskim bencinskim motorjem moči
55, 74 in 96 kilovatov ter dizelsko varianto z 1,5-litrskim
motorjem. Prvič bo na voljo tudi električna corsa, na kate-

Električna corsa bo na voljo marca 2020.
ro boste morali počakati do marca drugega leta, naročite
pa jo lahko že sedaj. Obljubljajo, da boste z e-corso z enim
polnjenjem akumulatorja kapacitete 50 kilovatov, prepeljali 340 kilometrov.
Že v osnovno opremljeni corsi in za ceno dobrih dvanajst
tisočakov boste našli veliko inteligentnih varnostnih
funkcij, kot so: prepoznavanje prometnih znakov, sistem
za prepoznavanje utrujenosti voznika, omejevalnik hitrosti, samodejno zaviranje za preprečevanje naleta in sistem
za opozarjanje na pešce.
Opel Corsa se v konkurenci petindvajsetih avtomobilov
pravkar poteguje za naslov slovenski avto leta 2020. Srečno, corsa!

Novo Opel Corso lahko
občudujete ure in ure...

NOVA OPEL CORSA

Preizkusite jo zdaj v salonu Avtotehna Vis, Škofja Loka.
Povprečna poraba goriva (kombinirano): 3,2 – 4,7 l/100 km. Emisije CO2 (kombinirano): 85 – 106 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6d-TEMP. Specifične emisije NOX: 0,0091 – 0,0231 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih
delcev pri dizelskih motorjih: 0,00013 – 0,00034 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,04 E11 – 0,15 E11 /km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa
prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolične. Avtotehna Vis d.o.o., PE Škofja Loka, Grenc 37.

PE ŠKOFJA LOKA
Grenc 37
04 / 50 24 000
info.skl@avtotehna-vis.si

www.opel.avtotehna-vis.si

WWW.AVTOTEHNA VIS D.O.O., CELOVŠKA CESTA 228, LJUBLJANA

A bolj zabavno jo je voziti.
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V hotelu Astoria na Bledu so organizirali četrto
dobrodelno večerjo skupaj z Višjo strokovno šolo
za gostinstvo, velenes in turizem Bled, tremi
znanimi kuharskimi imeni, med katerimi je bil tudi
Davor Družinec (na fotografiji) in varovanci Centra
za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Matevža
Langusa Radovljica. Zadnji se dobro znajdejo v
gostinski vlogi, predstavili pa so še umetniške
izdelke iz kolekcije Biseri, ustvarjene z ljubeznijo,
med katerimi so izbrane na večerji tudi dobrodelno
dražili. A. B. / Foto: A. B.

Mlakarja: oče in sin, Tone (98) in Simon (65), prvi arhitekt, fotograf in
scenograf, drugi slikar in likovni pedagog. Oba dolgoletna soustvarjalca
Škofje Loke kot umetniškega mesta. Tokrat pred Simonovim objektom na
razstavi ob 40-letnici Združenja umetnikov Škofja Loka v Galeriji Loškega
gradu. I. K. / Foto: Tina Dokl

Sodelavca na škofjeloški
območni izpostavi JSKD Janez
Jocif in Aldo Komar sta oba tudi
odlična glasbenika, zato še kako
dobro vesta, kako pri delu in
medsebojnem sodelovanju najti
prave harmonije. Tokrat smo te
imeli priložnost tudi slišati. I. K. /
Foto: Igor Kavčič

Glasbena šola Škofja
Loka je s slavnostnim
koncertom v Športni dvorani
Trata, kjer je sodelovalo več
kot dvesto nastopajočih,
obeležila sedemdesetletnico
delovanja. V koncert sta
obiskovalce s klavirskim
duetom pospremila aktualni
in nekdanji ravnatelj
glasbene šole Klemen Karlin
in Peter Kopač. M. L. / Foto:
Tina Dokl
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Vinska pot v Rovih pod starim Kranjem se je zaključila z
nedeljskim Sladkim dnem, ki so ga letos organizirali prvič
in na katerem so obiskovalci lahko degustirali sladice ter
jih pokušali s sladkimi vini prisotnih vinarjev. Smo pa v
rovih srečali tudi Darjo Souček iz čokoladnice Dolce amore,
ki je v Stari Loki prisotna že nekaj let. A. B. / Foto: A. B.

Na Gimnaziji Kranj so že četrtič organizirali dobrodelno modno
revijo DrugaRoka/SecondHand. Nanjo so povabili dijaki mednarodne
mature iz 3. h. Ker je šla tokratna donacija zavetišču Mačji dol, ki deluje
pod okriljem Žverce, društva za pomoč živalim, je prisotne nagovorila
tudi vodja zavetišča Monika Koprivnikar. Na fotografiji je tretja z desne v
družbi dijakinj in njihovih mentoric. A. B. / Foto: Tina Dokl

Andreja Sever je bila
včasih vzgojiteljica, sedaj pa
jo lahko najdete v Makalonci
– trgovini z igračami in
izdelki za otroke. Simpatična
trgovinica za najmlajše je
svoja vrata v središču Škofja
Loke uradno odprla sredi
letošnjega novembra. A. B. /
Foto: A. B.

