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Splača se biti del naše velike družine, povejte naprej!

Gorenjski glas  
nagrajuje zvestobo.
Spoštovani naročnice in naročniki Gorenjskega glasa, če ste na naš časopis brez prekinitve 
naročeni že vsaj deset let, potem ste z malo sreče pri žrebu lahko dobitniki enega od lepih 
novoletnih daril, ki jih Gorenjski glas poklanja svojim zvestim naročnikom:

V
el

ik
o 

no
vo

le
tn

o 
žr

eb
an

je
 b

o 
21

. d
ec

em
br

a 
20

18
.

Pralni stroj Elektrolux Mešalnik  
Elektrolux

Likalnik Elektrolux

Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)
T: 04/ 20 10 590
Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure
sobota od 7. do 12. ure
Davidov hram d.o.o., Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji

PIVO HOP 
PRINCES 4,2 % 

 0,33 l ploč. 

PIVO  
LAGUNITAS  

IPA 6,2 %  
 0,355 l st.  

PIVO MORT 
SUBITE KRIEK 4,0 %

0,25 l st.

PIVO ROCKET  
QUEEN 6,9 %  

0,33 l ploč.  

PIVO MARS  
COLONY 5 % 

0,33 l ploč.   

PIVO CASHMERE 
NEIPA 

0,33 l ploč.

PIVO 
FORBIDDEN  
FRUIT 4,7 % 
0,33 l ploč. PIVO KOMB4JN  

PALE ALE 
0,33 l ploč.

PIVO SOL 4,5 % 
0,33 l st. PIVO AFFLIGEM 

BLONDE 6,7 % 
0,30 l st.

DECEMBER + VRHUNSKA PIVA = VESELI DECEMBER

PIVO POVODNI  
MOŽ 5,8 % 
0,33 l ploč.
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Na naslovnici: Nika Družinec
Foto: Tina Dokl
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Izdajatelj:   
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

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

Ured ni ca:  
Mateja Rant 

Ko mer ci a listka: 
Mateja Žvižaj, T: 04 201 42 48

Oblikovanje:  
Matjaž Švab

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

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

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

Raz nos:  
Poš ta Slo ve ni e, PE Kranj 

Ured ni štvo, na roč ni ne, oglas no tr že nje:  
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj  
T: 04/201 42 00, F: 04/201 42 13 
E-pošta: info@g-glas.si 

Mali ogla si: T 04/201 42 47 

De lo vni čas:  
po ne de ljek, to rek, če tr tek   
od 8. do 16. ure, sre da od 8. do 17. ure, 
petek od 8. do 15. ure, so bo te, ne de lje 
in praz ni ki za pr to

Loške novice so pri lo ga 99. šte vil ke  
Go renj ske ga gla sa, 11. decembra  2018,  
izšle so v na kla di 25.000 iz vo dov, pre-
jela so jih vsa gospodinjstva v ob či ni 
Škofja Loka, priložene so Gorenjske-
mu glasu. 
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VOLILNA UDELEŽBA

Na državni ravni je bila volilna ude-
ležba na lokalnih volitvah v prvem 
krogu, ki je potekal 18. novembra, 
51,18-odstotna, v drugem krogu 2. de-
cembra pa malo več kot 49-odstotna. 
V Škofji Loki je bila volilna udeležba 
nižja od državnega povprečja, in sicer 
v prvem krogu 48,34-odstotna, drugič 
pa se je na volišče odpravilo samo 
42,58 odstotka vseh volilnih upravi-
čencev.

VOLITVE V OBČINSKI SVET
Občina Škofja Loka je razdeljena na 
štiri volilne enote. Rezultati v odstot-
kih se po enotah nekoliko razlikujejo. 
Največ podpore je dobila Lista Miha 
Ješe in prijatelji Loke, ki bo, tako kot 
do sedaj, zasedla devet od 28 mest v 
občinskem svetu. Tesno za petami ji 
sledi SDS, ki je pridobila kar tri sedeže 
in jih bo tako sedaj imela osem. Ko-
munalno ekološka lista je pridobila 
dva sedeža, tako da bodo v novi sesta-
vi sedeli kar štirje njeni predstavniki. 
SLS in NSi sta izgubili po en sedež, Le-
vici ostajata dva sedeža in SD-ju en. 
Stranka SMC, ki je v prejšnjem man-

datu imela dva predstavnika, sedaj 
ni dobila dovolj podpore, prav tako ne 
stranka DeSUS, ki je v prejšnji sestavi 
imela en sedež.
Pri Prijateljih Loke v občinskem svetu 
tako ostajajo Veronika Hartman, Me-
lita Rebič, Igor Drakulič, Borjana Varja 
Koželj in Lea Leona Mlakar. Tineta Ra-
dinjo, ki so ga Ločani izbrali za novega 
župana, bo zamenjal naslednji kandi-
dat na listi, to je Lovro Štanta. Dosedanji 
župan Miha Ješe se bo usedel na svetni-
ški sedež, pridružila pa se mu bosta še 
Miha Peternel in Marko Murn.
V vrstah SDS bodo sedeli štirje dose-
danji občinski svetniki in štirje novi. 
Tako se bodo že izkušenim Gregorju 
Hostniku, Maji Cankar, Robertu Stra-
hu in Alešu Habjanu pridružili še Ro-
man Hartman, Jelka Dagarin, Igor 
Sadar in Katarina Bertoncelj Megušar.
Komunalno ekološka lista je pridobi-
la še dva svetnika, tako da bodo poleg 
Rolanda Krajnika, ki se je potegoval 
tudi za župana, sedeli še Zorica Škorc, 
ki ima s svetniško funkcijo že izku-
šnje, Andrej Štremfelj in Jožica Vavpo-
tič Srakar, ki je v prejšnjem mandatu 
bila svetnica stranke SMC.
Stranko SLS bosta tudi v tem man-
datu zastopala Valentin Jesenovec in 
Tomaž Paulus, NSi pa Ciril Peternel, 
ki se mu bo pridružil še Žiga Nastran. 
Levica bo še naprej zasedala dva sede-
ža, in sicer jo bosta zastopala doseda-
nji svetnik Martin Trampuš in nova 
svetnica Zdenka Šušteršič. Stranka SD 
bo tako kot do sedaj imela enega pred-
stavnika, in sicer Mirjam Jan - Blažič.

BOJ ZA ŽUPANSKI SEDEŽ

V prvem krogu so se za županski se-
dež potegovali trije kandidati. Največ 
podpore, in sicer slabih 44 odstotkov, 
je dobil Tine Radinja, ki je kandidiral 
s podporo liste Miha Ješe in prijatelji 

O županu odločal drugi krog
Tokratne volitve so prinesle nekaj sprememb v občinskem svetu, pa tudi nekaj 
novih imen na političnem parketu. V prvem krogu Ločani nismo izbrali župana,  
v drugem krogu pa je nekoliko več podpore prejel Tine Radinja.

Občina Škofja Loka

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 
2019.

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko 
osebno pregledujejo podatke za lastne nepremičnine in na te podatke poda-
jo pripombe od 12. 12. 2018 do 19. 12. 2018 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 v času od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018 na 
naslov Občine Škofja Loka.

Zavezanci spremembe sporočajo Občini Škofja Loka s pisno in podpisano vlogo. 
Vlogi je treba 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 na naslovu Mestni  

trg 15, v Škofji Loki.
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: 8. 11. 2018
Župan

mag. Miha Ješe l.r.
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                  Župnija Trnovo 
                 

 

Njena ekscelenca Věra Zemanová, veleposlanica Češke republike, 
vas vljudno vabi na 

BOŽIČNI KONCERT 
v izvedbi otroškega pevskega zbora MIFUN iz Prage 

v petek, 14. decembra 2018, ob 19:30, v cerkvi sv. Janeza Krstnika, Kolezijska 1, Ljubljana Trnovo 
in 

v soboto, 15. decembra 2018, ob 19:00 v Sokolskem domu, Mestni trg 16, Škofja Loka. 
 

Na programu bo tradicionalna božična skladba »Hej, mistře!« češkega skladatelja Jakuba Jana Rybe (1765–1815), 
božične pesmi Césarja Francka (1822–1890), Felixa Mendelssohna-Bartholdyja (1809–1847)  

in tradicionalne češke kolednice. 

Sponzorji dogodka: 

  

Loke. Sledil mu je Robert Strah (SDS) s slabimi 37 odstotki 
podpore, dobrih 19 odstotkov pa je dobil Rolando Krajnik, 
ki ga je predlagal svet stranke Komunalno ekološka lista.
Že rezultati prvega kroga so dali slutiti, da bo v drugem 
krogu izid zelo tesen. Straha, ki so ga v prvem krogu poleg 
predlagatelja SDS podprli še NSi, SLS ter Glas za otroke in 
družine, je v drugem krogu podprla še Komunalno ekolo-
ška lista.

Strahov slogan je bil: »Škofja Loka, mesto, kjer rad živim.« 
Radinja pa je nastopil pod sloganom: »Skupaj. Za Loko.«
In kakšen je bil volilni rezultat? Radinjo je podprlo 52,39 
odstotka oziroma 4098 volivcev, Straha pa 47,61 odstotka 
oziroma 3724 volivcev. Konstitutivna seja bo 20. decembra, 
ko bo Miha Ješe tudi prepustil vodenje občine svojemu na-
sledniku Radinji.
Tine Radinja je ob izidu volitev povedal: »Vesel sem in po-
nosen, ker se je večina Ločank in Ločanov odločila, da verja-
mejo v mojo vizijo, moj program in predvsem v našo ekipo. 
Seveda čutim tudi veliko odgovornost, ampak ravno zaradi 
ekipe sem prepričan, da nam bo uspelo izpolniti, kar smo si 
zadali, ter vsem Ločankam in Ločanom, ne glede na to, kje v 
Škofji Loki stanujejo, dvigniti kvaliteto življenja.«
Izid je bil, kot omenjeno, tesen. In kljub temu da sta oba 
kandidata stavila na zmago, je Strah pričakovano naspro-
tniku čestital: »Hvala vsem volivkam in volivcem za glas 
podpore. Obenem čestitke novemu županu Tinetu Radinji 
za korektno kampanjo in dober rezultat. Bilo je tesno. Na 
koncu je odločila mobilizacija centralnega (mestnega), 
pretežno bolj levega volilnega telesa. Slovenska demokrat-
ska stranka je v Škofji Loki dosegla zgodovinski rezultat 
in bo tudi naprej pomembna skupina v občinskem svetu. 
Osnovno izhodišče za nadaljnja povezovanja je uresniče-
vanje vizije razvoja Škofje Loke, ki smo jo od vseh strank 
in list najbolj precizno in jasno predstavili v volilni kam-
panji.«

Vsi skupaj: še vedno aktualni župan Miha Ješe (v sredini), njegov 
naslednik Tine Radinja (levo) in Robert Strah, ki je nasprotniku 
čestital ob zmagi.
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Za vami je osem let županovanja. Na katere projekte 
in dosežke ste najbolj ponosni oziroma bi jih poudarili?
"Osem let je bilo izredno aktivnih, uspešnih in polnih re-
alizacij različnih projektov. Posebej moram poudariti do-
bro sodelovanje in aktiviranje vseh ljudi, ki so želeli delati 
dobro za Škofjo Loko. Od projektov vsekakor velja posebej 
omeniti ureditev porečja Sor, se pravi ureditev kanalizaci-
je, vodooskrbe in čistilnih naprav skupaj z drugimi tremi 
občinami z Loškega. Zelo sem ponosen, da je celotna občin-
ska ekipa, oba podžupana in večina svetnikov, ta projekt 
podprla in je bil tudi v celoti izveden. Trenutno poteka naš 
največji projekt – gradnja vrtca. Naslednji velik projekt ne 
bo izjemno draga investicija, zato pa toliko pomembnejša 
za velik del naših občanov, to je ureditev meddruštvenega 
in medgeneracijskega centra v zahodnem krilu komande 
vojašnice, katere lastništvo pričakujemo prav v teh dneh, 
verjetno še za časa mojega mandata. V naslednjem letu bo 
svoja vrata odprla tudi nova tržnica. Tako bo v nekdanji 
vojašnici nastal ogromen kompleks društvene in družbene 
dejavnosti, ki bo nekako čez dve leti zasijal v polnem sijaju 
in bo vzorčen model medgeneracijskega sodelovanja.
Po drugi strani pa ne morem mimo odprtja južne loške ob-
voznice in trasiranja severne obvoznice ter mimo širokega 
mednarodnega sodelovanja, ki smo ga v mojem mandatu 
zelo razširili in poglobili."
• Ob tej priložnosti ste se želeli tudi zahvaliti …
"Predvsem sem dolžan zahvalo vsem občanom, ki so me 
podpirali s svojimi dobrimi predlogi in konstruktivno kri-
tiko. Na ta način smo veliko naredili in tudi izboljšali svo-
je delovanje. Predvsem sem ponosen na to, da smo uvedli 
določene investicijske kvote za krajevne skupnosti, tako da 
so sveti sami predlagali investicije, ki so se jim zdele naj-
bolj pomembne. Zahvaljujem se tudi predsednikom kra-
jevnih skupnosti, članom občinske uprave in pa predvsem 
obema podžupanoma, s katerima smo odlično sodelovali. 
Ne morem tudi mimo zahvale županom sosednjih občin; 
vsem trem županom z Loškega, medvoškemu in kranjske-
mu županu, rezultat dobrega sodelovanja so boljše cestne 
povezave in podpis pogodbe za gradnjo kolesarskih stez v 
vseh šestih omenjenih občinah.
Na koncu pa velik hvala županom pobratenih mest in čla-
nom diplomatskega zbora, ki so akreditirani v Republiki 
Sloveniji, s katerimi smo stkali pristne prijateljske vezi in 
oni so bili tisti, ki so ponesli glas o Loki po svetu."
• Nasledil vas bo Tine Radinja, ki ste ga tudi sami pod-
prli. Kakšna je vaša popotnica novemu županu? 

"Nekoč sem bil načelnik pri tabornikih v Loki, Tine Radinja 
je bil tudi. Zato sem ga tudi povabil v svojo ekipo, ker vem, 
da kdor je bil načelnik pri tabornikih, deluje za ljudi, sebe 
daje v drugo vrsto. In prepričan sem, da je to najboljša po-
potnica, ki jo lahko ima. Večkrat se je slišalo, da bom jaz 
župan v senci. Nikoli nisem bil nikjer v senci. Če bi hotel 
biti župan, potem bi za župana kandidiral. Tako pa raču-
nam, da bom še naprej aktivno in tvorno sodeloval v nje-
govi ekipi. Nisem naključno prej omenil tabornikov, ker 
tam je menjava takojšnja. Kdor ima pozicijo, ta tudi odloča 
– in tudi v škofjeloški občini bo tako. Prepričan sem, da 
bo Tine nadaljeval delo zadnjih osmih let, in sicer odprto, 
enakopravno za vse občane ter predvsem racionalno. Pa 
tudi po svoje. Zato so bili tudi uspehi."
• Še vedno boste aktivni, in sicer kot občinski svetnik. 
Za kaj se boste zavzemali?
"Z velikim veseljem bom deloval v svetu in prevzel nekaj 
projektov. To so predvsem program kakovostnega stara-
nja, koordinacija organizacije Škofjeloškega pasijona 2021, 
priprava projektov in priprava na gradnjo novega zdra-
vstvenega centra ter mednarodno sodelovanje. To so po 
svoje obsežna področja, po drugi strani pa bistveno ožja, 
kot so celotna pooblastila župana. Rade volje bom še na-
prej na voljo županu in drugim občanom."

Osem let županovanja
Miha Ješe se po osmih letih poslavlja z županske funkcije. Še naprej bo aktiven 
kot občinski svetnik in v pomoč novemu županu Tinetu Radinji.

