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Anselm Grün
ŽELIM TI BOŽIČNEGA ANGELA

Naj v dušo knjiga prinese mir,
vonj dišečega kadila blagoslovljene praznike,
drobne pozornosti za vaše najbližje pa veselje za vso družino.

Cena: 9,90 EUR

Obiščite nas v knjigarni Ognjišče.

KRANJ, Koroška c. 19
Telefon: 04 236 89 28

Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si
http://knjigarna.slomsek.net

OGNJIŠČE D.O.O., TRG SVOBODW 11, KOPER

SKODELICA Z MOTIVOM
SV. ANGELA Cena: 4,90 EUR

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

PENINA
MUŠKATNA
ORMOŽ

0,75 l

DISKONT

ČOKOLADA GORENJKA
S CELIMI LEŠNIKI, NOVOLETNA,

450 g / 5,58

KAVA DROGA BAR

100 g / 0,99

EUR

EUR

Kranj, Savska loka 21/c (zraven bivše Planike)

PENINA SREBRNA
RADGONSKA
POLSUHA

0,75 l

5,99 EUR

6,77 EUR

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

RENSKI RIZLING
ORMOŽ

0,75 l, BUTELJKA

3,78 EUR

REFOŠK SIMČIČ

0,75 l, BUTELJKA

3,81 EUR

TRAMINEC RADGONA
ČOKOLADA GORENJKA,
MLEČNA Z LEŠNIKI, NOVOLETNA,

250 g / 2,68

EUR

0,75 l, BUTELJKA

5,49 EUR

Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.

Vse cene so maloprodajne in vključujejo DDV.

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!
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ponedeljek, torek, četrtek in petek
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sobote, nedelje in prazniki zaprto.
Loške novice so priloga 98. številke Gorenjskega glasa, 8. decembra 2015, izšle so v nakladi 25.000 izvodov, prejela
so jih vsa gospodinjstva v občini Škofja
Loka, priložene so Gorenjskemu glasu.
Naslednja številka bo izšla v torek,
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Občina, prijazna do mladih
Občina Škofja Loka je 18. novembra na slovesni podelitvi prejela certifikat mladim
prijazna občina za obdobje 2015–2019. Poleg Škofje Loke sta certifikat prejela še
Gornja Radgona in Zagorje ob Savi.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Od leve proti desni: Krištof Ramovš, Sabina Gabrijel, Tine Radinja,
Rozana Mužica in Jernej Tavčar
je še dodala Rozana Mužica in pohvalila predvsem področje sodelovanja z
mladimi.
Sabina Gabrijel z občinske uprave je
povedala, da z načrtnim urejanjem
področja mladine želijo zagotoviti
kontinuiranost in s tem trdnost, ki
daje mladim možnost za razvoj. Vsekakor pa je priprava gradiva pokazala
tudi na področja, ki jih velja v prihodnje še izboljšati.
»Certifikat mladim prijazna občina
odraža prizadevanja občinske upra-

Certifikat mladim prijazna občina odraža prizadevanja občinske
uprave za dobrobit mladih v široki paleti dejavnosti. A je
to hkrati velika obveza, saj bodo morali ukrepe vsako leto
upravičevati in po štirih letih pokazati konkreten napredek na
vsaj štirih področjih. Zavezali so se, da bodo področje mladih
še naprej sistemsko urejali v komunikaciji z mladimi. Certifikat
spodbuja lokalne skupnosti, da odigrajo svojo vlogo pri
vzpostavljanju mladim prijaznejšega okolja in s tem oblikovanju
odgovornega odraslega državljana.

ve za dobrobit mladih v široki paleti
dejavnosti. A je to hkrati tudi velika
obveza, saj bomo morali ukrepe vsako leto upravičevati in po štirih letih
pokazati konkreten napredek na vsaj
štirih področjih. Zdaj smo se zavezali, da bomo področje mladih še naprej
uspešno sistemsko urejali v komunikaciji z mladimi ter v štiriletnem obdobju nivo prijaznosti do mladih tudi
dvignili,« je obljubila Sabina Gabrijel.
Tudi podžupan Tine Radinja je pokazal veselje nad prejetim certifikatom.
Ob tej priložnosti je povedal, da se več
ljudi v Loko priseli, kot se jih odseli iz
nje, saj očitno v našem mestu vidijo
pozitivno okolje za bivanje. Na področju dela z mladimi je posebej omenil mladinske centre, javne razpise,
coworking center itd. Kot novost pa
je navedel portal predlagam-obcini.
si, kamor lahko občani naslovijo svoje
pobude, in obljubil, da bodo vse tudi
prebrali, na tiste z največ podpore pa
pripravili odgovor ali celo organizirali
javno razpravo.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Certifikat mladim prijazna občina podeljuje Inštitut za mladinsko politiko
Ajdovščina, in sicer na podlagi uspešne
prijave na javni razpis. Certifikat spodbuja lokalne skupnosti, da odigrajo
svojo vlogo pri vzpostavljanju mladim
prijaznejšega okolja in s tem oblikovanju odgovornega odraslega državljana.
Pobudnik za prijavo škofjeloške občine je bil Mladinski svet Škofje Loke
oziroma Miha Peternel in Krištof Ramovš, ki sta bila prepričana, da občina na različnih področjih izvaja
ukrepe oziroma ustvarja možnosti za
uspešno vključevanje mladih v procese odločanja, le da mladi o tem niso
dovolj obveščeni.
Kot je pojasnila vodja projekta na Inštitutu za mladinsko politiko Rozana
Mužica, prednostna področja, ki jih
preverja komisija za pregled in vrednotenje prijav, zahtevajo konkretne
ukrepe na osmih področjih, in sicer
na področju načrtnega obravnavanja
področja mladih, participacije, organiziranja, informiranja, zaposlovanja,
izobraževanja in mobilnosti mladih
ter stanovanjsko politiko in skupne
projekte mladih z občino. »Komisija je
prepoznala, da je Občina Škofja Loka
upravičena do tega certifikata, in računamo, da bo svoje delo nadgradila,«
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Obisk kisikarne v Zaprešiću
Krajevna skupnost Trata je organizirala ogled kisikarne Messer
na sosednjem Hrvaškem, konkretneje v Zaprešiću.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Naj spomnimo: podjetje Messer namerava ob podjetju Knauf Insulation
zgraditi kisikarno in vaščane, ki že
tako morajo živeti v 'sožitju' z industrijo, upravičeno skrbi, kako bo kisikarna
vplivala na njihov bivanjski prostor.
V tej luči, torej z namenom spoznati,
kako tovrstno podjetje dejansko funkcionira v okolju, je Krajevna skupnost
(KS) Trata organizirala strokovni izlet
v Zaprešić, ki so ga podkrepili še z obiskom pri predstavnikih mesta. Izleta
se je udeležilo osem ljudi, od tega trije
prebivalci in pa predstavniki KS Trata
in Godešič ter predstavnica občine.
»Najprej smo si ogledali obrat kisikarne, ki je tehnološko enaka, kot je
predvidena v Škofji Loki. Predstavniki
Messer Slovenija in Messer Hrvaška so
nam bili na razpolago za vse odgovore na vprašanja. Obrat je sicer večji od
predvidenega za Škofjo Loko, a je kljub
temu možno povleči določene paralele.
Vplivi so tako predvsem vizualni, kot je
denimo petdeset metrov visok stolp za
separacijo zraka v frakcije. Dodaten
vpliv je hrup zaradi hladilnih stolpov,
ki pa je obvladljiv. Obstajajo še drugi
vplivi, ki pa niso problematični, a jih
je kljub temu treba obvladovati. Predvsem je pomembno, da nismo zaznali
možnosti škodljivih izpustov. Doda-