Radijko Ločanko Jerco Zupan smo
opazili na dobrodelnem dogodku Ostani
človek v Športni dvorani Medvode. Na
fotografiji ji dela družbo spletni vplivnež Cool
Fotr oziroma Jani Jugovic, soprog spletne Cool
Mamacite oziroma Teje Perjet, ki pa je bila
glavna pobudnica dobrodelnega dogodka v
Medvodah. A. B. / Foto: A. B.

Mare Kržan, Aleš Jakoš, Primož Jakoš in Aleš Cerar so člani skupine Purple
panic lady, ki v tej zasedbi igra dobri dve leti. Kot pravijo, plavajo bolj v metalskih
vodah, igrajo pa predvsem avtorsko glasbo. Izdali so prvi album, ki ga bodo
predstavili na koncertu 27. decembra v Loškem pubu. M. B. / Foto: arhiv skupine
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Vinjete 2020
Veljajo od 1. decembra 2019
Od 1. decembra 2019 je že možno kupiti rumenozelene vinjete z letnico
2020. Letošnje, rožnate, veljajo do
konca januarja 2020. Vrste in cene vinjet ostajajo enake. Cena se pri nas
ni spremenila že od leta 2013, vendar
je še vedno dražja od avstrijske. Ta je
cenejša za slabih dvajset evrov, menda zato, ker cestnina v Avstriji ne
vključuje vseh cest, za nekatere gorske ceste se namreč še plačuje posebej. Za vinjeto za osebni avto je tako
treba odšteti 110 evrov, za mesečno 30
evrov in tedensko 15 evrov. V Sloveniji
je vinjetni sistem v uporabi že od leta
2008, ločeno se plačuje zgolj vožnja
skozi slovensko-avstrijski predor Karavanke.

Prodaja vseh vrst vinjet z rastjo prometa
na naših cestah iz leta v leto raste, pravijo na Darsu. V obdobju od 1. decembra
2018 do konca oktobra 2019 je prodaja
letnih vinjet za osebna vozila v primerjavi z enakim obdobjem lani narasla za
štiri odstotke na 882.779, za kombinirana vozila za šest odstotkov na 57.971,
prodaja vinjet za motorna kolesa pa
se je povečala za 31 odstotkov na 2593.
Celotni iztržek je tako za 6,5 milijona
evrov večji kot v enakem obdobju lani. S
cestnino se v Sloveniji v celoti financira
upravljanje in vzdrževanje avtocestnega omrežja. Prav tako pa cestnina zagotavlja tudi stabilen in dolgoročen vir za
odplačilo posojil, ki jih je država najela
za graditev in obnovo avtocest.

Letna vinjeta 2020
Za tovorna vozila, težja od nad 3,5 tone,
smo v Sloveniji marca lani uvedli elektronske vinjete, v osebnih vozilih pa jih
bomo očitno še lepili na vetrobranska
stekla. Elektronsko cestninjenje ima za
uporabnike vrsto prednosti, predvsem
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www.dacia.si

Podana cena (MPC=maloprodajna cena) je neobvezujoča priporočena cene in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Dacia Duster Essential 1.0 TCe 100.
*Ob nakupu vozila preko Dacia Financiranja prejmete podaljšano jamstvo za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto zavarovanja ter
*Velja ob nakupu
preko Renault
Financiranja
in vključuje
5 let podaljšanega
jamstva,
5 let brezplačnega
rednega
ter obvezno
in osnovno kasko
zavarovanje za
leto. 5 let
jamstva obsega 2 leti tovarniške
garancijevinnaslednjem
podaljšano jamstvo
za 3.,
4., in 5.Dacia
redno vzdrževanje
vozila
za 3 leta
oziroma
60.000
km, karkoli
se zgodi
prej. Pogoj
zaservisa
pridobitev
omenjenih
ugodnosti
je prvo
obnova
avtomobilskega
zavarovanja
letu
preko
leto ali 100.000
km, karkoli seozgodi
prej. Brezplačni
redni in
servis
velja 5 letnakupa
ali 100.000jekm,
se zgodi
prej. **Renault
Financiranje
ni pogoj za
pridobitev Nissan
paketa zimskih
pnevmatik.d.
Več
o ponudbi,22,
nakupu
in pogojih
nakupa je na voljo na renault.si.
Financiranja.
Več informacij
ponudbi,
nakupu
pogojih
nakarkoli
voljo
na dacia.si.
Slika
je simbolna.
Renault
Slovenija,
o.informacij
o., Dunajska
1511
Ljubljana.