Miha Ješe pravi, da je bilo zadnjih osem let izredno aktivnih  
in uspešnih.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Že danes v občini Škofja Loka živi več 
kot štiri tisoč starejših od 65 let, do leta 
2025 jih bo še tisoč več, do leta 2045 bo 
njihovo število krepko preseglo šest 
tisoč. Kako je za starajočo se generaci-
jo poskrbljeno danes in kako naj bo v 
prihodnje? O tem govori program ka-
kovostnega staranja, ki so ga pripra-
vili v občini in pripravo na delavnicah 
vključili številne organizacije, društva 
in druge ustanove, ki imajo ali bodo 
imele v prihodnje opraviti s starejšim 
prebivalstvom. Javnosti so ga predsta-
vili župan Škofje Loke Miha Ješe, pod-
župan Tine Radinja, koordinatorica 
Večgeneracijskega centra Gorenjske v 
Škofji Loki Apolonija Kandus, zunanja 
sodelavka Slavka Zupan ter Sabina 
Gabrijel in Jernej Tavčar z občinske 
uprave. Sogovorniki ugotavljajo, da je 
že danes veliko starejših vključenih 
v različna društva in programe, da 
zanje obstaja pestra izbira različnih 
dejavnosti, ponudbo pa bi se vsekakor 
dalo še izboljšati. Ena od možnosti, ki 
bo v prihodnje k temu zagotovo pripo-
mogla, je nastanek medgeneracijske-
ga in meddruštvenega centra v pro-
storih komande nekdanje vojašnice, 
kjer bodo boljše ne le prostorske mo-
žnosti za druženje in dejavnosti, tem-
več bo mogoča tudi boljša koordinaci-
ja teh storitev. Pestra je ponudba zlasti 
za tiste starejše, ki so še vedno aktivni, 
manjša pa za tiste, ki bodo v kratkem 

v večji meri potrebovali pomoč dru-
gih. Starejša populacija ni enoznačna, 
razlikujejo se namreč po sposobnostih 
in potrebah. Mlajši pravkar upokoje-
ni, aktivni in samostojni želijo delati, 
se rekreirati, vključevati v kulturno 
in družabno življenje, se izobraževati 
in biti digitalno pismeni in sposobni 
uporabljati sodobno informacijsko 
tehnologijo. Na delavnicah so ocenili 
tudi tovrstno poslovno ponudbo, ki je 
že zdaj na voljo starejšim, seveda pa 
to zahteva, da znajo uporabljati so-
dobno tehnologijo in se tako vključijo 
v digitalno družbo. Prehodni, slabše 
aktivni starostniki, ki pa so še vedno 
samostojni, bodo potrebovali manjša 
in oskrbovana stanovanja, pomoč pri 

vsakdanjih opravilih, prevoze, social-
ni servis. Tudi te storitve bodo lažje 
dosegljive, ko bo začel delovati medge-
neracijski center. Za najstarejše, bol-
ne in onemogle pa bo treba izboljšati 
možnosti institucionalnega varstva 
ali pomoči na domu za tiste, ki želijo 
čim dlje ostati doma. 
V programu so opredelili stanje in 
smer ukrepanja na desetih področjih: 
informiranje in svetovanje, medge-
neracijsko sodelovanje, solidarnost 
in sožitje, kulturno in družabno ži-
vljenje, rekreacija in zdrav življenj-
ski slog, vseživljenjsko izobraževanje 
in digitalno opismenjevanje, delo 
(in prostovoljstvo), prevozi starejših, 
zdravstvena oskrba starejših, social-
na oskrba in bivanje. Okrepiti bodo 
morali zlasti informiranje in sveto-
vanje, povečati delo na področju pro-
stovoljstva in prevozov, čakajo jih tudi 
ukrepi na področju stanovanjske poli-
tike za starejše. Najmočnejša pa so v 
občini Škofja Loka področja kulturne-
ga in družabnega življenja starejših, 
rekreacije in vseživljenjskega učenja.

Naj bo starost kakovostna
V Škofji Loki so pripravili program kakovostnega staranja, saj demografske 
napovedi kažejo, da se bo število prebivalcev, starejših od 65 let, v prihodnjih letih 
povečevalo. Radi bi, da bi bila starost kakovostna, starejši pa vključeni v družbo in 
medgeneracijsko (so)bivanje. 

Program kakovostnega staranja so predstavili (od leve): Tine Radinja, Sabina Gabrijel, 
Slavka Zupan, Miha Ješe, Apolonija Kandus in Jernej Tavčar. 

Pri prevozih starejših v Škofji Loki razmišljajo o možnosti, da bi 
jih nudilo društvo Sožitje v času, ko jih ne potrebujejo njihovi 
uporabniki. Računajo tudi na prostovoljne voznike, kot jih v 
Škofji Loki že poznajo iz mreže "prostoferjev", na prevoze na 
klic, na mlajše aktivne upokojence, ki bi s to storitvijo priskočili 
na pomoč tistim, ki sami ne vozijo ali nimajo nikogar, ki bi jih 
lahko peljal.O
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Julija so v Škofji Loki začeli obnavljati streho in ostrešje Loške-
ga gradu. Naložbo, vredno okoli pol milijona evrov, so končali 
novembra in ob tej priložnosti za "likof" povabili izvajalce, pro-
jektante in druge, ki so sodelovali pri obnovi. V galeriji Loškega 
gradu se je župan občine Škofja Loka Miha Ješe zahvalil vsem, 
ki so zahtevno gradnjo v četrt leta uspešno pripeljali do konca. 
Temeljito so obnovili ostrešje gradu, s čimer je Loški muzej pri-
dobil nove prostore za svojo dejavnost. Grad je dobil tudi novo 
kritino. Formalnega zaključka obnovitvenih del se je udeležil tudi 
državni sekretar na ministrstvu za kulturo Vojko Stopar. Iz držav-
nega razpisa je občina kot glavna investitorka pridobila znaten 
del denarja za obnovo, kar okoli 370 tisočakov. Zdaj čakamo na 
nov razpis, da obnovimo še fasado, je povedal župan Miha Ješe.   

Loški grad pod novo streho

S slovesnostjo v galeriji Loškega gradu so simbolično predali 
namenu obnovljeno streho. / Foto: Gorazd Kavčič

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Razvojna agencija Sora je sredi oktobra v Škofji Loki gostila 
sestanek partnerjev projekta NEKTEO, trajnostna energija 
za občine. Vodilni partner je deželna vlada avstrijske Koro-
ške, na slovenski strani pa poleg Razvojne agencije Sora še 
goriška regija. Gorenjska je v projektu zastopana s pilotni-
mi občinami Škofja Loka, Žiri, Preddvor in Jezersko, sicer je 
na čezmejnem območju vanj vključenih 36 pilotnih občin. 
Ob obisku so si partnerji v štirih občinah na Gorenjskem 
ogledali tudi primere dobrih praks na področju energetske 
učinkovitosti.
Ob sestanku v Škofji Loki so partnerji javnosti predstavili 
cilje projekta, ki bo trajal bo do leta 2020. Gre za čezmejni 
projekt sodelovanja med avstrijsko Koroško, Gorenjsko in 
Goriško, sofinanciran je iz programa sodelovanja Interreg 
V-A Slovenija-Avstrija, iz sredstev evropskega sklada za regi-
onalni razvoj. Namen je čezmejno ozaveščanje na področju 
energetske učinkovitosti, varčevanja z energijo in uporabo 
obnovljivih virov. Ciljne skupine so javni uslužbenci, odgo-
vorni za energijo v občinah, aktivno jih je v projekt vključe-
nih petsto, cilj je za pet odstotkov zmanjšati porabo energije. 
Na novinarski konferenci so cilje in sredstva za njihovo do-
seganje predstavili Christian Goritschnig, predstavnik koro-
ške deželne vlade, Jurij Bernik, direktor Razvojne agencije 
Sora, ter župan in podžupan občine Škofja Loka Miha Ješe in 
Tine Radinja, ki sta prikazala tudi dosežke občine na podro-
čju energetske učinkovitosti. V Škofji Loki od leta 2011 prek 
projekta Loško je ekološko iščejo načine za varovanje okolja 
in tudi za energetsko učinkovitost. Tako so v preteklih letih 
poskrbeli za energetske sanacije javnih stavb, za montoring 

porabe energije v njih, zadnji ukrep je nadzorni sistem po-
rabe vode, v izobraževalne namene so vzpostavili energet-
sko točko Pot ob Sori (partnerice projekta so identificirale 55 
energetskih točk, na Gorenjskem je teh deset), predstavili pa 
tudi, kako upoštevajo energetski vidik v zgodnji fazi načrto-
vanja investicij. Tine Radinja je pojasnil energetski pristop h 
gradnji novega "skoraj ničenergetskega" vrtca Kamnitnik, ki 
ga pravkar gradijo na območju nekdanje vojašnice.
Občina Škofja Loka se je v projektu NEKTEO predstavila kot 
občina z urejenim in kakovostnim sistemom upravljanja 
z energijo. S sistemom meritev spremlja 65 odstotkov rabe 
energije v stavbah v občinski lasti. V letih 2013 do 2015 je z ak-
tivnostmi v sistemu za spremljanje energije dosegla dvajse-
todstotno znižanje rabe energije v teh objektih. Skozi sistem 
upravljanja z energijo spremlja več kot sto kazalnikov učin-
kovitosti. Letos je občina sprejela nov energetski koncept. 
Predlani je kot prva občina v Sloveniji prejela priznanje za 
energetsko učinkovito ustanovo, ki ga ob Dnevih energetike 
podeljuje časnik Finance.
Pot ob Sori predstavlja prakse učinkovitega ukrepanja na 
področju nižanja rabe energije v stavbah, nanizanih ob reki 
Sori. To so: Šolski center Škofja Loka, Športna dvorana Poden, 
osnovni šoli Ivana Groharja in Jela Janežiča, Vrtec Najdihoj-
ca in Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. Po-
raba električne energije se je v šestih letih v njih zmanjšala 
za sedem odstotkov, poraba toplote za 31 odstotkov in vode 
za skoraj 22 odstotkov. V okviru projekta NEKTEO so vzpo-
stavili ali nadgradili dva sistema za monitoring v občini: v 
Bazenu Stara Loka in nadzorni sistem za spremljanje po-
rabe vode v treh osnovnih šolah (Cvetka Golarja, Jela Jane-
žiča in Ivana Groharja) ter v Vrtcu Pedenjped.

Škofja Loka v trajnostnem projektu
Škofja Loka je ena od 36 občin, ki so na avstrijski in slovenski strani vključene  
v čezmejni projekt NEKTEO, trajnostna energija za občine. 
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Obnovili bodo 260 metrov dolg odsek, 
pri čemer bodo uredili tudi površine 
za pešce in kolesarje na obeh straneh 
ceste ter rekonstruirali postajališči. 
Zgradili bodo tudi nov meteorni ka-
nal, zamenjali dotrajan vodovod, za-
sadili nova drevesa s hortikulturno 
ureditvijo in prenovili javno razsve-
tljavo. Vrednost gradbenih del znaša 
slabih 480 tisoč evrov, zaključena pa 
morajo biti v roku enega leta. 
Obnova Kidričeve ceste se na južnem 
delu navezuje na projekt obnove kri-
žišča Lipica, kjer je predvidena uki-
nitev semaforjev in gradnja novega 
krožnega križišča s kolesarskimi po-
vršinami vse do navezave na že zgra-
jeno krožno križišče na Godešiču ter 
preureditev obračališča za avtobuse, 
ki vključuje prestavitev avtobusnega 

postajališča Lipica in priključka na 
parkirišče Lipica. 
Projekt izgradnje krožnega križišča je 
v sklepni fazi, uspešno je bila izvedena 

recenzija s strani naročnika Direkcije 
Republike Slovenije za infrastrukturo, 
fizična gradnja krožnega križišča pa 
je predvidena prihodnje leto.

Začeli obnovo Kidričeve ceste
Kot so napovedali, so novembra začeli obnavljati Kidričevo cesto na odseku  
Odeja–krožišče Lipica.

Novembra so začeli z deli na dotrajani Kidričevi cesti.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Tako bodo v teh dneh na Godešiču namestili merilnik sme-
ri in jakosti vetra. Prav tako so v obnovljenih podstrešnih 
prostorih Loškega gradu namestili novo bazno postajo, ki 
bo, kot so sporočili s škofjeloške občine, zagotavljala avto-
nomnost, sinhronizacijo in podporo sistema spremljanja 
kakovosti zunanjega zraka ter omogočala ustrezen prenos 
podatkov in objavljanje rezultatov meritev. Na novo bazno 
postajo bodo v prihodnje lahko dodajali tudi senzorje za 
izvajanje meritev različnih parametrov.    
Ker so na Godešiču imeli več težav z merilno napravo, so 
tam z namenom še bolj natančnega in referenčnega spre-
mljanja kakovosti zunanjega zraka s prvim decembrom 
namestili dodatno merilno postajo za spremljanje prašnih 
delcev PM10 po referenčni metodi, ki bo delovala eno leto. 
Merilno postajo je postavil izbrani izvajalec meritev Naci-

onalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Maribora, 
ki ima za izvajanje meritev vsa potrebna pooblastila javne 
državne Agencije RS za okolje.
Podatke meritev spremljajo na dnevnem nivoju, metoda 
njihovega prikazovanja pa je nekoliko različna, zaradi česar 
jih ni možno integrirati v obstoječi sistem prikazovanja re-
zultatov meritev kakovosti zunanjega zraka. Zato bodo iz-
vajalci meritev vsak mesec izdelali mesečno poročilo, ki bo 
vsebovalo vse rezultate meritev monitoringa s primerjavo 
rezultatov z zahtevami Uredbe o kakovosti zunanjega zraka. 
Mesečna poročila bodo objavljena na spletni strani občine.
Po doslej opravljeni analizi podatkov o kakovosti zunanje-
ga zraka na vseh petih merilnih mestih v občini se izmer-
jeni podatki nahajajo v razredu nizke stopnje onesnaženo-
sti in so primerljivi z rezultati drugih merilnih mest, ki so 
v državni mreži monitoringa kakovosti zraka, sporočajo s 
škofjeloške občine.

Nadgradnja meritev kakovosti zraka
V občini Škofja Loka dopolnjujejo in nadgrajujejo obstoječi sistem za spremljanje 
meritev kakovosti zunanjega zraka.
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KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ, FOTO: TINA DOKL

Prof. dr. Fran Jesenko se je rodil 14. marca 1875 v Škofji 
Loki. Po končani gimnaziji je odšel na Dunaj, kjer je štu-
diral naravoslovje in tudi doktoriral. Bil je prvi na svetu, 
ki mu je uspelo križati rastline dveh različnih rastlinskih 
rodov, pšenico in rž, ter dobiti rodne potomce. V Ljubljani 
je na novoustanovljeni univerzi vodil botanični inštitut ter 
postal prvi redni profesor botanike. Hkrati je bil dr. Jesen-
ko velik domoljub in začetnik varstva narave pri nas ter 
pobudnik ustanovitve Triglavskega narodnega parka. Bil je 
žlahtni ljubitelj gora. Poudarjal je pomen varstva avtohto-
nih, redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, na-
ravnih ekosistemov in nasploh značilnosti žive in nežive 
narave.
Med bivanjem na Švedskem in v Švici se je navdušil nad 
zimskimi športi in se po vrnitvi v Ljubljano pridružil pi-
onirjem modernega smučanja. Postal je prvi predsednik 
Smučarske zveze Jugoslavije ter pripomogel k temu, da je 
smučanje postalo slovenski nacionalni šport. 
Življenjska pot dr. Frana Jesenka se je končala tam, kjer je 
bil najraje – v naravi. Poleti leta 1932 je šel k svojim študen-
tom v Dolino Triglavskih jezer in pot preko Komarče je bila 
zanj usodna. Omahnil je v globino, si zlomil hrbtenico in 

se tri dni pozneje za vedno poslovil. Njegove zadnje besede 
naj bi bile: »Težko je pustiti delo.«
Biotehniška fakulteta je po dr. Jesenku poimenovala tudi 
priznanja za največje dosežke na področju pedagoške, raz-
iskovalne in strokovne dejavnosti s področja biotehniških 
ved. V Škofji Loki vsako leto poteka Jesenkovo popoldne, 
katerega namen je promocija znanosti in povezovanje 
znanstvenikov, študentov in dijakov.
Ob slavnostnem odkritju kipa, ki ga je mojstrsko izdelal 
kipar Metod Frlic in ki stoji na kamnu, pripeljanem iz Tri-
glavskega narodnega parka, so bili slavnostni govorniki 
Marjan Luževič iz Odbora za muzej športa, profesorica Ma-
rina Pintar iz Biotehniške fakultete ter župan Miha Ješe. 
Za kulturni program je poskrbel Škofjeloški oktet.

Nov spomenik v Aleji 
zaslužnih Ločanov
V začetku decembra so v Aleji zaslužnih 
Ločanov odkrili spomenik profesorju dr. 
Franu Jesenku. Avtor kipa je akademski 
kipar Metod Frlic.

V Aleji zaslužnih Ločanov so odkrili že dvanajsti spomenik. 
Ostalim kipom se je pridružil kip dr. Frana Jesenka.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Na Godešiču je Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo na podlagi 
izvedenega terenskega ogleda regio-
nalne ceste leta 2016 pristopila k ure-
ditvi ceste in izvedbi celovitih ukrepov 
za umirjanje prometa na državni cesti 
na celotnem območju naselja Godešič.  
Izvedbeni načrt je bil že strokovno 

recenziran. V usklajevanje predloga 
načrta sta bili vključeni tako Občina 
Škofja Loka kot Krajevna skupnost 
Godešič, in kot so sporočili v izjavi za 
javnost, sta se obe strinjali s predvide-
no ureditvijo in prometno-varnostni-
mi ukrepi. 
Izvedbeni načrt predvideva ureditev 
površin za pešce in kolesarje ter ure-
ditev nevarnega križišča. S predlaga-

no prometno-varnostno ureditvijo se 
bo izboljšala pretočnost in prometna 
varnost na obravnavanem odseku re-
gionalne ceste, so mnenja na škofjelo-
ški občini. Med Občino Škofja Loka in 
Direkcijo je bil že podpisan sporazum 
o sofinanciranju omenjene ureditve. 
Po zadnjih podatkih je odkupljenih 
dobra polovica zemljišč, ki so potreb-
na za nadaljevanje projekta.