V notranjosti kisikarne Messer v Zaprešiću
tno pa je treba opozoriti na povečano
prometno obremenitev tako v času
gradnje kot obratovanja, pri čemer je
Messer Slovenija obljubil, da bodo zagotovili natančnejše podatke,« je dejal
Janez Demšar iz KS Trata.
Obisk kisikarne so Ločani izkoristili
tudi za srečanje s predstavniki mesta
Zaprešić, na katerem jih je zanimalo
predvsem sodelovanje občine s podjetjem, dejanski vplivi na okolje, kot jih
čutijo krajani, ipd.
Po mnenju KS so s tem ogledom vsi zainteresirani dobili najboljšo možnost,
da vse navedbe Messer Slovenija pre-

verijo tudi na mestu samem. Možnost
neposrednega pogovora s predstavniki
podjetja Messer in predstavniki mesta
Zaprešić pa je omogočila še dodatno
izmenjavo mnenj in izkušenj. »Po našem mnenju je obisk dosegel zastavljeni cilj. Čudi pa nas, da vsi povabljeni
niso izkoristili dane možnosti. Še posebej ta kritika velja za občinske svetnike. Razen predstavnikov SMC, ki so
se opravičili zaradi zbora članov, ni
bilo nobenega odziva, pa čeprav je za
naslednjo sejo predvideno prvo branje
predlaganega OPPN za izgradnjo kisikarne,« so bili kritični v KS Trata.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Nova avtobusna linija je uvedena za
poskusno obdobje in je na voljo med delavniki od ponedeljka do petka.
Odhodi iz Škofje Loke so ob 9.40, 11.40
in 15.40, v nasprotno smer iz Drage pa
ob 10., 12. in 16. uri. Linija ima skupaj z
začetnim in končnim 12 postajališč, av-

tobus pa do cilja pripelje v 17 minutah.
Tako se avtobus ustavi na postajališču
Plevna, dvakrat v Frankovem naselju,
pri čemer je eno postajališče ob šoli,
nato v Hafnerjevem naselju, pri suški
cerkvi, na Suhi, dvakrat v Hosti, Pungertu, Gostečah in na koncu še v Dragi.
Cena enkratne vozovnice ne glede na
relacijo prevoza znaša en evro. Kot so

pojasnili na občinski upravi, so cene
izoblikovane na podlagi medkrajevnih cen v povezavi s pogodbo o znižanju cen vozovnic z Občino Škofja Loka.
Razliko do polne cene plača občina. S
kupljeno vozovnico na novi avtobusni
liniji Škofja Loka–Draga je omogočen
tudi brezplačni prestop na avtobusno
linijo Lipica–Podlubnik.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Nova avtobusna linija do Drage
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Na vrsti
je podeželje
Po velikih investicijah,
ki so v zadnjem letu
potekale predvsem
v mestnem okolju,
župan napoveduje več
pozornosti podeželju.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Po velikih projektih, ki se v letošnjem letu zaključujejo, ste večkrat
napovedali, da bo sedaj treba več
pozornosti nameniti podeželju. Kaj
konkretno imate v mislih?
Konkretno imamo v mislih dve stvari,
o katerih smo se že dogovarjali s predsedniki krajevnih skupnosti. Res ne bo
prišlo do velike realizacije v letu 2016;
od leta 2017 naprej pa želimo najprej
pospešiti asfaltiranje makadamskih
poti. Že v začetku naslednjega leta
bomo pripravili seznam vseh poti, ki
so še v makadamski izvedbi, preverili lastništvo in se z vodstvi krajevnih
skupnosti dogovorili za srednjeročni petletni plan asfaltiranja. To bodo
precejšnji izdatki, vendar upam, da
bomo plan postopno in s sodelovanjem uporabnikov uspeli realizirati.
Druga zadeva je že v teku, in sicer gre za
oskrbo manjših zaselkov z malimi kanalizacijskimi sistemi oziroma malimi
komunalnimi čistilnimi napravami.
Upamo, da bomo z začetkom izgradnje
prvega malega kanalizacijskega sistema začeli že v naslednjem letu, do leta
2020 oziroma 2021 pa predvidevamo
ureditev vseh vasi. Idejni projekti na
podlagi ogledov v oktobru in novembru

z izračuni stroškov bodo pripravljeni v
mesecu januarju. Potem sledijo dogovori z občani glede izvedbe. Predvidevamo
možnost pridobitve občinskih nepovratnih sredstev na podlagi razpisov.
• Do danes je bilo moč oddati ponudbe za nakup nepremičnin v industrijski coni (IC) na Trati, ki so v
lasti občine. O kako velikih parcelah
govorimo in kakšen je bil interes za
nakup? Ali občina razpolaga še s kakšnim zemljiščem v IC?
Kar zadeva tekoči razpis, bom lahko
komentiral po tem, ko bo komisija
opravila svoje delo. Sicer pa smo ponudili v odkup štiri tisoč kvadratnih
metrov občinskega zemljišča. V lasti
imamo še eno zemljišče, veliko približno osem tisoč kvadratnih metrov,
potem sta pa v IC na razpolago še dve
zemljišči oz. kareja. Na enem od teh
bo Elektro Gorenjska postavil razdelilno električno transformatorsko
postajo, del bo pa ostal še prost. Poleg
tega sta med Gorenjsko predilnico in
EGP-jem v obrtni coni prazni še dve
parceli, ki sta v zasebni lasti. Med pozidanimi zemljišči je ostalo nekaj prostora v Jelovici, prost je še Šešir, nekaj
prostora je v Gorenjski predilnici, pa
tudi v Odeji se dogovarjajo glede možnosti spremembe lastništva.