pri mešanem
ciklu 3,3
– 5,6 l/100 km.l/100
Emisijekm.
CO2 Emisija
85 - 127 g/km.
stopnja:
EURO
6b. Emisijastopnja:
NOx: 0,0158
– 0,08 g/km.
Emisija trdnih
0,00002 – 0,00105
g/km.
Število delcev
(x10delcev:
):
Poraba Poraba
pri mešanem
ciklu:
4,338−6,699
CO2:Emisijska
114−151
g/km.
Emisijska
EURO6Dt.
Emisija
NOx:delcev:
0,0209−0,0364
g/km.
Emisija
trdnih
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan0,00018−0,00222
g/km. Število delcev (x10 11): toplogredni
0,1−0,4. plin,
Vrednosti
meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO ) je
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana. 2
najpomembnejši
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega
zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Renault
priporoča
renault.si
11

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com
Vaš
trgovec
vdoKranju
Vaš trgovec
v KRANJU
AH
REAL,
PE
REMONT
Kranj
, Ljubljanska
c. 22,
Odprto
od ponedeljka
petka
od xx.d.o.o.
do yy.,
sobota
od xx. do yy.,
nedelja
od xx. do yy/zaprto.

AVTOHIŠA
o.740
o., PE
Andrej
041 308 956,REAL,
Boštjand.
041
878,Remont
Damir 041Kranj
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
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info@secnik.eu l www.secnik.eu

Želimo vam prijetne božične praznike, v letu 2020 pa obilo sreče in uspehov!

AVTOHIŠA REAL, D.O.O., VODOVODNA CESTA 93, LJUBLJANA
SEČNIK TRANSPORT D.O.O., ZMINEC 18 B, ŠKOFJA LOKA

pa obračunavanje cestnine po dejansko prevoženih razdaljah. Izkušnje z elektronskim cestninjenjem iz sosednjih držav so dobre. V Avstriji so elektronsko cestninjenje za osebna
vozila uvedli že lani, Švica jih uveljavlja letos, Nemčija pa
predvidoma oktobra 2020.
V Sloveniji so pristojni (Dars, ministrstvo za infrastrukturo)
sicer naklonjeni uvedbi digitalnih nalepk za osebna vozila, vendar opozarjajo na določeno mero previdnosti zaradi
možnega upada prihodkov. Kot so zapisali na ministrstvu
za infrastrukturo, uvedba sistema elektronske vinjete za
osebna vozila s tehnološkega vidika sicer ni problematična,
potrebna je tudi usklajenost na evropski ravni. Parcialne rešitve lahko pripeljejo do problemov, brez dodatnih ukrepov
se lahko upravičeno pričakuje preusmeritev večjega deleža
uporabnikov na cestno omrežje brez cestnine, kar bi posledično pomenilo tudi zmanjšanje prometne varnosti, zmanjšanje mobilnosti in povečanje onesnaževanja s hrupom in
emisijami. Ob tem poudarjajo, da je v Sloveniji pomembna specifičnost tudi razlika zaradi krajšega avtocestnega
omrežja in nadpovprečnega deleža tranzitnih uporabnikov,
katerih delež je skoraj dvotretjinski. Rešitev bi na vsak način
morala prinašati več oblik cestninjenja.
Ne bo odveč, če spomnimo še na globe. Če vas dobijo brez veljavne vinjete, vas Darsovi nadzorniki lahko oglobijo s tristo
evri, če pa vinjete ne namestite na vozilo z njenim prvotnim
lepilom ali če z nedovoljenim posegom spremenite oziroma
zmanjšate učinkovitost lepila, pa globa znaša petsto evrov.

MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE
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10. 12. • MKC Pri Rdeči Ostrigi, Zavod O, 17.00

Nastopa Gledališče Ta glavni (vstop prost, zaželene prijave)

DELAVNICA: PRVA POMOČ ZA STAREJŠE
Informacije: 040 47 76 40, apolonija@zavodo.org

Informacije: (0)40 59 06 16, tonja.podlogar@gmail.com

10. 12. • Kavarna in galerija Pr' Pepet, 17.00

IZMENJEVALNICA U EKOLOK – DOBRODELNA IZMENJAVA DOBRIN

IZLOŽBE DOMIŠLJIJE: JURE JAKOB, POEZIJA ZA OTROKE (VSTOP PROST)
Informacije: (0)31 70 18 76

(Prinesi higienske in prehrambne izdelke ali šolske potrebščine ter si
izberi oblačila in obutev.)