Odkupi zemljišč na Godešiču
V teku je odkup zemljišč, potrebnih za izvedbo celovitih ukrepov za umirjanje 
prometa na državni cesti Škofja Loka–Jeprca v naselju Godešič.



OBČINSKE NOVICE | 11 

V okviru Otroškega abonmaja se bodo v soboto, 15. decembra, z glasbeno pravljico predsta-
vili otroci in zaposleni iz vrtca Sončni žarek. Času primerno pravljica govori o čarobni, skriv-
nostni božični noči. Kot nežna pesem se spet vrača božič. Božična drevesca, pisane sveče, 
jaslice, voščila prijateljem, duše se umirjajo, k polnočnici gremo ... Z glasbeno pravljico o 
skrivnostni noči, ob kateri zazvenijo strune srca, o noči, ki kliče kralje in pastirje, premika 
angele in zvezde, se praznovanje lahko začne.

Skrivnostna noč

Danes ob 18. uri vabljeni v So-
kolski dom na predstavitev nove 
številke mednarodnega zbornika 
''Pasijonski Almanah/Passionis 
annuarium 2018/2''. Zbornik je 
namenjen predstavitvi pasijon-
skega dogajanja na Slovenskem 
in v Evropi. Osrednja tema leto-
šnje številke je tako mednarodno 
združenje Pasijonskih poti (Cami-
nos de pasion) ter praznovanje 
velikega tedna in velike noči v 
Španiji in drugod po Južni Evro-
pi. Vsebino zbornika bosta osve-
tlila glavni urednik Jože Štukl in 
odgovorni urednik Franc Križnar, 
v kulturnem programu pa bosta 
nastopila Janez Jocif na strunski 
lajni in dudah ter Marjanca Jocif 
na kljunasti flavti.

Predstavitev  
Pasijonskega  
almanaha
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MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ŠOLE

Na mladinskem natečaju kratkih 
filmov, ki vsako leto poteka v okviru 
filmskega festivala o človekovih pra-
vicah This Human World, je letos so-
delovala tudi skupina impro gledali-
šča Gimnazije Škofja Loka, ki se je pri 
pripravi filma povezala še z dvema di-
jakoma medijskega krožka. Festival, 
ki je letos potekal od 29. novembra do 
10. decembra, pripravljajo pod okri-
ljem informacijske službe Združenih 
narodov na Dunaju in Agencije Zdru-
ženih narodov za begunce v Avstriji 
ter v sodelovanju s šolami iz Avstrije, 
Slovenije, Madžarske in Slovaške.
Natečaj je namenjen mladim med 
desetim in dvajsetim letom, ki lahko 
sodelujejo z največ tri minute dolgi-
mi filmi, za katere navdih najdejo v 
splošni deklaraciji človekovih pravic. 
Ob letošnji sedemdesetletnici ome-
njene deklaracije so se pri temi na-
tečaja osredotočili na pravice žensk 
in deklet. Mladim tako ponudijo mo-
žnost kritične refleksije o pomenu 
človekovih pravic. Na natečaj je po 
besedah mentorice impro gledališča 
v Gimnaziji Škofja Loka Tatjane Žagar 
letos prispelo kar sedemdeset kratkih 
filmov, mednarodna žirija pa je njiho-
vemu filmu prisodila tretjo nagrado. 
Za dijake je bilo to veliko priznanje, 
saj so prvič sodelovali na tem nateča-
ju. "Za nagrado so nas 29. novembra 
povabili na odprtje festivala na Dunaj, 
kamor se je v spremstvu dveh učite-
ljev odpravilo šest dijakov," je razloži-
la Tatjana Žagar. Med drugim so jih 
povabili v tamkajšnjo mestno hišo, 
kjer so jim podelili nagrade, obenem 
pa so to priložnost izkoristili za ogled 
Dunaja. Na odprtju festivala so zvečer 
prikazali tudi nagrajene kratke filme, 
posebno doživetje za dijake je predsta-
vljal še obisk prostorov Organizacije 

združenih narodov na Dunaju, je po-
jasnila Tatjana Žagar.
Čeprav so prijavo na natečaj oddali 
že v juniju, so se na snemanje resne-
je začeli pripravljati po počitnicah. 
Najprej so zbrali ideje in predloge za 
temo filma, pri čemer so po nasvetu 
Tatjane Žagar izhajali iz njihovega 
sveta, da so prizore potem tudi sami 
odigrali. "Rok za oddajo prispevkov je 
bil sprva 6. november, a so ga prav za-
radi velikega števila prijavljenih na-
knadno prestavili na 25. oktober, tako 
da smo na koncu film snemali v pre-
cejšnji časovni stiski." Dva prizora so 
snemali še zadnji dan, ko je bil rok za 
oddajo, je priznala Tatjana Žagar. Po-
tem je sledila še montaža, tako da so 
res lovili zadnje minute. Prav zato si 
od natečaja niso dosti obetali in je bila 
nagrada še toliko lepše presenečenje.
V središču njihove zgodbe je najstni-
ška spolnost, ki pripelje do noseč-

nosti. "Fant potem dekletu priskrbi 
tabletko za splav in zanj je s tem 
zgodba končana, dekle pa ostane 
sama s tem problemom," je vsebino 
strnila Tatjana Žagar in dodala, da so 
se za ta scenarij odločili, ker je zgod-
ba precej verjetna in bi se lahko zgo-
dila tudi dijakom. "Končne odločitve 
dekleta ne prikažemo, želeli smo le 
opozoriti na različno odgovornost, ki 
jo nosita fant in dekle." Članica ekipe 
Petra Štibelj je ob tem poudarila, da 
so se želeli osredotočiti na to, da sicer 
živimo v državi, v kateri je relativno 
dobro poskrbljeno za pravice žensk, a 
kljub temu ni nujno, da v tem okviru 
vse deluje brezhibno. "Želeli smo opo-
zoriti, da ta zakonski okvir pravic ni 
dovolj, ko smo postavljeni pred vpra-
šanje svoje vesti. To pa je včasih bolj 
odvisno od vsakega posameznika kot 
zunanjih okoliščin," je poudarila Pe-
tra Štibelj.

Za nagrado na Dunaj
Na mednarodnem natečaju z naslovom This Human World so si s svojim 
kratkim filmom na temo ženskih pravic dijaki Gimnazije Škofja Loka prislužili 
tretjo nagrado.

Po nagrado, ki so si jo prislužili na mednarodnem natečaju kratkih filmov, so se dijaki 
Gimnazije Škofja Loka odpravili na Dunaj.



IZOBRAŽEVANJE | 13 

OptikaKrmelj,SimonKrmelj,s. p., 
Šolska ulica 2, Škofja Loka
telefon: 04/5126751
www.optika-krmelj.com

 

PESTRA KOLEKCIJA  
KOREKCIJSKIH OKVIRJEV

Okulistični pregledi vsak torek od 14. do 18. ure.  
Naročilo na 04 512 67 51.
Delovni čas od 8. do 19. ure, ob sobotah od 9. do 12. ure.

 

PRI NAKUPU PROGRESIVNIH STEKEL 
DOBITE 1 PAR ENOŽARIŠČNIH  
STEKEL ZA BLIŽINO

    Srečno  

2019!

BREZPLAČNO

MATEJA RANT, FOTO: ANA PREVC

Dijaki Gimnazije Škofja Loka so tako kot vsako leto v 
predprazničnem času pripravili dobrodelno prireditev 
Dijak dijaku. Prireditev je letos potekala pod naslovom 
Življenje je lepo.
"Dogajanje je bilo povezano z rdečo nitjo letošnjega šolske-
ga leta, v katerem razmišljamo o blagostanju," je pojasnila 
predsednica društva Gaudeamus Irena Florjančič. Pripra-
vili so zanimiv program v vseh jezikih, ki jih poučujejo v 
šoli, program pa so obogatili tudi gostje, učenci škofjelo-
ških osnovnih šol Ivana Groharja in Škofja Loka-Mesto. 
Pred prireditvijo in po njej so obiskovalci lahko kupili 
razstavljene izdelke dijakov drugega letnika in se družili 
ob skodelici čaja, s čimer so jim pričarali res prijeten za-
dnji novembrski večer. "S prostovoljnimi prispevki so obi-
skovalci dodobra napolnili sklad Gaudeamus, to je sklad 
solidarnostne pomoči dijakom Gimnazije Škofja Loka za 
sofinanciranje strokovnih ekskurzij, izmenjav ter kultur-
nih in športnih aktivnosti," je razložila Irena Florjančič in 
dodala, da je bil najuspešnejši razred 2. c, čeprav so se tudi 
vsi drugi dijaki izkazali s svojo prizadevnostjo, zato jih je 
ob razglasitvi rezultatov ravnatelj nagradil s torticami.

Dijaki znova dobrodelni

Letošnjo prireditev so pripravili pod naslovom Življenje je lepo.

Na stojnicah so ponujali raznovrstne izdelke dijakov.
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www.lokavsnegu.si

Festival

loka
v snegu

Prižig novoletnih luči, odprtje Izložb domišljije, miklavževanje, 
prihod Božička in dedka Mraza, sejmi, koncerti, delavnice,  

filmske predstave, Božični LUFt …

1. 12. - 31. 12. v Škofji Loki

MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ŠOLE

Petletni projekt Pogum poteka pod okriljem ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport, republiškega zavoda za 
šolstvo ter konzorcijskih partnerjev, v primeru OŠ Ivana 
Groharja je to pedagoška fakulteta. Z aktivnostmi, ki jih že 
izvajajo oziroma jih še bodo izvajali, želijo pri mladih okre-
piti kompetenco podjetnosti, ki sta jo Evropski parlament 
in Evropski svet uvrstila med osem ključnih kompetenc 
za vseživljenjsko učenje – to so tiste kompetence, ki jih vsi 

Pri mladih  
krepijo podjetnost
Osnovna šola Ivana Groharja Škofja 
Loka je ena izmed devetdesetih 
slovenskih šol, ki so se kot razvojne šole 
pridružile projektu Pogum, s katerim 
pri mladih razvijajo samoiniciativnost 
in podjetnost.

Na dnevu dejavnosti so učenci izdelovali nove uporabne 
predmete iz odpadne embalaže.

ljudje potrebujemo za osebno izpolnitev in razvoj, social-
no vključenost in zaposlitev, je razložila vodja projektne-
ga tima na šoli Helena Matičič Hostnik. Šolski razvojni 
tim sestavljajo še učiteljice Ivanka Dolenc, Urška Ziherl, 
Tina Osterman, Olga Koplan in ravnatelj Marko Primožič. 
V projekt so ta čas vključili tri oddelke sedmega razreda, 
sčasoma pa ga bodo razširili na celotno šolo.
Dejavnosti v sklopu projekta izvajajo tako znotraj obve-
znega kot razširjenega programa, pa tudi zunaj šolskega 
programa. Za cilj so si po besedah Olge Koplan zastavi-
li učence spodbujati k samostojnemu in ustvarjalnemu 
razmišljanju, vključili pa so tudi varovanje okolja. V okvi-
ru obveznega programa so tako konec oktobra izvedli 
tehniški dan, pri katerem so se osredotočili na proble-
matiko kopičenja odpadkov in njihove reciklaže. "Dejav-
nosti v okviru tehniškega dneva so temeljile na med-
predmetnem povezovanju in so izhajale iz ciljev učnih 
načrtov naravoslovja, slovenščine in likovne umetnosti," 
je razložila Helena Matičič Hostnik. Na tehniški dan so 
se učenci v skupinah pripravljali že prej pri urah pouka 
naravoslovja in razrednih urah, ko so razmišljali, kakšne 
so možnosti ponovne uporabe odpadne embalaže in dru-
gih odpadkov. "Sledilo je individualno načrtovanje izdelka 
iz kateregakoli odpadnega materiala. Ključno pri tem je 
bilo, da je vsak učenec svoj izdelek od ideje do končne iz-
vedbe načrtoval sam." Te izdelke so nato izdelali v okviru 
dneva dejavnosti. Za njihovo izdelavo so uporabili odpa-
dno plastično embalažo, papir, pločevinke in tudi nekaj 
tekstila. "Nastali so unikatni lončki za svinčnike in rože, 
platnena vreča, svečnik, avtomat za točenje vode, terarij, 
izvirna metla iz odpadnih plastenk, svetilke iz steklenih 
kozarcev, lutke iz strganih in premajhnih nogavic," je 
naštela Helena Matičič Hostnik. Na tehniškem dnevu so 
razen tega učenci spoznali tudi vrste oglasov in njihove O
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V večnamenskem prostoru šole so pripravili izmenjevalnico igrač, družabnih iger, knjig, oblačil in planinskih čevljev.

značilnosti ter s pomočjo navodil iz-
delali osnutek za lasten oglas za svoj 
izdelek. 
Vzporedno je v večnamenskem prosto-
ru šole potekala izmenjevalnica igrač, 
družabnih iger, knjig, oblačil in pla-
ninskih čevljev. V projekt so namreč 
v okviru razširjenega programa vklju-
čili tudi planinski krožek, je pojasnila 

Ivanka Dolenc, za varno hojo v hribe 
pa je primerna obutev zelo pomemb-
na. "Zbrali smo dvajset parov planin-
skih čevljev, od tega jih je osemnajst 
dobilo nove lastnike." Z vključitvijo de-
javnosti planinskega krožka v projekt 
želijo po besedah Ivanke Dolenc razvi-
jati pozitiven odnos do narave in pri-
spevati k skladnemu celostnemu ra-

zvoju mladega človeka. "Tako se bodo 
naučili zdravega preživljanja prostega 
časa, pridobljene izkušnje pa prenesli 
tudi v kasnejša obdobja v življenju." V 
sklopu projekta pa načrtujejo še sode-
lovanje z lokalno skupnostjo. S svojim 
nastopom bodo učenci v decembru 
razveselili stanovalce Centra slepih, 
slabovidnih in starejših Škofja Loka.
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IGOR KAVČIČ

Ta čas so v okviru prednovoletnih 
Izložb domišljije slike Pavlovčeve in 
Demšarjeve že na ogled v Jesharni, 
prav tako je tam na voljo z njunimi 
reprodukcijami oplemenitena zbirka 
pesmi Agate Trojar s pomenljivim na-
slovom Cvrčanje nad mestom. 
Zbirka je pravzaprav skupinsko delo 
treh prijateljic. "Ideja o 'cvrčanju' je 
stara dve leti. Po ponatisu moje zadnje 
zbirke sem že ustvarjala ta ljubezen-
ski cikel in s še eno Agato, slikarko 
in mojo dobro prijateljico, sva razmi-
šljali o knjigi, v kateri bova ustvarjali 
neodvisno ena od druge, edino vodilo 
bo osnovna tema – ljubezen. S svoji-
mi slikami je pristopila še Barbara, 
ki je knjigo tudi oblikovala, v okviru 
svojega Kulturnega društva Sejalec 
umetnosti sem uspela zbrati nekaj 
denarja za tisk, in oktobra smo Cvr-
čanje nad mestom prvič predstavile," 
pojasnjuje Agata Trojar, ki tokrat pod-
pisuje svojo peto zbirko. Prvi dve sta še 
iz študentskih let. Jagode iz leta 1985 
in Jagode 2, ki je izšla šest let zatem. 
Jagode? "Jagoda je bil moj psevdonim. 
Po loško se jagoda izgovori kot jagada, 
od tu pa ni daleč Agata. In ob prvi zbir-
ki sem tudi prvič povedala, kdo je ti-
sta Jagoda, ki piše pesmi," pove Agata 
Trojar; da seveda nikoli ne bo pozabila 
takratne predstavitve zbirke v kapeli 
Puštalskega gradu, ko je ob tem zapel 
tudi Komorni pevski zbor z Janezom 
Jocifom. 
"Pesništvo je moj način življenja. Tako 
povem, kaj čutim. S pesmijo se izra-
žam in svoje občutke na ta način de-
lim tudi z drugimi," o svojem pesni-
štvu pripoveduje Trojarjeva, ki sicer že 
dve desetletji živi na Zgornji Senici, a 
do domače Škofje Loke nikoli ni daleč. 