Poleg tega naj omenim, da je pretežni
del nekdanjega LTH-ja dobil novega
lastnika, podjetje Domel. Očitno je gospodarstvo pri nas v močni razvojni
fazi. Zavedam se, da potrebujejo nova
zemljišča in občinska uprava se je že
začela ukvarjati s tem, kako čim prej
potrditi novi občinski podrobni načrt
(OPN), ki bo našim uspešnim podjetjem zagotavljal dodatne površine.
• Ostaniva na tem območju. Zadnji
konec tedna v novembru in prvi v decembru so potekala gradbena dela na
krožišču v industrijsko cono, zaradi
česar je bila tudi zaprta cesta od Godešiča proti Lipici. Južna dovozna cesta v IC torej počasi postaja realnost.
Kdaj jo bo moč tudi uporabljati?
Izvajalska pogodba predvideva dokončanje gradbenih del 13. decembra
in prepričan sem, da bomo približno
takrat to cesto tudi začeli uporabljati.
Zadeva je pa aktualna tudi naprej.
S pristojnim ministrom in Direkcijo RS za infrastrukturo smo načeloma dogovorjeni, da se srečamo še v
decembru glede priprav na ureditev
nove vpadnice od industrijske cone do
Meje, tako da razbremenimo sedanji,
res preveč obremenjeni in neustrezni
prometnici med Laborami in Starim
Dvorom ter med novim krožiščem

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Župan Miha Ješe
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pred Godešičem do Jeprce. Glavni
prometni tok bomo speljali skozi industrijsko cono do Meje na cesti med
Jeprco in Laborami. Predvsem gre za
tovorni promet in tudi velik del osebnega prometa, potem bo bistveno razbremenjena tudi cesta skozi Godešič,
na kateri je bilo v zadnjih letih narejenih celo vrsto ukrepov za varnejše
odvijanje prometa.
• Ali bo ta sestanek tudi priložnost,
da se dotaknete križišča na Lipici, ki
tudi kliče po ureditvi?
Zadeve moramo reševati postopno,
tako kot se kažejo potrebe. Tudi o križišču pri Lipici smo se že pogovarjali,
tako da sem prepričan, da bo v bližnji
prihodnosti prišlo na vrsto.
• In ko že govoriva o industriji in
posledično rasti ter razvoju – v novembru je odjeknila vest, da je Škofja Loka 'mesto milijonarjev', saj je
kar nekaj najbogatejših Slovencev
ter s tem povezanih podjetij na tak
ali drugačen način povezanih s Škofjo Loko. Glede na aktualnost podatkov bi pričakovali, da je to rast v zadnjem letu čutila tudi sama občina.
Ali jo je in na kakšen način?

Neposredno občina ni povezana s
tem; sem pa zelo vesel, da so naša
podjetja uspešna in da dobro poslujejo. Pri tem mora občina aktivno sodelovati. Od teh podjetij pa pričakujemo,
da bodo del svojega dobička v okviru
družbene odgovornosti prelili nazaj,
ne direktno občini, ampak predvsem
aktivnim društvom in organizacijam,
ki jih je v naši občini več kot dvesto.
• V decembru ste začeli z obnovitvenimi deli na Poljanski cesti od
upravne enote do odcepa za Kopališko ulico. Kaj natančno ste uredili?
Dela so potekala od 1. do 3. decembra
pod popolno zaporo prometa na tistem delu Poljanske ceste, ki je do odprtja obvoznice ni bilo moč popolnoma zapreti. Dela so zajemala obnovo
vozišča v obsegu približno 800 m2 ter
posamezna krpanja, sanacijo poškodovanih ograj in čiščenje meteorne
kanalizacije na Poljanski cesti.
• Na veliko veselje številnih dnevnih migrantov v Ljubljano se je gordijski vozel okoli mostu v Mednem
le začel razpletati …
Vesel sem, da smo uspeli tudi na tem
področju zadevo premakniti, saj bo

most predvidoma zgrajen do konca
pomladi. Moram reči, da je sodelovanje vseh štirih županov z Loškega oplemeniteno z medvoškim županom dalo
dober rezultat. Z ministrom za promet
in infrastrukturo smo se dogovorili, da
to dobro prakso nadaljujemo. Izvajalec del za most je že uveden v delo; mi
pa gledamo naprej, kako bi dejansko
loške občine približali Ljubljani, in se
dogovarjamo, kako bi z obeh strani to
razdaljo časovno čim bolj skrajšali. To
se pravi – po eni strani v to spada tudi
naš predlog za ureditev državne ceste
med industrijsko cono in Mejo; po drugi strani pa, kako bi čim hitreje začeli
graditi predvideno štiripasovnico med
Šentvidom in Mednim. Dolgoročno
rešitev pa moramo iskati v povezavi
Škofje Loke neposredno z avtocestnim
križem, najbrž po najkrajši poti med
Mejo in Vodicami.
• Zakorakali smo v najbolj praznični mesec letošnjega leta. Kakšno je
vaše sporočilo občanom?
Sporočilo je čisto enostavno: še naprej
dobro sodelujmo, tako kot smo doslej
– in to naj bo osnova uresničitve vseh
naših vizij, želja in idej.

Velike priklopnike, ki so še nedavno ovirali promet na Poljanski cesti, so zamenjali gradbeni stroji, saj so se že v začetku decembra
lotili najnujnejših popravil.
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METOD DI BATISTA,
SVETNIK NA LISTI SLOVENSKE
LJUDSKE STRANKE

Spoštovane bralke in
bralci Loških novic,

Občina Škofja Loka ni
samo mesto

kot svetnica Liste prijateljev Loke, ki v občinskem svetu delujem drugi mandat, spremljam, kako se Loka
razvija. Verjamem, da v dobro vseh in da nihče ne trpi
v dobrih zgodbah. Največ energije in časa porabim za
delovanje na področju družbenih dejavnosti.
Moj poseben projekt in izziv je ureditev kopališča v
Puštalu. Prve izboljšave so bile že narejene, čaka pa
nas še ureditev v skladu s projekti celostne zasnove,
tako da bodo poletja na kopališču še prijetnejša in
bodo nanj radi prihajali tudi ljudje od drugod, hkrati pa bo poskrbljeno za poplavno varnost območja.
Kot enega večjih dosežkov v obdobju, ko delujem v občinskem svetu, vidim odprtje škofjeloške obvoznice, za
kar si zasluge lahko lastimo tudi prebivalci Lontrga.
Z odprtjem obvoznice smo delno razbremenili Spodnji
trg in Poljansko cesto. Mislim, da smo sicer prebivalci
tega dela mesta pričakovali še manjši promet, kot se
trenutno odvija, zato bo potrebnih še kar nekaj ukrepov, da se to res zgodi. Danes poteka obnova dotrajane
Poljanske ceste in z njeno prepotrebno obnovo pridejo
tudi ukrepi za umiritev prometa, predvsem pa popolna
prepoved tovornega prometa. Vsem nam in tudi občini
ostaja izziv, kako v prihodnje urediti Lontrg, kakšne
vsebine mu dodati, da bo postal del ponudbe in napredka Loke. V prihodnjem proračunu bo veliko več
sredstev za obnovo starih fasad na Lontrgu, vendar
je novim, lepim fasadam treba dodati tudi vsebino.
Glede delovanja v svetu bi ob koncu želela poudariti
samo še eno stvar: svetniki smo dolžni delovati v dobro vseh občanov in za razvoj našega mesta. To pomeni zagovarjati interese tako gospodarstva kot posameznikov in pri tem iskati ravnotežje, ki nam omogoča
razvoj in kakovost bivanja. Pri tem ne smejo biti v
ospredju osebni interesi ali populistični nastopi. Zame
ni pomembno, kdo da predlog, ampak to, da se dober
in utemeljen predlog podpre.