10. 12. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30

14. 12. • Cankarjev trg, 9.00-12.30

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

OTROŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE OD 1. LETA DALJE: SRČNI VELIKAN

14. 12 • Loški oder Škofja Loka, 19.30

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

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: JOSEPH KESSELRING: ARZENIK IN STARE
ČIPKE (GOSTUJE KD JANEZ JALEN NOTRANJE GORICE)
Za abonma ljubiteljski in izven
Informacije: 04 51 20 850, 041 73 09 82, gledalisce@kd-loskioder.si

10. 12. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 19.00
TORKOV VEČER S KNJIŽNICO: POTOPISNO PREDAVANJE
ALPE ADRIA TRAIL
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si
11. 12. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00
SREČANJE OB HUMANISTIKI: OBDOBJE RAZSVETLJENSTVA

14. 12. • Športna dvorana Trata, 19.30
KONCERT: JADRAJ Z MENOJ – ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA
IN KVARTOPIRCI
Informacije: 051 69 77 36, media.butik@siol

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

14. 12. • Kulturni dom Sv. Duh, 19.30

11. 12. • Jesharna, 20.00

Informacije: 041 91 59 55,abonma@sv-duh.si

LOKA V SNEGU: VROČA ŽUPA (PRIPOVEDOVALSKO-GLASBENI VEČER
ZA ODRASLE)
Informacije: petra.cicic@gmail.com
12.12. • Familija, Mestni trg 38, 16.30–18.00
BREZPLAČNA ŠOLA ZA STARŠE – TEMATSKO TERAPEVTSKO SREČANJE
(OBVEZNE PRIJAVE)
Informacije: dr. Martina Guzelj, 040 37 99 83, familija.si@gmail.com
12. 12. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30
IZLOŽBE DOMIŠLJIJE: LIKOVNA DELAVNICA ZA OTROKE: PRAZNIČNO
DARILO (OD 4. DO 12. LETA)
Obvezne prijave na sasa.ambrozic@knjiznica-skofjaloka.si
Informacije: (0)4 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
12. 12. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30

KONCERT: HELENA INTIMNO

17. 12. • Loški muzej Škofja Loka, 17.00
ŠTUDIJSKI KROŽEK »LOČANKE«
Informacije: 04 51 70 400, info@loski-muzej.si
17. 12. • Kašča na Spodnjem trgu 19.00
TORKOV VEČER S KNJIŽNICO – PREDSTAVITEV KNJIGE: OGENJ, RIT IN
KAČE NISO ZA IGRAČE, 3. DEL (MOŠKE ZGODBE)
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si
18. 12. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 10.00–11.00
IGRARIJE S KNJIGO ZA OTROKE OD 1. DO 6. LETA
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si
18. 12. • Sokolski dom, Škofja Loka, 18.00
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT UČENCEV GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA
LOKA (VSTOP JE PROST)

USTVARJALNA DELAVNICA: NOVOLETNO DARILO (ZA OTROKE
OD 4. LETA DALJE)
Ura pravljic z Mijo Stopar za otroke od 4. leta dalje

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

12. 12., 20. 12. • Loški oder Škofja Loka, 19.30

19. 12. • MDC Blok, Frankovo naselje 68, 14.00

AVTORSKI PROJEKT PO FEYDEAUJEVI PREDLOGI: STRASTI, LAŽI IN
MAČEK V ŽAKLJU

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

Informacije: 04 51 20 850, 041 73 09 82, gledalisce@kd-loskioder.si
13. 12. • Pilarna, Cankarjev trg, 17.00
IZLOŽBE DOMIŠLJIJE: INTERAKTIVNA PRAZNIČNA PREDSTAVA ZA NAJMLAJŠE S COPRNICAMA ZOPRNICAMA ZVONKO IN TONKO IN MEDENA
ČAJANKA (ZA OTROKE OD 3. LETA DALJE)

FOTOGRAFSKA DELAVNICA - SLIKANJE S SVETLOBO

19. 12. • Krajevna knjižnica Trata, 17.30
USTVARJALNA DELAVNICA: NOVOLETNI OKRASKI
(ZA OTROKE OD 4. LETA DALJE)
Informacije: 04 51 12 500, info@knjiznica-skofjaloka.si
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20. 12.–29. 12. (razen 25. 12) • Adrenalinski park Gorajte, Virmaše
pri Škofji Loki, 15.00 in 17.00

26. 12. • Parkirišče pod cerkvijo v Stari Loki, 11.30

PRAVLJIČNA DEŽELA GORAJTE (OB VSAKEM VREMENU)

Informacije: Karmen Hafner, 040 81 80 69, k.hafner.setina@gmail.com

Informacije: 041 21 48 58, nika.komerc@gmail.com
20. 12. • Cankarjev trg, 17.00–22.00
BOŽIČNI LUFT Z GRAJSKO GOSTIJO:
– 17.00–22.00 Unikatna tržnica
– 17.00 Gledališka predstava Čarobni prazniki s prihodom Božička
– 20.00 Ulična predstava UPS
Informacije: 031 20 83 38, festival.luft@gmail.com
21. 12. • Rokodelski center DUO, 10.00
IZLOŽBE DOMIŠLJIJE: KROJILNICA IGRAČ

ŽEGNANJE KONJ IN OSLOV

27. 12. • Kino Sora, 16.00
LOKA V SNEGU: ANIMIRANI FILM JEŽEK IN VRAN NA SIROVI DIRKI
(KINO PREDSTAVA, VSTOP PROST)
Informacije: info@kinosora.si
27. 12. • Starološki trg, Stara Loka, 18.00
BOŽIČNI KONCERT IN PREDSTAVITEV KNJIŽICE “MIKLAVŽEVANJE
SKOZI ČAS”
Informacije: mihael.habicht@bioplus.si

(ustvarjalna delavnica za najmlajše), obvezne so prijave na
rokodelskicenter@visitskofjaloka.si.