"Doma smo veliko brali. Oče je vedno 
izgubljal živce, ko sem med pomiva-
njem posode na cevi kuhinjskega boj-
lerja nastavila knjigo, da sem lahko 
zraven še brala. V družini smo eden 
drugemu kradli knjige," se pošali. Tre-
tjo zbirko Vonj nasmeha je izdala leta 
1997, pred tremi leti pa je izšla še ena 
Nekaj grižljajev lune, ki je leto kasneje 
doživela tudi prvi ponatis.
Sicer je Trojarjeva po izobrazbi inže-
nirka kemijske in v nadaljevanju še 
tekstilne tehnologije in je ta čas vodja 
proizvodnje v galvaniki. Da gre za dve 
življenji, pa odločno zanika. "Sicer je 
odvisno, s katere strani človek gle-
da, ampak kakorkoli vzamete, vse to 
sem jaz, tako tista, ki beleži svoje ob-
čutke v pesmi, kot tista, ki se spozna 
na kemijske reakcije, matematiko in 
razna tako imenovana moška dela 
po hiši. Tak je moj način življenja, 
imam tako roke za delo kot glavo in 
srce za kaj drugega."
In kaj je tisto, kar cvrči nad mestom? 
Agata pove, da je to njen izraz za lju-

bezen, za ljubezenske dogodivščine, 
erotiko. In tokrat je cvrčalo nad me-
stom oziroma povsod tam, kjer ga pe-
snica zasliši, tako kot ga zaslišita tudi 
prijateljici Agata Pavlovec in Barbara 
Demšar. "Vse tri smo si blizu v nači-
nu razmišljanja. Kar ustvarja vsaka 
izmed nas, se dotakne tudi drugih 
dveh. Smo uglašene na isti frekvenci," 
dodaja sogovornica. Pesmi so pred-
stavljene v treh delih, mednje pa so 
v dveh sklopih umeščena dela obeh 
slikark. Tako vse tri avtorice in nji-
hovo delo spoznamo na enem mestu, 
saj je knjiga na neki način lahko tudi 
njihov predstavitveni katalog. Vanj je 
razmišljanje o obeh slikarkah dodal 
umetnostni zgodovinar Boštjan So-
klič, pesmi pa je pod drobnogled vzela 
literarna poznavalka Ana Poretna. 
Cvrčanje nad mestom so avtorice 
obogatile še z zgoščenko, na kateri 
pesmi recitira igralec Igor Žužek, za 
glasbeno podlago pa je poskrbel Bo-
štjan Soklič s skupino Tantadruj. Ta 
petek v Jesharni.

Uglašene na cvrčanje
Cvrčanje nad mestom čutijo tri prijateljice – pesnica Agata Trojar in slikarki Agata 
Pavlovec ter Barbara Demšar. Pesniška zbirka prve prinaša tudi reprodukcije slik 
drugih dveh. V petek, 14. decembra, ob 19. uri se jim bodo v Jesharni na recitalu 
pridružili še igralec Igor Žužek, skupina Tantadruj in še kdo.

Agata Trojar ob Sori s pesniško zbirko Cvrčanje nad mestom, v kateri sodeluje s 
prijateljicama slikarkama Agato Pavlovec in Barbaro Demšar / Foto: Igor Kavčič
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IGOR KAVČIČ, FOTO: TINA DOKL

Ob aktualni razstavi o prvi svetovni vojni na Loškem z na-
slovom Nič nam ne morejo sovražne vojne! so na Loškem 
gradu za javnost ponovno odprli tudi grajsko kapelo – z re-
stavriranimi poslikavami in oltarji znova na svojem mestu. 
Poslikava je povezana s prvo svetovno vojno: sredi vojne vihre 
jo je leta 1915 po naročilu uršulink, takratnih lastnic gradu, 
poslikal Anton Jebačin. Čas zaključka zadnje faze restavrira-
nja pa sovpada s časom, ko je tudi Jebačin 13. novembra pred 
malo več kot sto leti dokončal poslikave.
Po besedah direktorice Loškega muzeja Saše Nabergoj so 
prva sondiranja v sodelovanju z Restavratorskim centrom 
ZVKD izvedli poleti 2013 in zatem v letih 2014 in 2015 izve-
dli restavriranje zgornjega dela sten in oboka kapele. "Ko-
nec leta 2015 smo prvo fazo zaključili in pripravili načrt in 
finančno konstrukcijo za restavriranje celotne kapele. Žal 
so se prav zaradi finančnih razlogov dela zaustavila," poja-
snjuje Nabergojeva: "V muzeju in na zavodu smo v začetku 
letošnjega leta ocenili, da glede na trenutno stanje na po-
dročju financiranja kulturne dediščine, ni velikih možnosti, 
da bi ta sredstva v kratkem tudi dobili. Zato smo se odločili, 
da postavimo nazaj dražgoške oltarje, ki so bili tri leta v ška-
tlah sredi prostora, in tako kapelo spet odpremo za javnost." 
Za ponovno postavitev so skupaj z zavodom uspeli pridobiti 
sredstva ministrstva za kulturo, hkrati pa so restavrirali še 
dve freski, ki sta bili vidni v predhodnem sondiranju. 
"Restavrirani prizori v spodnjem delu kapele skupaj s po-
slikano kupolo zdaj po mnogih desetletjih spet tvorijo ce-

loto. Vidna je glavnina poslikav, neodkriti ostajajo le še 
nekateri dekorativni deli poslikav na pilastrih, o prezen-
taciji katerih pa se stroka še odloča," dodaja umetnostna 
zgodovinarka v Loškem muzeju Barbara Sterle Vurnik, ki je 
kapelo s poslikavami vključila tudi v že omenjeno razsta-
vo. Hkrati so nazaj na svoje staro mesto postavili tudi ene 
najznamenitejših primerov slovenskih baročnih oltarjev 
iz 17. stoletja, dražgoške zlate oltarje.
Kapela je tako spet odprta za obiskovalce, v njej bodo po-
novno potekale kulturne prireditve in koncerti, saj gre za 
izjemno akustičen prostor, prav tako pa bo kapela na voljo 
tudi za poroke.

Poslikave restavrirane, oltarji na svojem mestu
V Loškem muzeju so zaključili z večletnim projektom restavriranja stenskih 
poslikav grajske kapele.

Direktorica Loškega muzeja Saša Nabergoj v "novi" grajski kapeli 
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Ženske. Pogosto strastne zbiralke čevljev. Vedno v lovu za novimi. Ne glede na količino, svoj slog in priložnost boste v zimski kolekciji Ara zagotovo našle par čevljev, 
brez katerih ne boste želele domov. Arini čevlji so izdelani iz vrhunskih materialov, ki s pomočjo atraktivnih barv naredijo kolekcijo zanimivo, privlačno in pa seveda 
udobno. Pika na i so detajli iz krzna, zanimivi vzorci, zadrge, zakovice in zaponke. Da bo vaša noga spočita tudi ob koncu delovnega dne, Ara v svojem rednem pro-
gramu ponuja različne širine čevljev, širok izbor naravnih in visoko kakovostnih materialov, posebno blaženje za udoben korak in polovične številke.
Ara obutev vam je na voljo v trgovinah po vsej Sloveniji. Svoj najljubši par pa lahko najdete tudi v Kranju, v trgovinah: Mass Qlandia, Luigi, Cokla No1 Primskovo, 
Kopitarna TC Merkur, La Scarpa Supernova in Pami.

To zimo izbirajte eleganco in udobje!
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Božično-novoletni koncert  
v izvedbi 

TRIA EROIKA AROMATIKA
Kulturni dom Sv. Duh, 

nedelja, 23. december, ob 18. uri   

Vstopnice Turizem Škofja Loka 051 427 827

MATEJA RANT, FOTO: IGOR MARTINŠEK

Miklavževanje z namenom oživitve starih običajev in 
ljudskega izročila v mestu pripravljajo v Prosvetnem dru-
štvu Sotočje Škofja Loka. Ne Mestni trg so se minulo sre-
do tako v temi najprej zgrnili parkeljni, njihov hrup, ro-
žljanje z verigami in zvijačnost pa sta premagala mir in 
dobrota Miklavža. Mesto je zasijalo v prazničnih lučeh, 
Miklavževi spremljevalci angeli pa so otroke obdarili s 
krhlji, medenjaki in bomboni.
Otroci so se nato skupaj z Miklavžem napotili skozi pekel 
v gledališče, na Loški oder, kjer so si ogledali predstavo 
Zgodba za vse čase v režiji Ljube Demšar in izvedbi gleda-
liške sekcije Prosvetnega društva Sotočje Škofja Loka. V 
igri je bilo mogoče slediti zgodbam treh mam in njihovih 
treh sinov, ki so se vsi potegovali za roko kraljeve hčere, 

Otroke obdaroval Miklavž
Tudi škofjeloške otroke je minuli teden razveselil prvi dobri mož Miklavž, ki je na 
Mestni trg prišel v spremstvu parkeljnov in angelov.

Miklavža so otroci pričakali na Mestnem trgu.

Na Loškem odru so za otroke pripravili še predstavo Zgodba za 
vse čase.

prislužil pa si jo je tisti, ki je vedel, kaj je več vredno kot vre-
ča zlata. Po predstavi je sledila še obdaritev vseh otrok, med 
katere so razdelili več kot petsto daril.



DOMAČI KRAJI | 19 

ZAPOSLIMO SODELAVCA
V sodobno opremljeno delavnico in prijeten kolektiv 

vabimo sodelavca za delo na površinski obdelavi 
stavbnega pohištva. Izobrazba ni pogoj. 

Zaželena sta spretnost in veselje do tovrstnega dela.

Interesenti pokličite na številko 031 311 902.
INT vrata, d. o. o., Todraž 11, 4224 Gorenja vas

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Isti večer so odprli tudi Izložbe domišljije in prižgali pra-
znične luči in tako se je začela Loka v snegu, niz praznič-
nih decembrskih prireditev. Dopoldne pa je staro mestno 
jedro oživelo ob stojnicah, na katerih so se poleg enajstih 
vinarjev iz vseh vinorodnih pokrajin Slovenije predsta-
vili tudi drugi ponudniki. Sejem je bil že enaindvajseti 
po vrsti, nastal je na pobudo Rudija Zevnika, ki so mu 
tudi v Škofji Loki čestitali za Prešernovo plaketo, ki jo je 
dan poprej prejel v domači, kranjski občini. Srečanja se je 
udeležilo več zanimivih gostov, med njimi tudi veleposla-
nikov, akreditiranih v Sloveniji. Na sosednjem Cankarje-
vem trgu je stojnice z unikatno ponudbo postavil tokratni 
Miklavžev LUFt. Bil je dobra priprava za še en LUFt, ki ga 
bodo priredili v petek, 21. decembra, od 17. do 22. ure, obo-
gatili pa ga bodo še z Grajsko gostijo.
Del decembrskih prireditev, ki ga vključno z Občino Škofja 
Loka pripravlja enajst organizatorjev, je že za nami, prav 
tako prvi od dobrih mož, Miklavž, ki je otroke obiskal v 
mestu in gledališču. Druga dva, Božiček in dedek Mraz, 
tudi še prideta, prvi hkrati z božičnim LUFtom, drugi 27. 
decembra, ko bo v Sokolskem domu zabava za otroke z 
otroškimi delavnicami in projekcija filma Kekec. Med-
tem pa spretne pletilje že pletejo "kape za dober namen", 
kar so minuli teden začele v Kreativnicah, v ponedeljek, 
17. decembra, pa bodo na prodaj na dobrodelnem bazarju 
v Galeriji Ivana Groharja. 
Česa vse se še lahko nadejamo do novega leta? V četr-
tek, 20. decembra, bo v Sokolskem domu koncert Slavka 
Ivančiča, 27. decembra bo v kinu Sora projekcija prvega 
slovenskega filma Na svoji zemlji in pogovor z restavra-
torjem starih filmov Ločanom Janezom Ferlanom. Dan 

Veseli začetek prazničnega decembra
S srečanjem vinarjev na Mestnem trgu in Miklavževim LUFtom na Cankarjevem 
trgu so v Škofji Loki vstopili v praznični december.

Na Mestnem trgu so se Ločani že tradicionalno srečali z vinarji 
slovenskih vinorodnih okolišev.

Miklavž je lahko svoja darila izbral na prvem od dveh 
decembrskih LUFtov.

zatem bo delavnica unikatnih lesenih okraskov za božično 
drevo, do novega leta bosta še dva koncerta, tretji pa bo no-
voletni, saj bo na že tradicionalnem silvestrovanju na Trgu 
pod gradom igrala skupina Dino.  
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Škofjeloški umetniki, rokodelci, foto-
grafi in drugi ustvarjalci so petnajst 
izložb in drugih prostorov v starem 
mestnem jedru četrto leto zapored 
spremenili v praznične trgovine. Iz-
delki in umetniška dela, razstavljeni v 
Izložbah domišljije, so namreč nadvse 
primerni za izvirna in unikatna dari-
la, ki jih v tem prazničnem času izbi-
ramo za naše najbližje, pa tudi zase. 
Obiskovalce tako po besedah direkto-
rice Loškega muzeja Škofja Loka Saše 
Nabergoj nagovarjajo k ozaveščenemu 
potrošništvu, to pa je obenem prilo-
žnost za promocijo ustvarjalnosti na 
Škofjeloškem, pa tudi oživljanje sta-
rega mestnega jedra. Za prepoznavno 
podobo Izložb domišljije in posebno 
okrasitev pročelij sta znova poskrbela 
oblikovalka Ana Bassin in akademski 
kipar Matej Bizovičar. 
Po poti zgodb, ki jih pripovedujejo Iz-
ložbe domišljije, je ob njihovem od-
prtju na prvi decembrski dan zbrane 
popeljala pripovedovalka Karla B. Rih-
taršič. Pri vsaki od izložb je prižgala 
lučko, ki bo vse do konca decembra 
opozarjala na škofjeloške prostore 
ustvarjalnosti, v katerih so poleg na-

kupa unikatnih daril omogočili tudi 
pogovore z umetniki in druženje na 
ustvarjalnih delavnicah. Zgodba Iz-
ložb domišljije se je sicer začela pisati 
pred štirimi leti, ko so se povezali Lo-
ški muzej Škofja Loka, Sokolski dom 
Škofja Loka, Rokodelski center DUO 
Škofja Loka in Zavod Tri. Letos je zgod-
bam Izložb domišljije mogoče slediti 
že na petnajstih lokacijah, tudi v kre-

ativnem centru Kreativnice, Knjižnici 
Ivana Tavčarja Škofja Loka, Ateljeju 
Amuse, trgovinici Rozamunda, delav-
nici Moj Dom, Turističnemu društvu 
Škofja Loka, trgovini Paleta, Čipkah 
Mojca ter Jesharni, kavarni Vahtnca 
in kavarni in slaščičarni Homan. Po-
nudniki gostinskih storitev so svojo 
ponudbo, ki jo predstavljajo tudi na 
stojnicah na Mestnem trgu, združi-

Po poti zgodb Izložb domišljije
V starem mestnem jedru Škofje Loke so tudi v letošnjem decembru zaživele 
Izložbe domišljije, v katerih omogočajo "odgovorno" predpraznično nakupovanje 
"izdelkov z dušo".

Na prvi decembrski dan se je bilo mogoče po poti zgodb Izložb domišljije odpraviti v 
družbi pripovedovalke Karle B. Rihtaršič, ki je odprtje vsake od izložb pospremila s 
prižigom lučke. 

Izložbe domišljije vabijo v svet premišljenih prazničnih nakupov ... ... in so polne idej za unikatna darila.
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li v okviru Okusov Izložb domišljije, 
prostore njihovih lokalov pa prav tako 
krasijo izdelki loških ustvarjalcev. Ce-
loten projekt Izložb domišljije vodi in 
koordinira Loški muzej Škofja Loka. 
Dogajanje v okviru Izložb domišljije 
so letos popestrili še z nagradno igro, 
ki bo potekala ves december. Vsak če-

trtek bodo pripravili žrebanje, v kate-
rem bodo lahko sodelovali vsi, ki bodo 
obiskali vseh enajst prostorov ustvar-
jalnosti in torej zbrali enajst žigov. Za 
nagrado bodo podarili izdelke sodelu-
jočih ustvarjalcev.
V okviru Izložb domišljije so pripravi-
li tudi bogat spremljevalni program. 

V četrtek ob 17.30 si bo na likovni 
delavnici v Knjižnici Ivana Tavčarja 
mogoče izdelati novoletno smrečico, 
v petek pa bo v Ateljeju Amuse od 18. 
do 19. ure potekala delavnica polste-
nja, v okviru katere bodo izdelova-
li praznična mila. V Jesharni bo ta 
dan ob 19. uri predstavitev knjige in 
zgoščenke Agate Trojar Cvrčanje nad 
mestom z glasbeno skupino Tanta-
druj in gostom, dramskim igralcem 
Igorjem Žužkom. V ponedeljek, 17. 
decembra, ob 18. uri bodo v Galeriji 
Ivana Groharja pripravili dobrodelni 
bazar, kvačkanje in druženje ob za-
ključku projekta Kape za dober na-
men; 20. decembra ob 17. uri se bo v 
Rokodelskem centru DUO Škofja Loka 
mogoče naučiti peke loških kruhkov. 
Po poti zgodb Izložb domišljije pa se 
bo v družbi pripovedovalke Karle B. 
Rihtaršič mogoče znova odpraviti 15. 
decembra. Kot je obljubila, si bodo ta-
krat vzeli več časa tudi za to, da bodo 
pokukali v vsako od izložb in sprego-
vorili kakšno besedo z ustvarjalci.