V lanskem letu so me v občinskem odboru SLS nagovorili, da se ponovno spustim v občinsko politiko. S člani
občinskega odbora SLS sem se zelo dobro ujel, saj so
kot eno od prioritet poudarjali cestne povezave v občini in izven nje. To pa je področje, s katerim sem se
ukvarjal celo profesionalno kariero.
Kot nadomestni svetnik že nekaj mesecev delujem v
občinskem svetu. Že prej pa sem bil aktiven v KS Reteče
- Gorenja vas in v Civilni iniciativi za pravični komunalni prispevek. Kakšne so moje dosedanje izkušnje?
1. Naša občina ima pridne, sposobne in zelo iniciativne
prebivalce. To se odraža v uspešnosti te lokalne skupnosti, ki spada med boljše v Sloveniji. Dejavnosti na področju šolstva, kulture, športa in seveda ne nazadnje v kar
nekaj zelo uspešnih podjetij so na zavidljivem nivoju.
2. V zadnjih letih smo speljali enega svojih največjih
projektov Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v porečju
Sore. Projekt je prinesel veliko večjo urejenost in komunalno opremljenost v nekaterih okoljih občine. Na žalost pa je z nerazumnim ravnanjem občinskega vodstva
povzročil med prizadetimi občani veliko negodovanja
in jeze. Ne bom se spuščal v racionalnost projekta, operativno izvedbo in njegovo funkcionalnost, kjer imam
veliko pripomb. Bolj me moti, da je prispevek občanov
za kanalizacijo, izvedeno pod razmeroma enostavnimi
pogoji gradnje, med najvišjimi v Sloveniji. Posebno nesprejemljivo je tolmačenje, da je 12 mesecev dolgoročno
obročno plačevanje tega prispevka.
3. Prav pri tem projektu se kaže velika razlika med interesi občanov na posameznih področjih občine. Prav
nespodobni so bili na začetku očitki, da želijo na podeželju poceni kanalizacijo na račun drugih občanov.
V primeru Reteč in Godešiča pa je bilo prav obratno,
saj je bila investicija v kanalizacijo kompletno pokrita
z EU sredstvi in dolgoletnim ekološkim prispevkom.
Tako ti občani s svojim visokim prispevkom solidarnostno plačujejo druge proračunske potrebe.
4. Zabavno je tudi v občinskem svetu. Vladajoča koalicija predvsem s svojo glasovalno močjo in proceduralnimi »fintami« povsem onemogoča še tako dobre
pobude ali neprijetna vprašanja s strani opozicije.
Kljub temu se bom še naprej trudil, da izpolnim usmeritve SLS, ki temeljijo predvsem na tem, da bi naši občani živeli zadovoljno, poceni in srečno v Škofji Loki.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka
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Dovolilnice za letno
parkiranje
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Uporabniki plačljivih parkirišč v občini
(Šolski center Škofja Loka na Podnu,
Novi svet, Štemarje in Nunski vrt) morajo za podaljšanje dovoljenja vložiti vlogo
najpozneje do 15. decembra. Za pridobitev dovolilnice je treba plačati parkirnino v višini sto evrov letno. Nova brezkontaktna kartica znaša dvajset evrov,
za uničeno oziroma izgubljeno kartico
pa boste odšteli štirideset evrov.
Upravičenci so stanovalci s stalnim bivališčem na območju, kjer je uvedeno plačilo parkirnine, pravne osebe, samostojni
podjetniki posamezniki, posamezniki, ki
samostojno opravljajo dejavnost, državni organi in organi lokalnih skupnosti, ki
imajo svoj sedež na območju, kjer je uvedeno plačilo parkirnine.
Na podlagi odloka o ureditvi cestnega
prometa pa lahko, če so javne parkirne površine na parkirišču Nunski vrt še
proste, dovolilnico za parkiranje dobijo
tudi drugi zainteresirani, ki imajo svoj
sedež oziroma bivališče izven območja
za pešce.
Na Nunskem vrtu je sicer na voljo 176 parkirnih mest, za leto 2015 pa je bilo konec
novembra izdanih nekaj manj kot 130 dovolilnic. Število možnih letnih dovolilnic
na parkirišču Štemarje je 36, izdanih je
bilo sedem; na Novem svetu je kvota 18,
izdanih pa je bilo šest letnih parkirnin; na
parkirišču Šolski center so v letu 2015 izdali 62 dovolilnic, kvota pa je 83.

Asfaltiranje ceste proti Kozjeku

Slavnostno odprtje ceste proti Kozjeku
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Ob zvokih harmonikarja Aleša Guzelja so 20. novembra slavnostno odprli približno šeststo metrov dolg odsek ceste proti Kozjeku na zgornjem, povirnem delu doline
Hrastnice. V pozdravnem nagovoru je Boštjan Bernik s kmetije pri Kozjeku, ki ga je
pridobitev še najbolj razveselila in je tudi sam prispeval velik del sredstev za gradbena dela, pozdravil vse navzoče in se zahvalil v svojem imenu. Predsednik Krajevne
skupnosti Škofja Loka – mesto Valentin Jesenovec pa je v nadaljevanju orisal, kako je
prišlo do tega dogodka in se zahvalil vsem, ki so pomagali pri projektu. Vsem, ki se
bodo vozili po tej cesti, pa je zaželel srečno in varno vožnjo. Navzoče je pozdravil tudi
župan Miha Ješe, ki je poudaril pomen investicij na odročnejših krajih. Na koncu je
sledil še blagoslov omenjenega odseka ceste.

Novi metri asfalta

Med izvajanjem del

Iz proračunskih sredstev Občine Škofja Loka, ki jih namenjajo krajevnim
skupnostim, je Krajevna skupnost Škofja Loka – mesto v začetku novembra po predhodni napeljavi kanalizacije in javne razsvetljave asfaltirala
še 347 metrov dolg odcep ceste v Mali Hrastnici. Ker pa sredstev ni bilo
dovolj, so lastniki treh hiš sami plačali spodnji ustroj asfalta in poskrbeli
za drenažo. Predsednik KS Škofja Loka – mesto Valentin Jesenovec se je
zahvalil vsem izvajalcem za opravljeno delo, še enkrat poudaril pripravljenost krajanov, da sodelujejo pri razvoju občine tako s fizično pomočjo kot
s sredstvi, in dodal, da je vsak položen meter asfalta velika pridobitev, saj
je podeželje treba približati mestu in obratno.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka
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Rešitev so lahko tudi montažni elementi
V novembru so javno predstavili osnutek projekta izgradnje protipoplavnih
ureditev na območju spodnjega toka Poljanske Sore in Sore do Suhe.