27. 12. • Starološki trg, 18.00

Informacije: (04) 51 12 460, rokodelskicenter@visitskofjaloka

BOŽIČNI KONCERT IN PREDSTAVITEV KNJIŽICE “MIKLAVŽEVANJE
SKOZI ČAS”

21. 12. • Loški oder Škofja Loka, 10.00

Informacije: mihael.habicht@bioplus.si

GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE – LEOPOLD SUHODOLČAN:
MEDVEDEK NA OBISKU

27. 12. • Šotor na parkirišču Štemarje, 20.00

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

LOKA V SNEGU: DISKÖLÖKA V SNEGU
Informacije: lovro2@gmail.com

21. 12. • Bar Pilarna, Cankarjev trg 2, 11.00
LOKA V SNEGU: KAKO JE NASTAL SVET? (OTROŠKA PREDSTAVA)

28. 12. • Cerkev sv. Uršule v Pevnem, 15.30

Informacije: petra.cicic@gmail.com

MAŠA ZA ŽRTVE POVOJNIH POBOJEV V MATJAŽEVI JAMI
PRI PEVNEM

21. 12. • Loški oder Škofja Loka, 20.00

Informacije: 04 512 12 06

GLEDALIŠKA PREDSTAVA – BOJAN EMERŠIČ: EROTIKA (ZA IZVEN),
GOSTUJE ŠPAS TEATER

28. 12. • Trg pod gradom, 17.00

Informacije: 04 51 20 850, 041 73 09 82, gledalisce@kd-loskioder.si
22. 12.–10. 1. • Stara Loka in okolica
JASLICE V STARI LOKI
Informacije: Urška Florjančič, 031 26 18 13, urska.florjancic@telemach.net
21. 12.–7. 1. • Marijino znamenje na Mestnem trgu
JASLICE NA MESTNEM TRGU
Informacije: Vincencij Demšar, tel. 051 851 068,
mail: vincencij.demsar@gmail.com
23. 12. • Kapela Puštalskega gradu, 18.00
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT KITARISTOV (VSTOP JE PROST)
Informacije: 031 63 30 76, pomocnik@gsskofjaloka.si
25. 12. • Športna dvorana Trata, Škofja Loka, 19.30
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT MESTNEGA PIHALNEGA ORKESTRA
ŠKOFJA LOKA
Informacije: 041 70 31 58, mpo.skofjaloka@gmail.com, robert.novljan@gmail.com

LOKA V SNEGU: OBISK DEDKA MRAZA
Informacije: dpm.skofjaloka@gmail.com
28. 12. • Šotor na parkirišču Štemarje, 20.00
LOKA V SNEGU: SAMUEL LUCAS & GROOVE STATION
Informacije: Anže Tomšič, anze@barman.si
29. 12. • Šotor na parkirišču Štemarje, 20.00
LOKA V SNEGU: PERO LOVŠIN S PREDSKUPINO
Informacije: Občina Škofja Loka, Barman Anže Tomšič, s. p
31. 12. • Mestni trg, 21.00
LOKA V SNEGU: SILVESTROVANJE S SKUPINO DUBLE TRUBLE
Informacije: lovro2@gmail.com
31. 12. • zbirno mesto pred Marijino kapelico na Starološkem trgu, 21.45
SILVESTRSKO ROMANJE Z BAKLAMI IN LUČKAMI K MARIJI V
CRNGROB Z ZAHVALNO MAŠO
Informacije: Alojz Snoj, 04 512 12 06

44 | HOROSKOP
OVEN
21. 3.–21. 4.

RAK
22. 6.–22. 7.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: zmaj
Prednosti: samozavest, delavnost
Slabosti: nepremišljenost

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: koza
Prednosti: potrpežljivost
Slabosti: naivnost, nepremišljenost

V začetku leta boste posvetili veliko časa skrbi za svoj videz,
se posvečali samopodobi in dobremu počutju. Na svoje
rame si boste včasih naložili več obveznosti, kot bo treba.
Kljub visoko zastavljenim ciljem na poslovnem področju
boste vselej ostajali produktivni tudi drugje. Uskladili boste
svoje ideje z realnimi predstavami in uspešno krmarili skozi
prepreke. Odločitev za samostojno pot v mesecu juniju bo
več kot na mestu. Znesek na vašem računu pa bo najlepši
v jesenskih mesecih. V ljubezni ne boste toliko zadržani, a
vendar se boste popolnoma opogumili takrat, ko bo skoraj
že prepozno za akcijo. Srce boste imeli zaklenjeno, dokler ne
spoznate posebne osebe. Številke so: 4, 14, 22, 23, 27, 30, 33.