Prvo domišljijsko izložbo so letos odprli tudi na Spodnjem trgu, v Kreativnicah.
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"Tisti, ki ste danes z nami, prijatelji ribičije, veste, da je 
ribolov le privilegij za vse delo, ki ga opravimo ribiči," je v 
svojem nagovoru na slovesnosti poudaril predsednik Ribi-
ške družine (RD) Sora Matjaž Križnar. Po njegovih besedah 
so ribiči v svojih revirjih prisotni kot skrbniki in varovalci 
okolja, kar omogoča razvoj in zaščito ribjih vrst, obenem 
pa so tudi nadzorniki, saj želijo preprečevati krivolov, ki 
je zanje odraz objestnosti in nazadnjaštva. "Žal je danes še 
vedno mogoče najti krivolovce, ki mislijo, da je ribičija le 
ribolov in plenjenje."
Prve ribiške družine so tako po Križnarjevih besedah nasta-
le prav zato, da bi omejili pretirano izkoriščanja voda. Pot 
njihove ribiške družine se je začela leta 1953 z ustanovitvijo 

Ribarskega društva Škofja Loka. "Leto sovpada z nastankom 
zakonodaje o sladkovodnem ribištvu, ki je postal tudi temelj 
organizacije Zveze ribiških družin ter Ribiške zveze Sloveni-
je." Temu je sledilo obdobje, ki je brezplačno upravljanje z 
vodotoki omogočalo izključno ribiškim družinam, te pa so 
morale skrbeti za gojitev rib in vsa pridobljena sredstva iz 
naslova ribolova vložiti v vzrejo rib. To je spremenil zakon 
izpred treh let, ki je ribiškim družinam naložil plačilo za 
zakupništvo voda, ki dopušča privatizacijo vodotokov pod 
blagoslovom kapitala, je kritičen Križnar. Že dokumenti z 
začetkov delovanja društva po njegovih besedah dokazu-
jejo, kako težko je upravljati ribiško družino. "Iz zapisov iz 
leta 1960 je mogoče razbrati dileme o omejevanju ribolova 
lipana, 'dvojnega članstva', najmanjše ribolovne mere," je 
razložil Križnar in dodal, da že zapisnik iz leta 1960 navaja 
tudi škodljive posege v vodotoke in industrijske onesnaže-
valce, prav tako se omenja krivolov, predvsem v nočnem 
času. "Tega leta so prijeli 34 krivolovcev, med njimi tudi tiste 
s podvodnimi puškami." A da ne bi izpadlo vse tako črnogle-
do, je navedel še podatek, da se je tistega leta ribiške veselice 
na loškem gradu udeležilo več kot 1600 ljudi.
Križnar je vodenje ribiške družine, ki danes šteje 71 čla-
nov, prevzel pred petimi leti in že takrat si je zastavil jasno 
smer delovanja, to je delo z mladimi. Temu je sledila tudi 
'osvežitev' upravnega odbora, ki ga danes sestavljajo člani, 
stari od 23 do 67 let. Ob jubileju pa so se spomnili tudi po-
sameznikov, ki so del svojega življenja na različne načine 
posvetili ribištvu, ne le ribolovu. "Dolgujemo jim zahvalo 
in priznanje, od nas pa to terja tudi odgovornost, da bomo 
z njihovo zapuščino ravnali odgovorno in ohranjali stva-
ri, ki so dobre, ne glede na duh časa," je poudaril Križnar. 
Zahvale za posebne zasluge so prejeli Bojan Sovinc, Jože 
Albreht, Rok Kržišnik, Matjaž Pretnar, Klemen Bergant in 
Tomaž Trojar, podelili so tudi 17 jubilejnih priznanj, ki jih 
prejmejo člani z ribiškim stažem, daljšim od štirideset let. 
Direktorici Loškega Muzeja Saši Nabergoj pa so ob tej prilo-
žnosti simbolno predali preparat podusti, kar naj bi zazna-
movalo začetek obnove zbirke avtohtonih rib na Loškem 
gradu v prihodnjem letu.

Poudarek na 
delu z mladimi
Ribiška družina Sora letos 
praznuje šestdesetletnico 
delovanja. Jubilej 
so zaznamovali s 
slovesnostjo v Galeriji 
Franceta Miheliča konec 
novembra. Prejemniki jubilejnih priznanj

Matjaž Križnar je direktorici Loškega Muzeja Saši Nabergoj 
simbolno predal preparat podusti kot uvod v prenovo zbirke 
avtohtonih rib na Loškem gradu.
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V pravljični deželi Gorajte se je vsako leto mogoče spreho-
diti skozi nove pravljice v družbi novih pravljičnih juna-
kov. Glavno vlogo so tako letos dodelili trem razposajenim 
tigrčkom, ki jim bo govoreči hrast Modrec pomagal pri 
njihovi prijazni odločitvi, v cvetličnem gaju pa bo mogoče 
srečati tudi Čebelico Majo in njenega prijatelja Vilija. Otro-
ci bodo lahko pokukali celo v pravljično delavnico palčkov, 
kjer zavijajo darila za dedka Mraza. Štrene pa jim bodo ne-
koliko pomešale zlobne čarovnice, a dobra pravljična bitja 
bodo preprečila njihovo zlobno namero, da bi dedku Mrazu 
opolnoči ukradle darila, je razkrila Danica Kordež iz dru-
štva Oddih Gorajte.
Vrata pravljične dežele bodo letos odprli dan prej kot po 
navadi, zato bo v Gorajtah pravljičnih in razposajenih kar 
osemnajst dni. Prvi teden bodo gostili predvsem otroke 
sponzorjev in donatorjev ter otroke in odrasle z motnjo 
v duševnem razvoju. V sodelovanju z Zvezo prijateljev 
mladine Slovenije bodo v pravljični svet znova povabili 
še otroke iz socialno ogroženih družin. Vsi drugi, ki bodo 
to želeli, pa se bodo pravljičnim bitjem v Gorajtah lahko 
pridružili med 18. in 28. decembrom, ko se bodo predstave 
odvijale vsak dan ob 15. in ob 17. uri, počitek si bodo pra-
vljični junaki privoščili le na božič, 25. decembra. Pred-
stava traja približno trideset minut in se začne točno ob 
uri. Pravljičnih junakov ne ustavita niti dež niti sneg. "Le 
primerno obujte in napravite svoje malčke, pa bodo pra-
vljične dogodivščine prav tako zabavne," obljublja Danica 
Kordež. Vabilo dedka Mraza je mogoče najti na spletni 
strani pravljične dežele Gorajte, darila za obdarovanje 
otrok pa morajo starši pripraviti sami in jih pred začet-
kom predstave diskretno oddati na označenem mestu 
pri vhodu v pravljično deželo. Po vsaki predstavi otroke 
z darili razveseli dedek Mraz, druženje pa nadaljujejo na 
čajanki s piškoti.
Tako v društvu Oddih že devet let dajejo krila fantaziji in 
najmlajše vsako leto popeljejo v njihov svet, v katerem je 

vse mogoče. V to, da je samo s pomočjo prostovoljcev pro-
jekt prerasel v tako pravljičnost in postal prepoznaven po 
vsej Sloveniji, pa je bilo po besedah Danice Kordež treba 
vložiti veliko napora. "Na tisoče otrokom smo v vseh teh 
letih obogatili spomine na otroške dni, kar človeku pobo-
ža dušo," se ob misli na pravljično deželo razneži Danica 
Kordež.

V čarobnem svetu 
pravljičnih bitij
V Virmašah bo danes že deveto 
leto zapored svoja vrata odprla 
pravljična dežela Gorajte, v 
kateri bodo s svojimi zgodbami 
otroke razveseljevali številni 
pravljični junaki, pokukali pa 
bodo lahko tudi v delavnico 
dedka Mraza. V gozdičku v Gorajtah je znova oživela pravljična dežela.
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Tudi v škofjeloških šolah pred začet-
kom prazničnega decembra že po tra-
diciji pripravijo dobrodelne bazarje, 
na katerih skozi izdelke na stojnicah 
učenci predstavijo svojo ustvarjalnost. 
Z denarjem, ki ga v šolah zberejo na 
teh prireditvah, vsako leto obogatijo 
šolske sklade, iz katerih potem črpajo 
sredstva za pomoč učencem iz social-
no šibkih družin pri plačilu ekskurzij, 
šole v naravi, taborov, dni dejavnosti 
in nadstandardnega programa.
Prijetno sejemsko vzdušje so konec 
novembra pričarali na OŠ Cvetka Go-
larja. Bogato obložene stojnice so se 
šibile pod številnimi izdelki, ki so jih 
učenci izdelali ne tehniških dnevih, 
v okviru katerih so spoznali zanimi-
ve ustvarjalne tehnike in se urili v 
ročnih spretnostih. Med drugim so 
izdelovali jaslice iz naravnih materi-
alov, lesene smrekice z okrasno rdečo 

kroglo, adventne venčke iz rolic toale-
tnega papirja, bakle iz čebeljega voska 
in pravljične vile v tehniki suhega pol-

stenja. Prav vsa šola pa je v dneh pred 
prazničnim sejmom dišalo po piško-
tih, ki so jih pekli v gospodinjski učil-

Obogatili šolske sklade
Praznično vzdušje v škofjeloških osnovnih šolah zavlada že konec novembra in 
v začetku decembra, ko pripravijo šolske dobrodelne sejme, na katerih ponudijo 
izdelke svojih učencev.

Stojnice so se šibile pod izdelki, ki so jih pripravili učenci OŠ Cvetka Golarja. 

Za uvod v Miklavžev sejem so v OŠ Ivana Groharja poskrbeli s tradicionalnim koncertom Za dva groša fantazije. / Foto: Primož Pičulin
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Naši izvrstni izdelki vas že čakajo v 
vaših najbližjih trgovinah v  Medvodah, 
Škofji Loki , Kranju, Tržiču, Komendi  
in Ljubljani.

Sladko praznovanje  
in vse dobro v Novem letu  
Vam želi kolektiv

Po praznikih
        diši!

nici, so pojasnili v šoli. Letos so sodelovali tudi starši, so 
še dodali, in z njihovimi izdelki je bila ponudba na stojni-
cah še pestrejša. Kuharski krožek je obiskovalce razvajal 
s sveže pečenimi vaflji, kuharice pa so postregle s toplim 
čajem. Tradicionalni predpraznični sejem je potekal tudi 
na njihovi podružnici v Retečah.
Na OŠ Ivana Groharja so že 11. leto pripravili Miklavžev se-
jem z dobrodelnim koncertom Za dva groša fantazije. Pri 
pripravi izdelkov za sejem so po besedah Sabine Leben so-
delovali vsi otroci matične in podružničnih šol ter njihovi 
starši. Na koncertu so se v različnih zasedbah predstavili 
učenci njihove in glasbene šole, po koncertu pa so obisko-
valce povabili še v šolsko telovadnico, v kateri so jih priča-
kale stojnice, polno obložene z božično-novoletnimi okra-
ski vseh vrst, voščilnicami, obeski za ključe, domačimi 
marmeladami, sokovi in kompoti, slaščicami, igračkami 
ter še mnogimi drugimi izdelki in darili za prednovoletni 
čas. "Z ličnimi izdelki so se na stojnicah predstavili tudi 
učenci OŠ Jela Janežiča in varovanci Varstveno delovnega 
centra Kranj, ki delujejo v Škofji Loki," je bila vesela njiho-
vega sodelovanja Sabina Leben.
Izdelki za božično-novoletni bazar v OŠ Škofja Loka-Mesto 
v začetku decembra so postopoma nastajali že od novem-
bra dalje, so pojasnili v šoli. "V preteklih letih se je izka-
zalo, da gredo dobro v prodajo prehrambni izdelki, zato 
je bilo na stojnicah na voljo veliko različnih piškotov in 
drugih slaščic, pa tudi domača 'vegeta'." Obiskovalci so 
lahko izbirali še med domiselnimi unikatnimi voščilni-
cami, novoletnimi okraski, darilnimi vrečkami, jelenčki, 
obeski, svečniki, lampioni, koledarji in mnogimi drugimi 
uporabnimi izdelki. V gostinskem kotičku se je bilo mo-
goče okrepčati s kolački, vročo čokolado ali palačinkami. 
Za najmlajše obiskovalce so učenci dramskega krožka 
pripravili božično-novoletno predstavo, učenci, ki sodelu-
jejo pri šolskem radiu, pa so za pravo praznično vzdušje 
poskrbeli z božično-novoletnimi melodijami, izpolnjevali 
so tudi glasbene želje. 

Sejemski vrvež na OŠ Škofja Loka-Mesto / Foto: arhiv šole
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VILMA STANOVNIK

Pri škofjeloškem smučarskem klubu 
novo sezono tradicionalno začenjajo 
s smučarskim sejmom. Čeprav letos 
prvi decembrski konec tedna še ni 
bilo veliko priložnosti za zimske špor-
te, je bil sejem dobro obiskan. "Za klub 
ima sejem velik pomen, saj z njim 
tudi zaslužimo, ker se zamenja ogro-
mno opreme. Tako je bilo tudi letos," 
je povedal novi predsednik kluba Jaka 
Matek, ki je sejem pripravil skupaj s 
številnimi klubskimi delavci."V tem 
mesecu se za smučarje začenja nova 
sezona, ki bo trajala vse do aprila. 
Naše tekmovalke in tekmovalci se 

bodo udeležili številnih tekmovanj, 
nekateri tudi več kot petindvajset. 
Trenutno imamo med mladinci osem 
tekmovalcev, med pionirji in starejši-
mi cicibani po dvanajst, med mlajši-
mi cicibani pa enajst. Najbolj številna 
je skupina malčkov, kjer jih je več kot 
trideset," pravi Jaka Matek, ki je klub 
prevzel z dobro popotnico, saj je bil v 
minuli sezoni najboljši med alpskimi 
klubi. "Za nas to pomeni, da v klubu 
dobro delamo. Hvaležni smo tako tre-
nerjem kot otrokom, velika zahvala 
pa gre tudi staršem, ki pomagajo pri 
organizaciji tekmovanj. Teh vsako 
leto pripravimo več, od Pokala Loka, 
FIS tekmovanj za pokojne loške tek-

movalce, tekem za Pokal ciciban in 
tudi za najmlajše," pravi predsednik 
Matek, ki je bil tudi sam smučar, sedaj 
pa v klubu trenirata njegova otroka. 
"Stari oče je doma montiral smučke, 
mama je bila smučarka, tudi jaz sem 
bil smučar. Rad sem z loškimi smu-
čarji, smučanje je moj način življenja 
in bivši predsednik Janez Dekleva me 
je prepričal, da sem prevzel to odgo-
vorno funkcijo," še pravi Jaka Matek.

Smučarji so začeli novo sezono
Še pred začetkom nove smučarske sezone je 
vodenje Smučarskega kluba Alpetour prevzel novi 
predsednik Jaka Matek, ki si želi, da bi klub ostal med 
najuspešnejšimi v državi.

Jaka Matek je novi predsednik SK Alpetour.
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MAJA BERTONCELJ

Drugi ciklokros sezone za pokal Slo-
venije je bil 18. novembra v Škofji 
Loki. Organiziatorji iz ŠD Koloka so 
na območju nekdanje vojašnice zno-
va pripravili atraktivno, raznoliko in 
zahtevno progo, kombinacijo asfalta, 
trave, peska, kolovoznih poti in stez.
Tekmovalci so se pomerili v različnih 
kategorijah na različno dolgih pro-
gah. Najbolj zanimiva je bila dirka eli-
te in masters, ki jo je dobil nekdanji 
profesionalni cestni kolesar Tadej Va-
ljavec, tudi letos na gorskem kolesu. 
Med ženskami je bil najhitrejša Tjaša 
Sušnik (KK Kranj), njena klubska ko-
legica Neja Kalan se je kot domačinka 
razveselila stopničk, drugega mesta 
med deklicami.

Ciklokros Loka 
Valjavcu

Proga je bila atraktivna in zahtevna.

Tadej Valjavec se je veselil zmage.
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 POPRAVILO ČEVLJEV
 POPRAVILO AVTODALJINCEV 

 IZ DE LAVA KLJU ČEV  
 VSE ZA VARNOST VAŠEGA DOMA

ŠE TI NA MAR KO, s. p.,  
T: 01/3611 207, GSM: 031 77 11 88

MERCATOR CEN TER MED VO DE
Srečno 2019!