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Da je tema še kako aktualna za Ločane, je pokazal lep odziv in aktivna
udeležba na javni predstavitvi. Osnova za pripravo osnutka so bili hidrološki podatki tega območja, karte poplavne varnosti ter dejstvo, da Škofja
Loka sodi med območja pomembnega
vpliva poplav. »Ker pa želimo prostor
protipoplavnih ukrepov izkoristiti in
oblikovati tudi za druge namene, na
primer rekreativne, smo pogoje za projektiranje pogojevali s sodelovanjem
hidrologov, arhitektov in krajinskih
arhitektov,« je uvodoma dejala vodja
oddelka za okolje in prostor na škofjeloški občini Tatjana Bernik. Za projektiranje območja Puštala in Sotočja je bil
skladno z rezultatom javnega natečaja za urejanje odprtih površin mesta
Škofja Loka izbran arhitekturni biro
Ravnikar Potokar, za preostalo območje je bilo izbrano podjetje IZVO-R. Oba
izvajalca imata v svoji ekipi zgoraj navedene strokovnjake in sta zavezana k
medsebojnemu sodelovanju.
»Povsod smo sledili konceptu, da protipoplavne ureditve niso zgolj tehnični
ukrepi, ampak da sočasno tudi urbano
urejajo območje in s tem ponudijo lju-

Delni izsek območja in predvidene protipoplavne ureditve
dem nekaj več,« je pojasnila Bernikova.
In kakšne ukrepe naj bi izvedli na
omenjenem območju? Kot je pojasnila sogovornica, sta na voljo pravzaprav le dve možnosti, in sicer ali
protipoplavni zid ali protipoplavni
nasipi. »Skladno s prepisi se poplavna varnost zagotavlja na podlagi pretokov za stoletne vode, ki se jim doda
še pol metra varnostne višine. In ko
so hidrologi te pretoke preračunali
ter vrednosti prenesli v višine zidov
in nasipov, smo ugotovili, da če bomo
slepo sledili temu, bo treba postaviti
dvo- in trimetrske zidove ob Poljanski
Sori ter dvo- in trimetrske nasipe na
skupni Sori, kar pa je nesprejemljivo. Zato smo začeli na podlagi dobrih
praks iz tujine, predvsem iz sosednje
Avstrije, razmišljati o tem, da do nekih višin, ki še zagotavljajo poplavno
varnost, gradimo tehnične, betonske
elemente; nad to višino pa uporabljamo montažne elemente. To pomeni,
da bomo poplavno varnost zagotavljali s fiksnimi tehničnimi objekti
in z začasnim postavljanjem montažnih elementov, ki se bodo postavili
le v primeru izredne nevarnosti. Poleg
tega bomo določene objekte ščitili točkovno,« je kombinacijo ukrepov pred-

stavila Tatjana Bernik in poudarila
tudi pomen samozaščitnega delovanja posameznikov.
Dodala je še, da sicer nobeni ukrepi
ne morejo zagotavljati stoodstotne
varnosti, saj vedno lahko pride do
nepredvidljivih situacij. Pri pripravi
ukrepov so morali upoštevati tudi dejstvo, da je sotočje in del Poljanske Sore
območje domovanja zaščitenega sulca
in nekaterih drugih zaščitenih ribjih
vrst, zato morajo biti posegi v strugo
minimalni in skrbno načrtovani.
Okvirni stroški za celotno ureditev območja znašajo 3,2 milijona evrov, pri
čemer naj bi si sofinanciranje razdelili občina in država. Slednja je sicer
sama dolžna zagotavljati poplavno
varnost in s tem kriti stroške, a ker na
občini želijo območje čim prej protipoplavno urediti, so tudi sami pristopili
k projektu. Sporazum z državo sicer
še ni podpisan, a dogovori so v teku.
Investicijo je občina že uvrstila v svoj
proračun, in če ne bo večjih zapletov,
bo lahko zaključena do leta 2018. Na
hitrost izvedbe investicije bo vsekakor
vplival tudi odkup zemljišč, zato pozivajo h kooperativnemu sodelovanju
vse občane, saj gre za poplavno varnost njih samih, njihovih sosedov …

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka
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O novem prometnem režimu
Z izgradnjo južne škofjeloške obvoznice v Poljansko dolino je prišlo do precejšnje
spremembe prometnega sistema – tako na ravni infrastrukture kot posledično
preusmerjenih prometnih tokov.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

V kratkem naj bi pripravili ukrepe za nov prometni režim na Spodnjem trgu.
tegorizaciji ostala javna in da imajo po
njej pravico voziti vsi udeleženci v prometu. V starem mestnem jedru želimo
obdržati promet lokalnega značaja za
prebivalce in dostopnega za obiskovalce, da staro mestno jedro ne bi začelo
izumirati, tranzitni promet pa preu-

smeriti na obvoznico. Preusmeritev
tranzitnega prometa na obvoznico in
umiritev prometa v mestnem središču
(ob hkratnem ohranjanju dostopnosti)
lahko pomeni dodaten razvojni impulz
za razvoj mestnega turizma,« je povedal župan Miha Ješe.