Končno lahko pričakujete, da se bo začelo dogajati tisto,
na kar se že leta pripravljate. Kolo sreče se bo obrnilo v
vašo smer in z vsakim korakom boste bližje svoji sladki
zmagi. Naredili si boste temeljit načrt za naprej, ki mu boste
vdano sledili. Odločali se boste po svoje in moč črpali iz
svojih izkušenj. Odpirale se vam bodo raznolike poti, a
vseh sprememb ne boste sprejeli v svoje življenje z enako
mero zanesljivosti. Razočaranje, ki ga boste doživeli v krogu
prijateljev, bo povzročilo, da boste za odtenek manj zaupljivi
do njih v nadaljnje. Odprti boste za pristno partnersko
ljubezen, ki se v tem letu ne bo oddaljila od vas, niti takrat,
ko se bodo pojavile težave. Številke so: 2, 5, 8, 9, 10, 19, 32.

BIK
22. 4.–20. 5.

LEV
23. 7.–23. 8.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: kača
Prednosti: impulzivnost
Slabosti: vihravost

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: opica
Prednosti: radodarnost
Slabosti: domišljavost, gospodovalnost

V duhu vedrega razpoloženja se boste prepustili vsemu,
kar bo prineslo novo leto. Začeli boste razmišljati o svojih
neizpolnjenih željah in se za njihovo uresničitev bolj potrudili.
Zdrav življenjski slog bo vodil do dobrega počutja. Udobno vam
bo v lastni koži in samozavesten pristop pri reševanju težav
bo tokrat pristen. V ljubezni boste zaradi nakopičenih vprašanj
postali bolj negotovi kot odločni. Sumničavost v marcu vam ne
prinese lepih zaključkov. Odločitev bo na dlani po dopustu, ko
boste pripravljeni sešteti pluse in minuse v svoji zvezi. Dobre
odnose lahko zagotovo pričakujete med prijatelji, ki vam bodo
stali ob strani. Številke so: 1, 3, 11, 15, 20, 22, 30.

Aktivni boste povsod, kjer se bo pojavilo kaj, kar bi vas
utegnilo zanimati. A v prvih mesecih prihajajočega leta se
boste bolj kot ne razdajali drugim ljudem. S tem ko boste
pomagali pomoči potrebnim, boste nahranili svojega duha
in umirili svoje vihrave misli. Vedno natrpan urnik, ki se bo z
vsemi obveznostmi najbolj "obtežil" maja, za vas v nobenem
trenutku ne bo prenaporen. V vašo korist se bo ravnalo
finančno stanje in ne bo potrebe, da bi hrepeneli po še večji
blaginji. Poslovni svet vas ne bo strašno privlačil, a boste kljub
temu dobro poskrbeli zase. V ljubezni boste našli potrditev in
zavetje ter s svojo toplino poskrbeli, da jo na svoj unikaten
način razširite med ljudi. Številke so 3, 4, 6, 8, 12, 17, 34.

DVOJČKA
21. 5.–21. 6.

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: konj
Prednosti: človekoljubje
Slabosti: lahkomiselnost

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: petelin
Prednosti: redoljubnost, varčnost
Slabosti: kritičnost

Pripetljajev v prihajajočem letu ne bo moč prešteti na prste
ene roke. Igrivo in sproščeno boste na vsako stvar znali
pogledati z dobre plati. Umirjenost na čustvenem področju
bo vaša močna iztočnica za premike tam, kjer boste mislili, da
bi se morali zgoditi. Razumevajoči odnosi z ljudmi vam bodo
greli srce skozi celo leto. Na koga se resnično lahko zanesete,
boste še najbolj začutili spomladi. Finančno stanje ne bo kot
iz pravljice, saj se bo treba za velike številke potruditi bolj kot
sicer. A kot rečeno: v dvoje bo vse videti dosti lažje. Potovanje
v tuje kraje vam bo še dolgo časa ostalo v lepem spominu.
Številke so: 1, 2, 9, 11, 13, 16, 34.

Leto bo prepleteno s čustvi. Še najbolj pa bo po njih
zaznamovano prvo tromesečje, ko bodo le ta v veliki meri
vplivala na vaše odločitve. V trenutku nelagodja v službi, ki bo
nadomestil prejšnjo sproščenost, boste nenadoma spremenili
svojo smer. Krenili boste v še ne raziskane vode in poskusili
iztržiti čim več s talentom, ki ga imate. Zaradi nepravičnih
dejanj nakopičeno jezo boste pretvorili v motivacijo, da
spremenite, kar se spremeniti da. Ohranjali boste dobre
odnose tako zasebno kot poslovno. Diplomatsko boste
pristopali h konfliktom in včasih rajši stopili korak nazaj. Od
ljubezni lahko največ pričakujete poleti. Romanc in flirtanja
ne boste izključili. Številke so: 7, 9, 10, 19, 27, 31, 34.