MAJA BERTONCELJ

Dvajset otrok, mladih hokejistov 
kranjskega Triglava, rojenih v letih 
2006, 2007 in 2008, je letošnje krom-
pirjeve počitnice preživelo v Los Ange-
lesu (LA). Z njimi sta bila dva trenerja 
in dva spremljevalca. Odzvali so se po-
vabilu Anžeta Kopitarja.
To je bila za vse nepozabna izkušnja. 
V tednu dni so si ogledali treninge do-
mače hokejske ekipe Los Angeles Kin-
gs in njihovo tekmo v ligi NHL proti 
Philadelphii. Kopitar jim je razkazal 
dvorano za trening s tremi ledenimi 
ploskvami, garderobo, prostore za vi-
deonalaizo, masažo, dnevni prostor. 
Ogledali so si tudi trening New York 
Rangersov, ki so bili takrat ravno v me-
stu. Hokejsko znanje so pokazali tudi 
sami na štirih tekmah s tamkajšnjimi 
vrstniki. Tri so odigrali z mladimi Kin-
gsi, eno pa z Ducksi iz Anaheima. 
Ogledali so si tudi nekaj znamenitosti. 
Obiskali so plaže, se kopali na Manhat-
tan Beachu, si ogledali Santa Monico, 
Beverly Hills in Hollywood, nakupovali 
v hokejskih veletrgovinah in se seveda 
družili z Anžetom Kopitarjem.
Kaj so po prihodu domov povedali 
mladi škofjeloški hokejski upi? Jaka 

Raković, 10 let, Gorenja vas - Reteče: 
"Hokej treniram sedem let. Pot v Los 
Angeles sem težko pričakoval, želel 
sem si videti LA Kingse, morskega 
psa v morju in velike morske valove. 
Najbolj pa mi bo v spominu ostala 
NHL-tekma v Staples Centru, ki smo 
jo gledali iz lože." Val Marn, 11 let, Go-
renja vas - Reteče: "Hokej treniram se-
dem let. Pot v LA mi je pomenila veli-
ko, najbolj si bom zapomnil tekmo LA 
Kingsov." Lovro Kržan, 11 let, Reteče: 
"Hokej treniram tretje leto. Iz ZDA sem 
se vrnil navdušen in poln nepozabnih 
spominov. Zelo sem bil zadovoljen z 
odigranimi tekmami, zapravljanjem 
v hokejski trgovini, še posebej pa s 
srečanjem z Anžetom Kopitarjem in 
ostalimi hokejisti. Užival sem v druže-
nju s svojo ekipo in klepetanju z ame-
riškimi mladimi hokejisti. Navdušen 

sem bil tudi nad organizacijo in nad 
zabavnim ter prijaznim spremstvom 
ekipe, Gorazda, Mitja, Marka in Da-
mirja." Matej Kuhar, Stara Loka, 12 
let: "Hokej treniram osem let. Pome-
ni mi zelo veliko in tako tudi pot v LA. 
Navdušenje nad tem potovanjem je 
bilo neverjetno in težko pričakovano. 
Srečen sem, da sem bil del te ekipe, ki 
je odpotovala čez lužo. Občutki so ne-
verjetni. Najbolj od vsega mi bo ostala 
v spominu tekma, ki smo si jo gledali 
v živo med LA Kings in Philadelphio." 
Žan Eržen, 12 let, Gorenja vas - Reteče: 
"Hokej treniram sedem let. V LA smo 
imeli štiri tekme, eno smo pa gledali 
v Staples Centru. Bili smo tudi na pla-
ži, na kateri smo se slikali z Anžetom 
Kopitarjem. V LA mi je bilo tako zelo 
všeč, da bi najraje kar ostal. V spomi-
nu mi bo ostalo vse, kar smo videli."

Na obisku  
pri Kopitarju
Med mladimi hokejisti 
Triglava, ki so bili v Los 
Angelesu, je bilo tudi pet 
Škofjeločanov. 

Jaka Raković, Val Marn, Lovro Kržan, Matej Kuhar in Žan Eržen v Los Angelesu  

Mladi hokejisti Triglava z Anžetom Kopitarjem
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Nekdanji škofjeloški športnik Ivo Čarman, ki je bil dolga leta najboljši 
jugoslovanski tekač na smučeh, na olimpijskih igrah v Sarajevu pa 
je na stadion prinesel olimpijsko plamenico, ima že dvajset let tudi 
prav posebno vlogo. Kot Miklavž razveseljuje otroke na pediatrični 
kliniki v Ljubljani, kjer se ju, skupaj z ženo Valerijo, vsako leto razve-
selijo najmlajši bolniki, prav tako pa tudi osebje, saj v njihove pro-
store vsaj za nekaj časa prineseta smeh in dobro voljo. Ostali otroci 
ju radi obiščejo v njuni trgovini na Trati, ki je vedno lepo urejena, te 
dni pa je tudi praznično okrašena. Seveda minule dni tudi v trgovini 
ni manjkal Miklavž, ki je otrokom delil sadje in sladkarije. 

Ivo Čarman je razveseljeval otroke
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na vsa PVC 
okna in vrata
samo 14. decembra

SUZANA P. KOVAČIČ

"Letos so v ospredju kombinacije različnih zlatih odtenkov 
(od baročno zlate do bakreno zlate, rumeno zlate in rožna-
to zlate), poleg teh pa še kombinacija vseh rdečih odten-
kov (torej v enem aranžmaju ali na jelki vse možne rdeče 
barve: od svetlih, sijočih do temnih bordo in skoraj črnih 
– vse v svetlečih in mat različicah). Tema dvema kom-
binacijama sledi še razigranost pastelnih odtenkov, kjer 
prevladuje romantična rožnata, ki ji lahko dodajamo vse 
ostale barve v pastelnih odtenkih, pri čemer za kontrast 
uporabimo eno bolj močno barvo (primer sijoče rdeča). Se-
veda pa ne moremo mimo skandinavske preprostosti, kjer 
prevladujejo bele barve (ponazarjajo sneg) in naravni ma-
teriali (les, lubje) z letošnjim trendom – okraski iz plute," 
je trende predstavil Rock Finale, krajinski arhitekt, vodja 
maloprodaje pri Semenarni Ljubljana.
Adventni venčki so že na mizah, pred nami je prijeten razmi-
slek o božično-novoletni okrasitvi doma. "Pri izboru smrečic/
jelk je letos kar nekaj različne ponudbe. Umetne so sicer v za-

tonu, če pa se že izbira umetna smrečica, so v porastu pred-
vsem bori. Pri naravnih se ljudje še vedno radi odločajo za 
rezane kavkaške jelke, tem sledijo kavkaške jelke (Abies no-
rdmandiana) z minimalno koreninsko grudo – v loncih, ki se 
ne presadijo v naravo ali vrt. V porastu je tudi okoljsko narav-
nan izbor kavkaške jelke s koreninsko grudo, ki jo je možno 
po praznikih posaditi v naravo ali vrt. Pri tej je pomembno, 
da zemljo dobro zalijemo, preden jo postopoma prestavimo v 
topel prostor; najbolje je jelko kupiti kak teden pred božičem 
in jo postopoma navajati na toplejše prostore. Enako velja pri 
prestavljanju iz hiše na prosto; jelko po praznikih prestavimo 

Praznična okrasitev 
doma
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Trgovina in servis Stik R & U  
Kidričeva cesta 75, Škofja Loka, 

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

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

Nov aparat vam dostavimo in priklopimo, starega odpeljemo.

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

Opravimo tudi manjša vodovodna in mizarska dela.

Storitve opravljamo po celotni Gorenjski!

R & U d.o.o.

na prosto, pri temperaturah nad nič stopinj Celzija jo je treba 
zalivati na dva do tri tedne, konec februarja pa posaditi v na-
ravo ali vrt. Vse naravne jelke so gojene za namen praznikov, 
zato z nakupom ne škodimo okolju. Zadnja alternativa, ki je 
vedno bolj popularna, pa so modularne smrečice iz lesenih 
letvic, na katere lahko ravno tako obesimo okraske. Lučk pa 
v tem primeru ne svetujem," je pojasnil Finale.

BOŽIČNA ZVEZDA, BELA OMELA ...

V tem času so priljubljene rastline, kot so božična zvez-
da, amarilis, božični kaktus, vejica ileksa ... "Vejice božje-
ga drevca (Ilex aquifolium) ali bele omele (Viscum album) 
so zaželena dekoracija skromnejših domov in dodatek 
bohkovega kota ter namiznih dekoracij, ker simbolizirajo 
trdnost, zdravje in srečo. Dekorirane lončnice, ki so tudi 
vedno bolj popularne, so predvsem vitezova zvezda (Hippe-
astrum/Amaryllis), alokazija (Alocasia), ki ima čudovite 
zelene liste, poprovkasta pileja (Pilea peperomioides) ali 
kitajska rastlina denarja ter seveda nepogrešljiva božični 
kaktus (Schlumbergera) in božična zvezda (Poinsettia) v 
različnih barvah. Božično zvezdo je treba namakati/zali-
vati z mlačno vodo z dodanim gnojilom. Božična zvezda je 
ob pravilni negi lahko enako lepa preko celega leta, poleti 

jo lahko postavimo na izpostavljeno sonce in se v naših 
klimatskih razmerah obnaša kot posodovka, enako kot re-
cimo citrusi, limone," je povedal Finale.
Božični kaktus ima rajši malo hladnejše prostore in ga tik 
pred in ob cvetenju ne smemo premikati; je precej obču-
tljiv na velike temperaturne spremembe. Vitezova zvezda 
in božična zvezda pa sta najbolj zadovoljni v toplih in sve-
tlih prostorih.
Na kaj je treba paziti pri nakupu božične zvezde, da vemo, 
da je rastlina ob nakupu zdrava? "V vrtnih centrih v Slove-
niji se po večini prodajajo božične zvezde domače proizvo-
dnje, zato se težko zgodi, da so 'prehlajene'. Bralci pa naj 
bodo pozorni predvsem na obliko rastline, ki jo kupujejo, 
in na morebitne črne pike in madeže, ki se pojav ljajo na 
robovih obarvanih listov, kar kaže na podhlajenost rastli-
ne. Pozorni naj bodo tudi na skodrane liste, ker je to znak 
presušenosti in slabega vzdrževanja," svetuje sogovornik.

"Vejice božjega drevca (Ilex aquifolium) ali bele 
omele (Viscum album) so zaželena dekoracija 
skromnejših domov in dodatek bohkovega 
kota ter namiznih dekoracij, ker simbolizirajo 
trdnost, zdravje in srečo."



ŽABA
Zelo velika ognjemetna baterija 
L kalibra. Kategorija: F2
Št. art.: 1400043 

50m

50s

36

Top cena

49 ,99

PRODAJNA 
uspešnica

MATRICA
Velika ognjemetna baterija L kalibra. 
Kategorija: F2

50m

40s

24

GRATIS

MEDO
Velika ognjemetna baterija 
L kalibra. Kategorija: F2
Št. art.: 1186303

50m

32s

16

Top cena

39,99

PRODAJNA 
uspešnica

MATRICA
Velika ognjemetna baterija L kalibra. 
Kategorija: F2

50m

40s

24

GRATIS

Legenda simbolov

Število 
izstrelkov

Približno trajanje 
v sekundah

Približna višina 
efektov v metrih

Vabljeni v OBI Kranj, stara cesta 25 (Savski otok)

SP-16
Ognjemetna baterija 
s 3-strelnim finalom. Kategorija: F2
Št. art.: 120513

Top cena

7,99

SAMO 
pri OBI-ju

30m

20s

16

JUPITER
Velika ognjemetna baterija 
z bogatim finalom. Kategorija: F3
Št. art.: 122456

40m

40s

48

Top cena

34,99
45m

THUNDER ROCKET
6-delni komplet cilindričnih raket.

GRATIS

»Sredstva uporabljajte previdno ter samo v skladu z navodili proizvajalca. Pred uporabo vedno preberite navodilo in podatke o izdelku.  Pirotehničnih izdelkov posamezne kategorije ni dovoljeno 
prodajati fizičnim osebam, ki so mlajše od 14 let za kategorijo F1, 16 let za kategorijo F2, 18 let za kategorije P1, T1 in kategorijo F3 do 1.000 g neto mase eksplozivnih snovi (NEM) (baterije in 
kombinacije).« Ponudba velja od 19. 12. 2018 do 31. 12. 2018 oz. do razprodaje zalog. Cene vseh izdelkov so maloprodajne v € in vključujejo DDV. Pri cenah in tehničnih podatkih si pridružujemo 
pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak. Izdelki v akcijskem letaku niso združljivi z drugimi popusti in akcijami. Slike so simbolične. Lastnik, izdajatelj, založnik je OBI d.o.o., OBI trgovina 
z materiali za gradnjo in dom, Jurčkova cesta 226, SI-1000 Ljubljana.

Več ponudbe in video efekte izdelkov najdete na: obi.si/pirotehnika

ČUDOVITO 
V NOVO LETO

set set

set



ORANŽNI DIAMANT 3999€
na mesec*

PRVO LETO OB VEZAVI

Redna cena: 66,99 €

Paket, ki mu težko 
rečeš ne.

064 064 064
www.t-2.net

*Akcijska ugodnost ob naročilu paketa Oranžni diamant velja za nove naročnike T-2 ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev. Ugodnejša cena 39,99 EUR velja za prvo 
leto obdobja vezave. Popusti iz različnih akcij se ne seštevajo. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Akcija ne velja za poslovne uporabnike. Navedene internetne hitrosti 
veljajo samo na optičnem omrežju T-2. T-2 si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, če izvedba širokopasovnega dostopa zaradi tehničnih omejitev linije pri naročilu ne bo 
mogoča. Za več informacij o ponudbi, cenike in splošne pogoje nas obiščite v eni izmed naših poslovalnic ali pokličite telefonsko številko 064 064 064.  Za ponudbo veljajo 
splošni pogoji, objavljeni na http://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja. Pridružujemo si pravico do tiskarskih napak in  sprememb ponudbe. Akcija velja do preklica. 
1Programski paket po lastni izbiri se izbira med Pickbox, Grand Slam X, Venus X, Amor X, Yugo 55+, Pink ali BOX TV.  V primeru naročila na Oranžni diamant HBO je v paketu 
vključen programski paket HBO Premium.
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OBIŠČITE NAS V MEDVODAH
Cesta ob Sori 3b, T: 059 02 80 24

El
in

a 
10

02
 d

.o
.o

., 
Za

ve
ti

šk
a 

ul
ic

a 
4,

 10
00

 L
ju

bl
ja

na



OGLAS | 35 

LJUBLJANA:
T: 041 741 911 

E: salon@akron.si
CELJE:

T: 031 720 657
E: celje@akron.si

VKLJUČENO 
SVETOVANJE

100% IZKORISTITE VAŠ PROSTOR! S pohištvom po meri.

že  29 l et

www.akron.si

Moderen dom zahteva skrbno izbrano pohištvo, ki ustre-
za sodobnemu načinu življenja in hitremu vsakdanjemu 
tempu. Opremljanje po meri je včasih veljalo za poseben 
luksuz, danes pa je dostopno vsakomur. Glede na številne 
prednosti, ki jih prinaša, se za opremljanje s pohištvom po 
meri odloča čedalje več strank.

Po meri narejeno pohištvo sodi v vsak ambient
Vgradne omare so paradni konj pohištva po meri, saj prispe-
vajo k urejenemu in organiziranemu življenju. Postavite jih 
v spalnice, otroške sobe, mansarde ali predsobe. Vedno bolj 
aktualne so garderobne sobe, saj omogočajo funkcionalno 
pospravljanje. Tudi posteljo si lahko zamislite po svoje, do-
date ji lahko predale ali pa jo skrijete v omaro. V otroški sobi 
največkrat kraljujejo pogradi, s katerimi prihranite kar nekaj 
prostora. Nepogrešljiva so drsna vrata kot pregradne stene, 
saj omogočajo prijetne in tople kotičke. 
 

Akronovo pohištvo po meri navdušuje že 29 let
Zadovoljstvo s pohištvom Akron zagotovo ni naključje. Akron je slovenski proizvajalec pohištva po meri, ki kupce razvaja  
s celovito ponudbo, od svetovanja do montaže. Poudarek je na izpolnjevanju in preseganju pričakovanja strank.