Ureditev pred upravno enoto
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Občina Škofja Loka vabi na predstavitev ureditve otroškega igrišča in
trga pred upravno enoto, ki bo danes, 8. decembra, ob 18. uri v Sokolskem domu. Občina Škofja Loka je leta 2012 razpisala urbanistično-arhitekturni in krajinskoarhitekturni natečaj za ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra Škofje Loke ter ureditev obrežja obeh Sor. Na
osnovi prvonagrajene natečajne rešitve arhitekturnega biroja Ravnikar
Potokar so v letu 2014 že izvedli celovito obnovo Cankarjevega trga in
Blaževe ulice, sedaj pa se pripravljajo še na ureditev in izvedbo projekta
otroškega igrišča in trga pred upravno enoto. Omenjeni arhitekturni biro
je pripravil idejni projekt ureditve osrednjega mestnega otroškega igrišča, katere zasnova se naslanja na znano škofjeloško legendo o škofu in
zamorcu. Nov značaj bo s preureditvijo dobil tudi trg pred upravno enoto
in bo namenjen različnim prireditvam.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Južna škofjeloška obvoznica je prevzela ves tranzitni promet v Poljansko dolino in naprej v zahodno Slovenijo, nekdaj regionalna cesta skozi Spodnji trg in
Poljansko cesto pa je dobila bolj lokalni
značaj. V kratkem na škofjeloški občini pričakujejo njeno prekategorizacijo,
prenos upravljanja in predvsem nov
prometni režim.
»Že prva opažanja kažejo, da je po izgradnji južne obvoznice dejanski prometni
tok bistveno ugodnejši, kot smo predvidevali. Vendarle pa bo treba še nekoliko
počakati, da se prometni tokovi ustalijo. Z izvajanjem monitoringa bomo
dobili bolj celostno oceno prometnega
stanja, na podlagi katerega bomo pripravili ukrepe za nov prometni režim.
Celostno sliko pa bomo dobili po odprtju začasno zaprte občinske javne ceste
Hosta–Puštalski grad. Rad bi povedal,
da moramo stvari reševati strokovno,
preudarno, celostno in v tesnem sodelovanju z občani. Kljub temu pa je treba
vedeti, da bo stara cesta tudi po preka-
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Prizadevni in vestni,
a brez zaposlitve
Vključevanje oseb s posebnimi potrebami na trg dela
je bila tema okrogle mize, ki so jo ob sedemdesetletnici
Osnovne šole Jela Janežiča pripravili v Miheličevi
galeriji v Kašči.
MATEJA RANT
Z okroglo mizo so želeli odpreti razpravo o možnostih zaposlitve, ki so
na voljo absolventom osnovnih šol s
prilagojenim programom, obenem pa
poskrbeti za izmenjavo izkušenj. Uvodoma so opozorili, da prehod mladih
s posebnimi potrebami po končanem
šolanju na trg dela ni urejen, zato
ostajajo doma. Delež brezposelnih s
posebnimi potrebami je tako prevelik,
zato bi bilo treba odpraviti ovire, so se
strinjali sogovorniki.
Tako kot je zahtevno izobraževanje
teh oseb, je težko najti tudi zaposlitev
zanje, je nekoliko razočarano ugotavljala ravnateljica Osnovne šole Jela
Janežiča Marjeta Šmid, ki je opozorila tudi na zastarel zakon, ki ureja to
področje, saj je v veljavi že trideset
let. Zakon o socialnem vključevanju,
ki ga pripravljajo pri ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pa je po njenih besedah

naravnan zgolj na status invalidnosti,
ne pa delovne sposobnosti. Nevenka
Ropret iz kranjske območne službe
Zavoda za zaposlovanje je opozorila,
da je največja težava pri zaposlovanju oseb s posebnimi potrebami preveč storilnostno naravnan trg dela,
saj si danes nihče ni pripravljen vzeti
časa za njihovo uvajanje. Zato se največkrat lahko zaposlijo le prek javnih
del. Ob tem je Janja Kozjek iz Domela
opozorila še na eno težavo, namreč da
se dela v proizvodnji vse bolj avtomatizirajo in posledično zahtevajo več
znanja, zato težko najdejo primerno
delo za osebe s posebnimi potrebami.
»A teh oseb ne smemo pustiti na obrobju. Gre za perečo problematiko, s
katero se bomo morali spoprijeti na
ravni države.« Pozitivnejše izkušnje
pri zaposlovanju teh oseb je predstavila ravnateljica Vrtca Škofja Loka Janja Bogataj. »Ponudili smo jim delo v
kuhinji in pralnici vrtca, v glavnem
rutinska dela. Trudimo se, da se pri

nas dobro počutijo.« Zaposlitev lahko
najdejo tudi v podjetju za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Želva.
»Največ jih je zaposlenih na področju
vrtnarsko-komunalnih del, saj skrbimo za urejanje javnih površin v Škofji Loki,« je pojasnila Suzana Bohorč
iz Želve. Zatrdila je, da so to najbolj
pridni, točni in prizadevni delavci.
Vodja škofjeloške enote Varstveno-delovnega centra Kranj Andreja Vršič je
razložila, da je za te osebe delo treba
razdeliti na enostavnejše faze, treba
jim je podati tudi jasna navodila glede
opravljanja določenih nalog.
Po besedah škofjeloškega župana Mihe
Ješeta na občini podpirajo izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, da
bi jim tako omogočili enakopravnejše
vključevanje na trg dela. Največjo priložnost za zaposlovanje teh oseb sicer
vidi v socialnem podjetništvu. Župan
Železnikov Anton Luznar pa možnosti
vidi predvsem v zaposlovanju prek javnih del. Mama nekdanjega učenca OŠ
Jela Janežiča Milena Kejžar je ob tem
opozorila na problem, da po izteku obdobja, ko sina zaposlijo prek javnih del,
ta spet ostane brez zaposlitve. »Doslej
sva poslala že nešteto prošenj, a dobila le dva odgovora. A kljub temu nisva
obupala,« je poudarila in dodala, da
je njen sin ta čas zaposlen pri občini
Železniki. Svojo uspešno zgodbo pa je
predstavila prav tako nekdanja učenka te šole Mojca Žagar, ki je že štiri leta
redno zaposlena v čistilnici.

Na okrogli mizi v Kašči so spregovorili o težavah, s katerimi se srečujejo diplomanti osnovnih šol s prilagojenim programom
pri iskanju zaposlitve. / Foto: Tina Dokl

Še vedno je čas za vpis - pridobite si nov poklic ali pa višjo
stopnjo izobrazbe:
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Dobrodelni mladi
glasbeniki
V Osnovni šoli (OŠ) Škofja Loka mesto so konec novembra tretjič
pripravili koncert, ki so ga poimenovali
Note dobrote, saj izkupiček koncerta
namenijo šolskemu skladu.
MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL
Koncert Note dobrote OŠ Škofja Loka - mesto pripravlja
vsaki dve leti, na odru v večnamenski dvorani pa so tudi
tokrat nastopili učenci šole. Medtem ko so na preteklih
dveh koncertih po besedah učiteljice glasbene umetnosti
in ene izmed organizatork koncerta Mateje Jelenc Arnšek
nastopili nekdanji učenci, so letos dali priložnost mladim glasbenikom, ki še vedno obiskujejo njihovo šolo,
obenem pa tudi glasbeno šolo. Nastopajoče so razdelili v
manjše komorne zasedbe, da bi jih na ta način kar največ
lahko pokazalo svoj talent.
Na odru se je najprej predstavil mali harmonikarski orkester, sledil je trio flavt ob spremljavi klavirja in še trio trobent. Nato je na oder stopil solist, ki je zaigral na pozavno.
»Tudi naslednji nastopajoči je imel oder samo zase, zaigral
je na saksofon,« je dogajanje povzela devetošolka Lana Kejžar. Za njim so znova sledile harmonike in nato sekstet
flavt. Trio kitar Al Capone je zaigral dve skladbi, sledila pa
je zasedba, sestavljena iz tolkala, klavirja in flavte. Za zaključek koncerta, je dodala Lana Kejžar, sta dvojčka Pucihar na klavirju in sekstet flavt občinstvo popeljala v čas
božiča. A na koncu je sledilo še posebno presenečenje, saj
sta na oder stopila škofjeloška talenta Nejc Pipp in Miha
Kumer in zapela pesem, s katero sta si v oddaji Slovenija
ima talent prislužila nastop v finalu.