HOROSKOP | 45

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

KOZOROG
22. 12.–20. 1.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: pes
Prednosti: predanost, simpatičnost
Slabosti: nezvestoba, netočnost

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: bivol
Prednosti: prizadevnost
Slabosti: ljubosumnost

Okolje, v katerem boste obkroženi s svojimi domačimi, bo
najboljše za doseganje dobrih rezultatov, pri zadevah, ki
se vam bodo zdele pomembne. Med ljudi pa se boste tudi
v splošnem pomenu dobro znali vklopiti. Nove smernice, ki
jih boste postavili na finančnem področju, bodo vodile do
večjega zaslužka. Lahko bi se reklo, da boste našli pravi ključ,
da obdržite finance na svoji strani. Nepričakovana partnerjeva
ideja bo poskrbela za niz najrazličnejših sprememb v vašem
vsakdanjem življenju. Fleksibilnosti se boste morali še
priučiti, a korak za korakom boste v svoji vlogi bolj suvereni.
Pohvale vas bodo spodbujale bolj kot dejanski rezultati. Vaš
mesec bo junij. Številke so: 1, 2, 6, 16, 26, 29, 33.

Pripravljeni boste spremeniti marsikaj, da bi izboljšali svoje
odnose v službi. Mesec maj vam prinaša nove zadolžitve, ki
bodo popestrile vaš delavnik. Stopili boste iz ozadja in s svojo
ustvarjalnostjo pokazali, da zmorete še več, kot ste pokazali
do sedaj. Svoje mnenje boste lažje delili z drugimi, ko boste
začutili, da so vaše zamisli dobro sprejete, tudi na zasebni
ravni. Na novo bodo zaživeli že davno pozabljeni projekti, saj
boste v tem letu z okrepljenim pogumom znali malo več tvegati
in si privoščili poteze, na katere prej ne bi niti pomislili. Ujete
trenutke romantike boste preživeli na prav poseben način in
namenili veliko pozornosti partnerskemu odnosu. Številke so:
1, 6, 10, 11, 20, 25, 32.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: prašič
Prednosti: požrtvovalnost
Slabosti: trmoglavost, maščevalnost

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: tiger
Prednosti: neodvisnost
Slabosti: nestanovitnost

Razmišljati boste začeli o tem, kako bi lahko več naredili zase.
V tem primeru ne boste dolgo oklevali in svoje razmišljanje
udejanjili takoj, ko bo naproti prišla prava priložnost.
Sprostitev telesa in duha v terapevtskem smislu bo odlična
iztočnica za začetek. V duhu solidarnosti boste še naprej
skrbeli za želje drugih in marsikomu na obraz pričarali
nasmeh. Mesec februar bo izstopal po poslovnih odločitvah in
vam obenem prinašal tudi največ sreče na strani financ. Čut za
sprejemanje in razdajanje ljubezni bo močan skozi celo leto
in v tem smislu ne boste nikoli skrenili s svoje poti. Zanesli se
boste na svoje občutke in naredili tako, kot vam bo narekovala
vest. Številke so: 3, 4, 7, 14, 13, 18, 28.

Zanimanje za vse, kar je novega, vas bo pozitivno spodbudilo
k ukvarjanju z novimi konjički. Čas, ki si ga boste na ta račun
privoščili zase, pa ne bo koristen samo iz duhovnega vidika.
Ker boste svoje obslužbene dejavnosti kmalu začeli tudi tržiti,
bo obenem tudi zelo produktiven. Odločitev, ki jo boste v hipu
primorani preklicati, vam bo pot prekrižala še enkrat. Nova
priložnost se vam ne bo izmuznila, naredili boste tako, kot
je treba. Najbolj vam bo po godu mesec januar, čeprav boste
polni elana v vseh prvih štirih mesecih leta. Preostale mesece
boste posvetili druženju in sprostitvi. Ko boste prišli na zeleno
vejo, boste lahko svoja najljubša področja koristno združili.
Številke so: 3, 5, 7, 9, 12, 15, 30.

STRELEC
23. 11.–21. 12.

RIBI
20. 2.–20. 3.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: podgana
Prednosti: razsodnost, voditeljstvo
Slabosti: nezaupljivost

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: mačka
Prednosti: sočutnost
Slabosti: neodločnost

Prenehali se boste obremenjevati s tem, kaj je šlo narobe v
preteklem letu, ko kljub trudu ni šlo vse po načrtih. Dejstva res
govorijo zase, a morali si boste dati še eno priložnost. Včasih
največ velja prav tista spodbuda, ki si jo tihoma narekujemo
sami. Svojo energijo boste usmerili na več strani in še sami
boste presenečeni, do kakšnih premikov lahko pride, ko začnem
razmišljati še na kakšen drug način. Zbrano in odgovorno
razmišljanje v tem letu ne bo edina sprememba, ki se vas bo
dotikala na osebni ravni. V svojem ljubezenskem življenju boste
postavili pomembne mejnike in na neki način začeli na novo.
Pomembna novica v jesenskem obdobju bo obrodila mnogo
veselja in radosti. Številke so: 3, 4, 5, 7, 19, 22, 30.