6 ključnih prednosti nakupa pri Akronu:
  Celovita storitev – svetovanje na domu, 3D-izrisi, izmere,  

izdelava, montaža
  Izdelava po meri – popoln izkoristek prostora in  

prilagoditev vašim potrebam
  Dolga življenjska doba – brezskrben nakup z zagotovljeno 

garancijo
  Odlični plačilni pogoji – gotovinski popust, obročno odplačevanje, 

brezobrestni kredit
 Svetovalci v vaši bližini – prodajna mreža po vsej Sloveniji
 Zadovoljstvo uporabnikov

Zakaj izbrati Akron?
Akron že 29 let uspešno sledi željam in potrebam kupcev in tako ustvarja 
unikatno pohištvo. S stalnim tehnološkim razvojem zagotavlja maksi-
malno kvaliteto in dovršenost. 

Pri nakupu vgradne omare upoštevajte vaše potrebe
Kakšno vgradno omaro izbrati, da bo čim bolj zadostila vsem vašim po-
trebam? Potrebam po urejenosti in estetski dovršenosti. Vgradne omare 
vedno bolj postajajo tudi okras vsakega ambienta, saj omogočajo ne-
skončne možnosti kombinacij materialov, barv in vzorcev. Od polnil v 
različnih barvnih kombinacijah iverala do stekel, ogledal in slikovnih 
potiskov. Vgradne omare naj bodo predvsem uporabne in naj nudijo ra-
cionalne rešitve.  

Prijazno vabljeni, da preizkusite Akromat, edinstveno spletno orodje za iz-
ris in izračun cen vgradnih omar po vaših željah. Za podrobnejše informa-
cije se obrnite na Akronove prodajalce povsod po Sloveniji. www.akron.si
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   Gost letošnjega Slovenskega knjižnega sejma, 
šestdesetletni irski pisatelj Roddy Doyle se je dan pred obiskom 
Ljubljane ustavil v Škofji Loki, kjer je beseda tekla predvsem o 
njegovem mladinskem romanu 'Super!'. Večer z Roddyjem Doylom, 
ki je eden najbolj znanih in prevajanih sodobnih irskih piscev, je v 
Loki gostil Sokolski dom. Pri nas verjetno najbolj poznamo njegovo 
knjižno delo Ženska, ki se je zaletela v vrata. Po pogovoru je sledilo 
druženje in podpisovanje knjig. A. B. / Foto: A. B.

   Zgodba gostilne Danilo iz Reteč z 
dolgoletno tradicijo se nadaljuje, a hkrati 
tudi času primerno spreminja. Vajeti je 
v roke prevzela že tretja generacija. Je 
pa letošnji konec leta za gostilno, kar se 
nagrad in svetovno priznanih seznamov 
restavracij in gostiln tiče, zelo uspešen. 
Fotografija je nastala ob slavnostnem 
dogodku, s katerim so počastili prvo 
slovensko samostojno izdajo svetovno 
priznanega kulinaričnega vodnika 
Gault&Millau in njegov prihod v Slovenijo. 
Namreč tako Danilo – gostilna & vinoteka 
kot eVino bar Gašperja Čarmana (na 
fotografiji) sta se uvrstila v vodnik. Gostilni 
je vodnik podelil kar tri kape, kar pomeni 
kuhinjo visoke kakovosti. A. B. / Foto: A. B.

  Nedavno so v kranjskem Mega centru odprli že sedmi 
XBody center v Sloveniji, drugega v Kranju. Na Gorenjskem 
smo za XBody oziroma revolucionarno vadbo v svetu fitnesa 
prvič slišali, ko se je zanj ogrel znani obraz iz resničnostnega 
šova Bar Emi Nikočević. Emiju sta se kasneje pridružila še 
Neisha in Klemen Bunderla in postali so ambasadorji te nove 
vadbe. A. B. / Foto: Primož Pičulin

  Slovenski festival vin se je letos 
vrnil h koreninam, na lokacijo, kjer se 
je pred 21 leti tudi začel: v Cankarjev 
dom v Ljubljani. Trajal je dva dni, 
obiskovalci pa so lahko okušali več 
kot petsto različnih slovenskih in 
tujih vin. Spremljevalni program je 
bil pester, na festivalu pa je bilo tudi 
nekaj druge ponudbe. Tako smo 
srečali Gregorja Bovho in Janeza 
Likoviča iz Loških mesnin v družbi 
kraljice klobas, kranjske klobase.  
A. B. / Foto: A. B.

  Na vsakoletno novembrsko srečanje z vinarji v Škofji Loki (letos je bilo 1. 
decembra) vedno povabijo zanimive goste. Na letošnjem je bila med njimi tudi 
najboljša turistična vodnica, dobitnica zelenega mikrofona Ivana Bole. Na sliki je v 
družbi župana Mihe Ješeta, kolegice z mikrofonom Monike Tavčar in Rudija Zevnika, 
ki v okviru škofjeloškega turističnega društva že dve desetletji aktivno sodeluje pri 
pripravi srečanja z vinarji. D. Ž.  
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Nagrajenci in nagrade križanke Gorenjskega glasa z geslom ZGODOVINA JELOVICE, ki 
je bila objav ljena v Loških novicah 13.  oktobra 2018, so: 1. nagrada: vzglavnik Sloven-
ska postelja Jože Nastran iz Škofje Loke, 2. nagrada: knjiga Melanda Jelka Plaznik iz 
Domžal in 3. nagrada: knjiga Melanda Mira Nadižar iz Žabnice. 
Nagrajencem čestitamo!

V družbi Trelleborg Slove-
nija, d.o.o., proizvajamo in 
tržimo visoko kakovostne 
gumenotehnične izdelke 
in pnevmatike. Za okrepi-
tev naše proizvodne ekipe 
vabimo k sodelovanju 
novega sodelavca/sodela-
vko za delovno mesto 

IZDELOVALEC GUMENIH 
IZDELKOV (m/ž),
ki bo zadolžen za izdelavo 
gumenih izdelkov po teh-
noloških predpisih ter za 
pripravo orodij, naprav in 
ustreznih polizdelkov.

Zaželeno: I, II.,III. ali IV. sto-
pnja izobrazbe, delovne 
izkušnje v proizvodnji, pri-
pravljenost na delo v več 
izmenah (III- ali IV-izmen-
sko delo), vestnost, veselje 
do dela, pripadnost, 
odgovornost.

Nudimo zanesljivo zapos-
litev (določen čas z mož-
nostjo podaljšanja) in red-
no plačilo.

Svoje prijave nam posre-
dujte na email naslov 
zaposlitev@savatech.si ali 
spelca.klancar@trelleborg.
com, ali po redni pošti na 
naslov Trelleborg Sloveni-
ja, d.o.o., Kadrovski sektor, 
Škofjeloška 6, 4000 Kranj.

   KUD France Koblar Železniki – sekcija Sončki dobrote so povabili že na deseti, 
jubilejni dobrodelni koncert Sončki dobrote v dvorano na Češnjici v Železnikih. V 
programu, ki je bil glasbeno bogat in pester, je sodelovala tudi Folklorna skupina Jelčki, 
ki deluje v okviru društva Sožitje Škofja Loka. Jelčki s svojim nastopom vedno znova 
presenetijo in navdušijo. Vodi jih Marko Mohorič, ki z njimi tudi zapleše. Tokrat so se 
predstavili z venčkom gorenjskih plesov A. B. / Foto: A. B.

 Jan Plestenjak se je po petih letih vrnil v domačo Škofjo Loko, kjer je razprodano 
Dvorano Trata očaral z največjimi hiti svojega petindvajsetletnega ustvarjanja,  
predstavil pa je tudi dve skladbi z najnovejšega albuma Za vedno: Velik je ta svet in  
Povej mi, kaj bi rada. Obenem smo bili priča premiernemu in eksluzivnemu  
sodelovanju Jana Plestenjaka in Ansambla Saša Avsenika. V en glas so zapeli pesmi 
Slovenija, od kod lepote tvoje in Kolk nam je luštn. M. L. / Foto: Tina Dokl



38 | OGLAS

www.avp-rs.si

BODI KUL,
NE VOZI ZADET!

8 % slovenskih voznikov 
vozi pod vplivom 
prepovedanih drog. 
Najpogostejše droge v 
prometu so marihuana, 
kokain in amfetamini. 

Droge močno zmanjšajo 
vozniške sposobnosti!

Davčna št.: 99439263
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 €. Ob nakupu vozila in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete še popust ob menjavi staro za novo v višini 
600 € ter dodatni popust v višini 1.200 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 – 5,8 l/100 km. Emisija CO2: 101 – 132 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0192 – 0,03199 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 
0,00073 g/km. Število delcev (x1011): 0,03–1,27. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

Prihranek do 
2.800 €*

+
Paket zimskih 
pnevmatik**

MEGANE
OMEJENA SERIJA LIMITED
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Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
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.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
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.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si

Seat je z novim oblikovalskim pristopom leta 2015 
doživel preporod in je ponovno najhitreje rastoča 
znamka v Evropi. V prvih devetih mesecih letošnjega 
leta so prodali kar 17 odstotkov več vozil kot v ena-
kem obdobju lani oz. 415.000 vozil. To je absolutno 
najboljši rezultat v Seatovi zgodovini. Pred kratkim 
je Seat razkril dva nova modela, v katerih vidijo pri-
ložnost za dobro nadaljnjo rast. To sta križanec Aro-
na TGI in SUV Tarraco. Pri Seatu menijo, da bo trg 
cestnih terencev in križancev do leta 2025 zrasel še 
za 45 odstotkov. Tarraco je s tega vidika povsem lo-
gično nadaljevanje zgodbe. Je odlična kopija Škodi-
nega modela Kodiaq, čeprav je treba priznati, da je 
oblikovno bolj dinamičen in za mnoge bolj všečen. 
Tarraco v dolžino meri 4.35 milimetrov, v višino pa 
1658 milimetrov. Za pogon bodo skrbeli štirje različni 
motorji, dva bencinska in dva dizelska z močjo 110 in 
140 kilovatov (150–190 'konjev'). Kupcem bo na voljo v 
začetku naslednjega leta. Pričakovana cena? Začetna 
malo pod 30.000 EUR.

Seat podira rekorde 
V letu 2019 stavi na model Tarraco. Skrivnost zimskih pnevmatik so lamele, vrezane v posamezne blo-

ke profila, ki med vožnjo oblikujejo neke vrste oprijemne robove in 
se tako dobesedno zagrizejo v snežno podlago. Oprijem cestišča je 
veliko boljši, še posebej pri zaviranju, kar močno povečuje varnost 
v prometu. Preizkusi v praksi kažejo, da se na primer pri hitrosti 
50 kilometrov na uro vozilo z zimskimi pnevmatikami ustavi že po 
dobrih 26 metrih, medtem ko bi z letnimi pnevmatikami v istih raz-
merah potrebovalo kar trikrat toliko (78 metrov).

Po snegu le z zimskimi pnevmatikami
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Dacia  Sandero

Kamen na kamen palača, 
štrukelj na štrukelj Dacia.

Odpelji Dacio za ceno štruklja:

3 €že za

na dan!**

* Dacia Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
** Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na dacia.si.
Poraba pri mešanem ciklu 3,5–8,6 l/100 km. Emisije CO2: 90–127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b in EURO 6C. Emisija NOX: 0,0083–0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0–0,00001 g/km. Število delcev (x1011): 0–0,01. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in 
PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Rezerviraj testno vožnjo na www.dacia.si

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.

ZIMSKIH PNEVMATIK*
PAKET

Dacia  Sandero

Kamen na kamen palača, 
štrukelj na štrukelj Dacia.

Odpelji Dacio za ceno štruklja:

3 €že za

na dan!**

* Dacia Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
** Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na dacia.si.
Poraba pri mešanem ciklu 3,5–8,6 l/100 km. Emisije CO2: 90–127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b in EURO 6C. Emisija NOX: 0,0083–0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0–0,00001 g/km. Število delcev (x1011): 0–0,01. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in 
PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Rezerviraj testno vožnjo na www.dacia.si

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.

ZIMSKIH PNEVMATIK*
PAKET

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
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.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
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.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si

208 & 2008
SPA[ R ]KIRAJ BREZ ČAKANJA!

ZA 10.200 €*

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

peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 129 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 g/km. 
Število delcev: od 0,0123 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active 1,2 PureTech 82 STT EURO 6.2 - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta 
v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 10.200 EUR; mesečni obrok je 110 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na 
ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 05. 10. 2018 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 
6,6%; financirana vrednost 7.140 EUR; skupni znesek za plačilo 12.064 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 
EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Ponudba velja do 31. 12. 2018.

ZA 13.290 €*
Z AVTOMATSKO KLIMO
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11. 12. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30

GLASBENA URA PRAVLJIC POSLUŠAJ PRAVLJICO IN SPOZNAJ  
INŠTRUMENT ZA OTROKE OD 4. LETA DALJE

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

11. 12. • Sokolski dom Škofja Loka, 18.00

PREDSTAVITEV NOVE ŠTEVILKE ''PASIJONSKEGA ALMANAHA 2018/2''

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

11. 12. • Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

STROKOVNO PREDAVANJE ARHEOLOGA DR. IVANA ŠPRAJCA:  
ARHEOLOŠKE PRIGODE V DEŽELI MAJEV

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

12. 12. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

KRISTALNI ABONMA | TRIO BALDUR,

Informacije: 04 511 23 35, info@sokolskidom.si

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

USTVARJALNA DELAVNICA NOVOLETNA SMREČICA ZA OTROKE  
OD 4. LETA DALJE

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

14. 12. • MDC BLOK, 16.00

IZDELAJ SI UNIKATNO ZNAČKO

Informacije: Nejc Novak, 040 326 165, blok@familija.eu

14. 12. • Atelje Amuse – Cankarjev trg 6, Škofja Loka (za cerkvijo), 
18.00–19.00

 AMUSE DELAVNICA – PRAZNIČNA MILA

Informacije: obvezne prijave: anja@musek.eu, 031 855468, www.amuse.si

14. 12. • Jesharna, Blaževa ul. 10, Škofja Loka, 19.00

PREDSTAVITEV KNJIGE IN CD-JA CVRČANJE NAD MESTOM – BRANA 
POEZIJA AGATE TROJAR Z GLASBENO SKUPINO TANTADRUJ IN  
GOSTOM: DRAMSKIM IGRALCEM IGORJEM ŽUŽKOM

Informacije: Agata Trojar, 041 511 147

14. 12. • Kulturni dom Sv. Duh, 19.30

JAZZ JE KUL BEND – BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT

Informacije: Jaka Strajnar, jaka.strajnar@gsskofjaloka.si

14. 12. • RDEČA OSTRIGA, 20.00

KULTURBLA IN NOVI LITERATI

Informacije: Urban Pirc 040 834 883, Anja Eržen 040 382 386,  
drustvograble@gmail.com

15. 12. • Sokolski dom Škofja Loka, 10.00

OTROŠKI GLASBENI ABONMA | SKRIVNOSTNA NOČ

Informacije: 04 511 23 35, info@sokolskidom.si

15. 12. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.00

BOŽIČNI KONCERT OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA MIFUN

Informacije: Jana Fojkar, jana.fojkar@skofjaloka.si, 04 51 23 12

15. 12. • Cerkev sv. Jurija v Stari Loki, 19.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GIMNAZIJE ŠKOFJA LOKA

Informacije: Ana Prevc Megušar

15. 12. • Športna dvorana Trata, 19.00

KONCERT PRIFARSKIH MUZIKANTOV OB 30-LETNICI DELOVANJA Z  
GOSTOM – ŽENSKIM KOMORNIM PEVSKIM ZBOROM GIMNAZIJE 
KRANJ

Informacije: 051 697 736, media.butik@siol.net

16. 12. • prost vstop, Loški oder Škofja Loka, 18.00

PODELITEV SEVERJEVIH NAGRAD, NE POZABI NA ROŽE, ODRSKA 
IZPOVED POLONE VETRIH

Informacije: Mare Črtalič, 041 575 252

17. 12. • Galerija Ivana Groharja, 18.00

LOKA V SNEGU: KAPE ZA DOBER NAMEN: DOBRODELNI BAZAR

Informacije: Anka Pintar, anka@zavod-tri.org

18. 12.–28. 12. (25. 12. odpade) • GORAJTE PRI ŠKOFJI LOKI, 15.00 in 17.00

PRAVLJIČNA DEŽELA GORAJTE

Informacije: Danica Kordež, 041 214 858, nika.komerc@gmail.com, 
www.pravljicnadezela-gorajte.si

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

URA PRAVLJIC ZA OTROKE OD 4. LETA DALJE, PREDSTAVA ZVEZDICA 
ZASPANKA

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

18. 12. • Kašča na Spodnjem trgu, 18.00

STROKOVNO PREDAVANJE SABINE TOPOLOVEC: ZAČIMBE IN ZDRAVJE 
OTROK V SODELOVANJU Z VGC GORENJSKE IN ZAVODOM O

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

18. 12. • Krajevna knjižnica Trata, 19.00

BRALNI KROŽEK KNJIGOSNEDKE

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

19. 12. • Sokolski dom, 18.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT UČENCEV GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA

Informacije: Luka Železnik, pomocnik@gsskofjaloka.si, 031 633 076

20. 12. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
13.00–14.00

REŠEVANJE KVIZA S POMOČJO RAČUNALNIKA SPLETNI NEVRONČKI 
ZA OSNOVNOŠOLCE

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
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20. 12. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 16.00

RAZGIBAJMO MOŽGANČKE – REŠEVANJE KVIZA ZA OSNOVNOŠOLCE

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

20. 12. • Krajevna knjižnica Trata, 17.00

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE ZA OTROKE OD 4. DO 10. LETA  
NOVOLETNA SMREČICA

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

20. 12. • Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34,  
17.00–19.00

PEKA MEDENIH KRUHKOV/IZLOŽBE DOMIŠLJIJE

Informacije (obvezne prijave): 04 511 24 60,  
rokodelskicenter@visitskofjaloka.si 

20. 12. • Podlubnik 1d, 17.00

POD MAVRIČNIM DEŽNIKOM, VRTEC ŠKOFJA LOKA, VEČNAMENSKI 
PROSTOR ENOTE NAJDIHOJCA

Informacije: Ema Hafner, 04 51 27 651, ema.hafner@guest.arnes.si

20. 12. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

LOKA V SNEGU: KONCERT: SLAVKO IVANČIĆ

Informacije: Stanko Livk, stanko.livk@gmail.com

21. 12. • Cankarjev trg, Škofja Loka, 17.00–22.00

BOŽIČNI LUFT

Informacije: Tina Vidovič, 031 208 338, festival.luft@gmail.com

21. 12. • Kapela Puštalskega gradu, 18.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT KITARISTOV

Informacije: Luka Železnik, pomocnik@gsskofjaloka.si, 031 633 076

22. 12.–31. 12. • Marijino znamenje na Mestnem trgu

JASLICE NA MESTNEM TRGU

Informacije: Vincencij Demšar, tel. 051 851 068,  
e-pošta: vincencij.demsar@gmail.com

22. 12.–13. 1. 2019 • Starološki trg

JASLICE PRED MARIJINO KAPELICO NA FARI

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

23. 12. • Kulturni dom Sv. Duh, 18.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT TRIA EROIKA AROMATIKAS

Informacije: 041 915 955, abonma@sv-duh.si, Turizem Škofja Loka,  
051 427 827

25. 12. • ŠD Trata, Škofja Loka, 19.30

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT MESTNEGA PIHALNEGA ORKESTRA 
ŠKOFJA LOKA

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

26. 12., Stara Loka, parkirišče pod cerkvijo, 11.30

ŽEGNANJE KONJ IN OSLOV

Informacije: Karmen Hafner, k.hafner.setina@gmail.com

27. 12. • Sokolski dom Škofja Loka, Kino Sora, 16.00

LOKA V SNEGU: NOVOLETNA ZABAVA ZA OTROKE Z OTROŠKIMI  
DELAVNICAMI, PROJEKCIJO FILMA KEKEC IN PRIHODOM DEDKA 
MRAZA

Informacije: Tea Oblak, tea.oblak@sokolskidom.si, Jelka Jelovšek 
Srebot, dpm.skofjaloka@gmail.com

27. 12. • Kino Sora, 20.00

LOKA V SNEGU: PROJEKCIJA FILMA NA SVOJI ZEMLJI IN POGOVOR Z 
JANEZOM FERLANOM

Informacije: Tea Oblak, tea.oblak@sokolskidom.si

28. 12. • Cerkev sv. Uršule v Pevnem, 15.00

MAŠA ZA ŽRTVE POVOJNIH POBOJEV V MATJAŽEVI JAMI PRI PEVNEM

Informacije: Alojz Snoj, 04 512 12 06, www.zupnija-staraloka.org

28. 12. • PUMO, Mestni trg 38, 17.00

LOKA V SNEGU: DELAVNICA: UNIKATNI LESENI OKRASKI ZA BOŽIČNO 
DREVO

Informacije: Nejc Novak, blok@familija.eu

28. 12. • Sokolski dom Škofja Loka, 20.00

BOŽIČNI KONCERT IN PROMOCIJA ALBUMA: UROŠ PERIĆ IN BLUE 
NOTE QUARTET

Informacije: Mitja Kovačič, 051 681 763, pouhnaluna@gmail.com

28. 12. • Trg pod gradom, 21.00

LOKA V SNEGU: KONCERT: ABBA MIA TRIBUTE BAND

Informacije: Žiga Pišlar, agencijakoncerti@gmail.com

29. 12. • Trg pod gradom, 21.00

LOKA V SNEGU: KONCERT: MI2, VINCI & PLAČANCI

Informacije: Žiga Pišlar, agencijakoncerti@gmail.com

31. 12. • Trg pod gradom, 21.00

LOKA V SNEGU: SILVESTROVANJE: GINO S SKUPINO

Informacije: Žiga Pišlar, agencijakoncerti@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 OB 23. URI

Informacije: Alojz Snoj, 04 512 12 06, www.zupnija-staraloka.org
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OVEN 
21. 3.–21. 4.

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

V letu, ki prihaja, boste naredili pomembne premike na področju 
kariere. Motivacija in sveža energija, ki vas bosta spremljali, 
bosta odločilni pri doseganju pozitivnih rezultatov, saj si boste 
končno vzeli čas tudi za učenje. Povsod, kjer bodo glavno vlogo 
igrala čustva, pa boste težje obvladovali situacijo. Nekaj težav 
boste imeli pri izražanju svojih želja in občutkov. Samskim se 
obeta poletje polno takšnih in drugačnih dogodivščin, medtem 
ko lahko vezani pričakujete veliko mero sproščenosti in 
odkritosti v odnosu. Romantika bo vsekakor našla svojo pot, da 
prijetno poživi dneve, natrpane z neizogibnimi obveznostmi. 
Srečne številke so: 1, 10, 14, 19, 20, 27, 30.

LEV 
23. 7.–23. 8.

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

V prvi polovici leta vam bo za petami stres, ki pa na vas ne bo 
vplival preveč negativno. V naglici boste sposobni poskrbeti 
za več stvari hkrati in si tako prihranili čas za prijetnejša 
opravila. Najbolje se boste počutili v družinskem okolju in 
po novo energijo se boste radi zatekali v naravo. Več mirnosti 
pričakujte proti koncu leta, ko se bodo zadeve tudi sicer 
postavile na pravo mesto. Uspel vam bo težko pričakovani 
preboj na finančnem področju in lažje boste zadihali. Notranji 
mir in osebna sreča bosta poskrbela, da boste zrasli tudi v 
duhovnem smislu. Cenili in izkoristili boste dobrine, ki vam 
jih ponuja življenje. Srečne številke so: 2, 7, 8, 20, 24, 28, 31.

BIK 
22. 4.–20. 5.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: kača
Prednosti: samostojnost, impulzivnost
Slabosti: vihravost, nepopustljivost

Vaš osredotočeni um bo poskrbel, da boste vedno pravi čas 
vse opravili. Tudi dobra organiziranost bo tista, ki bi ji lahko 
pripisali zasluge – tako za trdo delo kot tudi za prijetnejše 
stvari. Okrepili boste odnose z bližnjimi in se znali posvetiti 
tudi svojim konjičkom, za katere zadnje čase ni bilo prave 
priložnosti. Navezali boste stik z osebo iz preteklosti. K sreči 
niste človek, ki bi zgolj čakal na naslednjo potezo nasprotne 
strani. Če boste pripravljeni odpreti srce, bodo pred vami 
velike spremembe. Srečne številke so: 3, 4, 15, 17, 22, 23, 28.

DEVICA 
24. 8.–23. 9.

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

Pravica, h kateri se boste radi zatekali v težkih dneh, ne bo vedno 
vaša najboljša prijateljica. Na svoji koži boste občutili, da ni 
nujno, da prejemaš dobro, če daješ dobro tudi sam. Razočarani 
pa ne boste nad vsemi ljudmi, saj bo v vaše življenje vstopila 
prav posebna oseba, ki vam bo ogrela srce. Povezovala vaju 
bo resnicoljubnost in podoben pogled na svet. Vse pogostejše 
druženje bo imelo kmalu vse potenciale za ljubezensko zvezo, 
a le, če boste vi dali pobudo. S pridihom grenkobe se vas bo 
dotaknil neizogiben dogodek, ki bo v vas pustil ogromen pečat. 
Leto vam bo tokrat zares postreglo s sladko-grenkim koktajlom. 
Srečne številke so: 4, 5, 10, 13, 21, 22, 23.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: konj
Prednosti: človekoljubje, ljubeznivost
Slabosti: neodgovornost, lahkomiselnost

Z uspešnim zaključkom starega projekta se boste znebili 
velikega bremena. Psihično in fizično boste pripravljeni na 
nove izzive. Znova se boste lahko izkazali tudi na družabnem 
področju, saj boste velikokrat ravno vi pobudnik za zanimiva 
srečanja. Osebna odločitev, ki jo boste želeli sprejeti v 
trenutku, žal ne bo obrodila pričakovanih rezultatov. Čas 
je najboljši zaveznik. Potrpežljivo boste čakali na svojo 
priložnost. Ljubezen se bo zgodila nenadoma, ko z njo ne 
boste obremenjeni. Srečne številke so: 1, 3, 11, 12, 14,15, 16. 

RAK 
22. 6.–22. 7.

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

Zadovoljstvo, ki ga bo moč občutiti povsod, kjerkoli boste, bo 
izviralo iz trdega dela. Niste se trudili zaman, saj boste sadove 
vloženega truda z veseljem uživali še lep čas. Vaš čut vam bo 
narekoval, da ste bili dovolj časa zgolj opazovalec različnim 
dogodkom in situacijam. Imate notranjo moč in začutili 
boste željo, da jo usmerite v nekaj, kar vas lahko pripelje do 
bistvenih sprememb. Na delovnem mestu se boste včasih 
počutili negotove in se zapirali vase. V obdobju po koncu 
pomladi se pojavi dobra poslovna priložnost. Srečne številke 
so: 1, 5, 21, 30, 31, 35, 36
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STRELEC 
23. 11.–21. 12.

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

Nekateri strelci boste spremenili svoje navade in več poudarka 
namenili zdravemu preživljanju prostega časa. Prav zaradi 
tega bo na novo začeto leto potekalo sproščeno in počasi. 
Umirjeno vzdušje vam prinaša zagotovilo za uspeh. Zasluženo 
se boste lahko posvetili sebi. Obeta se vam tudi oddih v tujini. 
Zaradi prehitro izrečenih besed se vaše ljubezensko življenje 
lahko znajde na kocki. Treba bo nekaj vložiti, če boste hoteli 
zvezo spet pripeljati na stare tirnice. Vsekakor si boste 
znali vzeti čas za temeljit razmislek, česa si resnično želite. 
Iskrenost se vam bo obrestovala bolj, kot si mislite. Srečne 
številke so:: 1, 2, 10, 12, 17, 22, 27.

KOZOROG 
22. 12.–20. 1.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: bivol
Prednosti: prizadevnost, vestnost
Slabosti: ljubosumnost, hladnost

Vašega prevzema pobude za izvedbo težavne naloge okolica 
ne bo odobravala. Ker jih bo za vas predvsem skrbelo, bodo 
menili, da ste obuli prevelike čevlje. Kmalu se bo izkazalo, 
da ste še kako kos izzivu, ki vam ga je pripravilo življenje. 
Nova samozavest, ki bo zasijala iz vas, bo iz vas potegnila še 
neodkrite talente in sposobnosti. V družinskem krogu boste 
pobudnik za razrešitev preteklih zamer, in to bo tisto, s čimer 
boste sami sebi resnično izpolnili največjo željo. V težkih 
trenutkih bo pogum vaš največji zaveznik. Srečne številke so:: 
4, 5, 6, 8, 9, 13, 33.

TEHTNICA 
24. 9.–23. 10.

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

Tokrat ne boste iskali hitrih načinov za dosego svojih ciljev. 
Česarkoli se boste lotili, boste to storili počasi in s srcem. 
Najboljše obdobje za izvedbo pomembnega projekta se začenja 
spomladi, saj boste takrat našli pravo iztočnico za začetek. 
Prav zaradi svoje predanosti boste uspešno krmarili med 
kariero in osebnim življenjem, čeprav bo sprva videti skorajda 
neizvedljivo obvladovati obe področji. Začutili boste potrebo po 
navezovanju novih stikov, saj se vam bo zdelo, da ste prejšnje 
nekako prerasli. Odprle se vam bodo nove poti in končno bo 
napočil čas, da doživite tudi kaj novega. Zadovoljni boste tudi 
v finančnem smislu. Srečne številke so: 1, 2, 6, 16, 19, 20, 21. 

VODNAR 
21. 1.–19. 2.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: tiger
Prednosti: prizadevnost, neodvisnost
Slabosti: površnost, nestanovitnost

Prosti dnevi v zimskem času bodo družabno obarvani in 
brezskrbno si boste lahko vzeli malo več časa za svoje 
najbližje. Meseci, ki bodo sledili, pa bodo prinesli tudi dneve, 
ko bo treba pošteno zavihati rokave. Skrb za druge bo za 
vas na pomembnem mestu. Najbolje se boste počutili, ko 
bodo tudi ljudje okoli vas srečni. V ljubezni boste stopili iz 
okvirjev in si dovolili malo več svobode. Soočili se boste s 
svojimi čustvi in ne boste imeli težav z njihovim izražanjem. 
Kar boste lepega dajali, boste tudi prejeli. S svojim posrednim 
udejstvovanjem na službenem področju boste poskrbeli za 
dober rezultat. Srečne številke so:: 1, 3, 7, 8, 12, 25, 34. 

ŠKORPIJON 
24. 10.–22. 11.

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

Energije, ki ste jo v zadnjem času usmerjali v prijateljski odnos, 
vam bo začelo zmanjkovati, saj se v določenem trenutku 
v odnosu ne boste več počutili tako dobro. Na delovnem 
mestu bodo od vas veliko pričakovali, a to vam ne bo delalo 
preglavic. Ravno nasprotno, saj boste končno lahko dokazali, 
da zmorete prenesti tudi odgovornejše naloge. Prevladovali 
bodo delo z ljudmi, natančnost in strokovnost. Dobra volja se 
vas bo držala od začetka poletja pa vse do jeseni, ko v vaše 
čustveno življenje vstopi oseba, ki vam bo lepšala dneve. 
Srečne številke so:: 11, 12, 14, 15, 25, 28, 30.

RIBI 
20. 2.–20. 3.

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: mačka
Prednosti: fantazija, sočutnost
Slabosti: neodločnost, popustljivost

V tem letu ne boste več ostajali v ozadju in se spraševali, kdaj se bo 
tudi vam zgodilo kaj lepega. Sami boste poskrbeli za to, da v svoje 
življenje sprejmete spremembe. Izkoristili boste vsako priložnost, 
ki se bo pojavila ob poti. Veselili se boste novih doživetij in 
znanj. Ob soočenju s preprekami se boste znali postaviti zase 
in ne boste se pustili voditi. Na splošno boste ostali močni skozi 
vse leto in stres vam ne bo prišel do živega. Povezanost bo moč 
začutiti tudi v partnerskem odnosu, saj boste znali stopiti korak 
nazaj in priznati tudi svoje napake. Četudi obseg dela ne bo 
spremenjen, pa občutne spremembe na področju financ prihajajo 
sredi poletja. Srečne številke so:: 5, 11, 13, 16, 17, 18, 20.



46 | NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade: 3-krat bon za 5 pranj avtomobila
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj  in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) 
po šlji te do petka, 21. decembra 2018, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.  Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa  pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.



CENE PREVC

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

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

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

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

www.prevc.si

V novi kuhinji 
Alples je kuhanje 
čisti užitek.

–50% 

promocijski popust

in darilni bon do 

250 EUR za nakup 
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Cene Prevc

dodatni

5 %  
novoletni popust 

na vse rustikalne 

kuhinje

Akcija velja za gotovino do 15.12. ob nakupu vsaj 8 elementov in pulta.

www.prevc.si

Pridih 
podeželja 
v sodobni 
preobleki.
Rustikalne kuhinje po vaši meri.

Vesel božič
in srečno novo leto

    



www.les3plus.si     www.masivni-podi.si     www.razrezipomeri.si
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih
napak na tej strani napačno navedeni. Akcijske cene veljajo od 5.12.2018 do 31.12. 2018 oziroma do odprodaje zalog. Popusti se med
seboj ne seštevajo.

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

VINIL za lepljenje

Redna cena: od € 16,90/m2
Akcijska cena: od € 14,37/m2

-15% 

VINIL na klik

Redna cena: od € 33,90/m2
Akcijska cena: od € 28,82/m2

VELIK IZBOR VINIL PLOŠČ
podloge za vinil
zaključne letvice

na vse vinil plošče