PREDŠOLSKA VZGOJA
EKONOMSKI TEHNIK
RAČUNALNIŠKI TEHNIK – PT enoletni program
TRGOVEC
BOLNIČAR – NEGOVALEC
SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

V januarju vas vabimo na priprave NPK:
Še vedno je• čas
za vpis - –pridobite
poklic ali pa višjo
Knjigovodja
pričetek si
20.nov
1. 2016
stopnjo izobrazbe:
• Računovodja – pričetek 20. 1. 2016
Vabimo vas tudi v naslednje izobraževalne programe:
PREDŠOLSKA
VZGOJA
in strojepisni
tečaj:
TEČAJ
ZA
VOZNIKE
EKONOMSKI
TEHNIK
• za učence in dijake –VILIČARJEV
pričetek 25. 1. 2016
DELU
– 12. –11.
RAČUNALNIŠKI
TEHNIK
PT2012
enoletni program
• VARSTVO
za odraslePRI
– pričetek
25. 1. 2016
TRGOVEC

Nov poklic
vam
poveča04/
zaposlitvene
možnosti.
Prijave
in informacije:
506 13 60 in
na www.lu-skofjaloka.si
BOLNIČAR
– NEGOVALEC
SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

Koncert je imel dobrodelni značaj, saj so zbirali prostovoljne prispevke za šolski sklad. Sredstva iz šolskega sklada po
besedah ravnateljice Doris Kužel namenjajo za popestritev
šolskega
in omogočanje
različnih
dejavnosti na
Vabimo programa
vas tudi v naslednje
izobraževalne
programe:
šoli. Tako želijo približati šolo učencem, da bi se v njej vsi
TEČAJ
VILIČARJEV
dobro počutili.
KotZA
jeVOZNIKE
poudarila
podravnateljica Elizabeta
PRI DELU
11. 2012
Proj, na šoliVARSTVO
organizirajo
veliko– 12.
zunajšolskih
dejavnosti, s
katerimi poskušajo prispevati koščke v mozaiku uspešnega
Nov poklic vam
poveča
zaposlitvene
oblikovanja
mlade
osebnosti.
Te možnosti.
dejavnosti po njenih besedah učencem pomagajo pri boljšem razumevanju učne
snovi, jih navajajo na življenje v skupini in kolektivu ter
jim privzgajajo življenjske vrednote. A te dejavnosti so povezane s finančnimi sredstvi, ki jih mnogi starši danes ne
zmorejo. To vodi v poglabljanje socialnih razlik med učenci, v šoli pa si želijo zagotavljati enakovredno šolanje vseh
otrok. Temu so zato namenjena sredstva iz šolskega sklada, ki so ga v šoli ustanovili leta 2002. O porabi sredstev,
ki se na različne načine zberejo v skladu, odloča upravni
odbor šolskega sklada, ki ga sestavljajo predstavniki staršev in delavcev šole.

Na tokratnem dobrodelnem koncertu Note dobrote so se predstavili učenci, ki obiskujejo tudi glasbeno šolo.

14 | KULTURA

Dober obisk na četrtkovem odprtju, druga postaja je bila v Rokodelskem centru DUO, je prvi vzpodbuden znak, da so Izložbe domišljije
zrasle na pravem mestu ob pravem času.

Na Plac po domišljijo
V Izložbah domišljije so v veselih decembrskih dneh svojo kreativnost in
ustvarjalnost razstavili loški umetniki in rokodelci. Sebi ali drugim jo lahko
podarite na prodajnih razstavah v Galeriji Ivana Groharja, Rokodelskem centru
DUO, Sokolskem domu in Zavodu Tri.
IGOR KAVČIČ, FOTO: ANDREJ TARFILA
Domišljija je nekaj, česar ni mogoče
kupiti. Nekateri jo imamo veliko, drugi manj, zagotovo pa vsak nekaj. Da,
prav vsak jo ima, in tisti z 'viškom' jo
običajno delijo naprej, da bi obogatili
življenjski vsakdan vsem, ki jo imajo
kakšen meter ali kilogram premalo.
Ups, domišljijo je vendarle nemogoče
meriti na tak način, zagotovo pa si jo
lahko privoščimo po kosih. Živ dokaz
je akcija z naslovom Izložbe domišljije, ki so jo v decembrskih dneh pripravili v Galeriji Ivana Groharja, Rokodelskem centru DUO, Sokolskem domu
in Zavodu Tri. Preverjeno pretekli četrtek, ko so tri izmed 'izložb', za kateri-

mi se skriva še marsikaj, tudi uradno
odprli javnosti, med 14. in 24. decembrom pa bo tako imenovano pop-up
trgovinico, prostor prirejen v začasno
prodajalno, odprl tudi Zavod Tri.
»Pobudo za združevanje med zavodi je
v začetku jeseni dala nova direktorica Loškega muzeja Saša Nabergoj in
odzivi so bili tako dobri, da smo se že
takrat trdno odločili, da bomo akcijo
izpeljali,« se spominja Jana Fojkar,
vodja projekta iz Loškega muzeja. Še
do pred nekaj let so v Galeriji Ivana
Groharja vsak december umetniki
iz Združenja umetnikov Škofja Loka
pripravili prodajno razstavo malega formata, prav tako se v tem času
tradicionalno predstavljajo rokodelci,