Namesto da bi bili zazrti zgolj v eno smer, boste rajši na široko
odprli oči in bili na preži za vsako zanimivo priložnostjo, ki vam
jo bo prineslo novo leto. Bolj ko boste aktivni, več priložnosti
se bo pokazalo. Učenje in pridobivanje novih izkušenj bosta
tokrat zasedli prvo mesto med vašimi prioritetami. Finančno
stanje bo v prvi polovici leta nekoliko slabše, kot ste vajeni,
a bliskovita rast v začetku druge polovice bo poskrbela,
da boste na slabe spomine hitro pozabili. Za pomembne
investicije bo najboljši mesec november, za ljubezen pa
december. Usklajeno razmišljanje v partnerskem odnosu bo
ustvarjalo prijetno harmonijo, ki vam v zasebnem življenju
veliko pomeni. Številke so: 2, 4, 6, 8, 13, 17, 34.

NAJ VAŠ AVTO
SIJE TUDI POZIMI!

Še posebno pozimi nega in pranje vozila
preprečujeta nastanek korozije.
Privoščite svojemu vozilu najboljšo nego
v avtopralnici na bencinskem servisu
OMV v Škofji Loki.
Srečno in varno vožnjo v letu 2020 vam želi osebje
bencinskega servisa OMV v Škofji Loki
Stimacom, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 1, 4220 ŠKOFJA LOKA

Nagrade: 3 x bon za pet pranj vozila
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z ošte
vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) po
šljite do ponedeljka, 23. decembra 2019, na Go
renjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa
pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

STROKOVNI PREGLEDI VIDA,
KONTAKTNE LEČE IN
VOZNIŠKA DOVOLJENJA A IN B
KATEGORIJE
IZDELOVANJE
NAJNAPREDNEJŠIH
PROGRESIVNIH KOMBINIRANIH
OČAL (ZA DALEČ, SREDNJO IN
BLIŽINSKO GLEDANJE),
PRI KATERIH DOBITE DRUG PAR
STEKEL BREZPLAČNO
SONČNA IN ŠPORTNA OČALA
Z DIOPTRIJO
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vesel božič vo leto!
v no
VELIKA IZBIRA MODNIH OČAL
PRIZNANIH PROIZVAJALCEV

Telefon: (04) 236 87 44, www.claruskranj.si
Delovni čas: vsak delovni dan od 9. do 19. ure, ob sobotah od 9. do 12. ure.

Najdete nas na Nazorjevi ulici 3 v Kranju
(v bližini sodišča, poleg Nove KBM banke).

OPTIKA TOMAŽ ŠENK S.P., NAZORJEVA ULICA 3, KRANJ

EDINI MOJSTER
OČESNE OPTIKE
V KRANJU

ZA VSAKOGAR
ENO
OBI-jevo božično drevo!

Rezana kavkaška jelka
Izbrana kakovostna jelka s posebej gostimi, temno zelenimi, dolgimi iglicami
vse do vršičkov vej. Lepa simetrična rast z ravnim deblom. Priljubljena
žlahtna jelka ne pika, je dolgo obstojna in idealna za okrasitev z božičnimi
okraski. (brez dekoracije) Št. art.: 1376060 in dr.

100–150 cm

S

M

11,49

150–175 cm

14,99

L

175–200 cm

19,99

Na voljo tudi v XL, višina 200-250 cm. 29,99 €

za enostavno postavitev brez pomoči druge osebe

OBI D.O.O., JURČKOVA CESTA 226, LJUBLJANA

za enostavno postavitev brez pomoči druge osebe

17,99
Stojalo za božično
drevesce „Klick Fix“

Enovrvna tehnika z nožnim kolescem. Z dobro
zaščito pred prelivanjem in z zaščito za otroke.
Za drevesa do pribl. 200 cm višine, za debla do
pribl. ⌀ 8 cm. Z oznako GS (TÜV Rheinland).
Izdelano v Nemčiji. Št. art.: 7870082

OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28

24,99
od

Stojalo za božično
drevesce „Basic“

Enovrvna tehnika z nožno stopalko in
varovalom. Široki varnostni kremplji. S posodo
za vodo in indikatorjem nivoja vode. Na voljo
v različnih velikostih, od višine 220 cm,
⌀ debla do 11 cm. Ne vsebuje škodljivih
snovi. Z GS-certifikatom (TÜV Rheinland).
Izdelano v Nemčiji. Št. art.: 4532800 in dr.

Ponudba velja do razprodaje zalog.
Slike so simbolične. Cene so v EUR z vključenim DDV.