združeni v Rokodelski center DUO, le
namig pa je manjkal, da sta se pridružila tudi Sokolski dom in Zavod
Tri. »Joj, same punce, sem si rekla, ko
smo se začele dogovarjati, kar pa se
je izkazalo za dobro in v operativnem
smislu zelo zanesljivo ekipo,« je v duhovitem tonu dodala Kati Sekirnik iz
rokodelskega centra. Obe sogovornici
sta v predstavitvi projekta za Loške
novice zastopali še drugi dve koordinatorki, Agato Pavlovec iz Sokolskega
doma in Mojco Selak iz Zavoda Tri.
»Glavna poanta našega skupnega projekta je, da hočemo Ločane ozavestiti,
da je lepo priti na Mestni trg po nakupih, kjer lahko dobiš kvalitetne izdelke in umetnine, ki so delo rok in
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rezultat znanja in izkušenj domačih ustvarjalcev. Tako se
kapital obrača doma, hkrati pa bomo tudi bolj znali ceniti
lastno umetnost in kulturno dediščino. Vsega naštetega v
Loki ni malo ...« poudarja Kati, Jana pa dodaja: »Naša skupna akcija je dodana vrednost za mesto, za katerega vsi želimo, da je še zanimivejše, še bolj pisano, a kot je bilo rečeno, predvsem s kvalitetnimi vsebinami. Sodelujoči so se
kar poistovetili s projektom. Neverjetno, koliko vrhunskih
ustvarjalcev imamo v Loki in po obeh dolinah.«
V Izložbah domišljije tako sodeluje okrog šestdeset avtorjev,
slikarjev, kiparjev, fotografov, rokodelcev z različnimi znanji
in izdelki. Kot povesta sogovornici, bi jih bilo lahko še več, če
bi le imeli na voljo več prostora. Prednost sodelovanja pa vidita tudi v združevanju stroškov za pripravo in oglaševanje.
Odločili so se za izdajo zgibanke, ki je tokrat nekoliko drugačna, kot smo vajeni sicer. Ko zgibanko odpremo, se na eni
strani odpre pogled na pravljično mestece, v katerem zlahka
prepoznamo Mestni trg oziroma Plac, kot rečejo domačini,
z vsemi Izložbami domišljije. Ko obrnemo stran, se predstavljajo posamezni akterji akcije z naslovom in podatki o odpiralnem času. Zloženka, ki jo je oblikovala Ana Bassin, je
hkrati pravi oblikovalski dosežek, se strinjamo sogovorniki
in vsi, ki jo že nosijo s seboj, ko se odpravljajo na Plac. Da bo
lažje najti prave izložbe, so hiše, ki jih imajo v zloženki, tudi
pobarvane. V živo je fasade omenjenih hiš na zanimiv način
vidno označil tudi Matej Bizovičar. Naj ob tem k že omenjenim dodamo še prodajalno Žaba Vanda ter gostinca Vahtnco in Jesharno. »Seveda brez veliko prostovoljnega dela in
entuziazma takih akcij ne bi bilo. Če hočeš nekaj dobrega
narediti skupaj, je vedno tako,« dodaja Kati.
Da so Izložbe domišljije že pred odprtjem postale prepoznaven projekt, ob zloženkah so tu še družbena omrežja in obsežna baza podatkov, ki jo imajo udeleženi, se je pokazalo že
na četrtkovem odprtju, ko ni manjkalo obiskovalcev, ki so se
v centru DUO navdušili tudi nad srečelovom. Menda je vsaka
srečka zadela. Mogoče jim je še kakšna ostala. In še na kratko o tem, kaj boste našli v posameznih 'izložbah'. V Rokodelskem centru DUO boste našli tako uporabne kot okrasne
rokodelske izdelke več kot dvajsetih ustvarjalcev, ki prisegajo na tradicionalno izdelavo in naravne materiale. V Galeriji
Ivana Groharja so na ogled in v nakup postavili umetniška
dela manjših formatov, ki so delo članov Združenja umetnikov Škofja Loka. Sokolski dom razstavlja dela fotografov, ki
so se čez leto predstavljali na razstavah v njem, v Zavodu Tri
pa se bodo od sredine decembra naprej predstavili ustvarjalci z Loškega, ki jih v ostalih trgovinah (še) ne srečate.
Da ne pozabimo – tu so še delavnice. Že danes, 8. decembra,
ob 17. uri bo v Zavodu Tri delavnica Vezena broška, 15. decembra ob 17. uri bo v Rokodelskem centru DUO delavnica
Mali loški kruhek, 22. decembra ob 17. uri pa bo v Sokolskem
domu fotografska delavnica Škofja Loka ponoči. Povsod so
zaželene predhodne prijave. Prav tako bodo delavnico pripravili v Galeriji Ivana Groharja, kjer bo Martina Štirn predstavljala svoje likovno ustvarjanje.
Ni druge – v decembru se bo vsekakor treba podvizati čez
Plac.

Jana Fojkar in Kati Sekirnik, dve od povezovalk Izložb
domišljije v eno veliko izložbo najboljšega loških umetnikov in
rokodelcev

Čudoviti svet posebnih lesenih živali Mateja Bizovičarja ...

… in mali kozmos iz gline kiparja Mateja Plestenjaka.
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Prostor, odprt za vsakogar
Sodobne knjižnice postajajo medijski, družbeni in družabni centri, kamor
prihajajo obiskovalci koristno preživljat svoj prosti čas. Da bi tudi Knjižnica Ivana
Tavčarja v Škofji Loki lahko sledila temu trendu, ji manjka predvsem prostor.
Knjižnica Ivana Tavčarja v Škofji Loki deluje sedemdeset let. Potem
ko so Nemci požgali glavnino knjig predvojnih javnih knjižnic, so z
rešenim preostankom knjižnega fonda 2. decembra 1945 osnovali
novo knjižnico. Jubilej bodo v Škofji Loki proslavili s prireditvijo
Srednjeveška Loka – sodobna knjižnica, ki bo v torek, 15. decembra, ob 19. uri v Sokolskem domu.
Knjižnice se s časom spreminjajo: iz klasičnih mest izposoje s čitalnico postajajo medijski, družbeni in družabni centri, kamor hodijo
ljudje ne le iskat informacije, pač pa tudi drugače koristno preživljat
prosti čas. Poleg izposoje je Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
zelo dejavna tudi pri organizaciji različnih prireditev za otroke in
odrasle bralce, zgolj na območju Škofje Loke je teh dogodkov okoli
dvesto, skupaj z enotami v drugih treh občinah na Škofjeloškem pa
več kot sedemsto. Sodobne knjižnice predstavljajo najbolj odprte
prostore v lokalni skupnosti, kjer lahko obiskovalec poleg gradiva
v klasični knjižni obliki informacije dobi tudi v drugih oblikah. Sodobni čas zato zahteva ustrezno tehnično opremljenost knjižnic in
tehnološko podporo. Zlasti mlajša generacija se oddaljuje od papirnate knjige in vse bolj posega po elektronskih medijih. Kot pravi
direktor škofjeloške knjižnice mag. Matjaž Eržen, pa mora knjižnica
tudi v kadrovskem pogledu slediti potrebam tehnološkega razvoja.
Odprtost takšnih medijskih družbenih centrov in njihova sodobna
opremljenost pa omogoča tudi nudenje pomoči posameznim skupinam uporabnikov, ki nimajo dostopa do tehnologije ali znanja za
njeno uporabo ter s tem dostopa do informacij.
»Knjižnice s tem opravljajo tudi vlogo socialnega korektiva v vedno bolj razslojeni družbi, kjer dostop do preverjenih informacij
postaja vedno pomembnejša kategorija,« poudarja Matjaž Eržen.

»V mnogih knjižnicah v tujini se klasično knjižnično gradivo že
umika s površin, ki jih potem zasedajo uporabniki. To pa nikakor
ne pomeni, da bi knjižnice zato potrebovale manjšo površino, le
obstoječa se uporablja v druge namene v skladu s potrebami in
interesi okolja. Površine zasedajo študijske celice, prostori za skupinsko delo, prostori z opremo za poslušanje avdio ali ogled video
vsebin in prostori – delavnicami, kjer se obiskovalci iz lokalnega
okolja srečujejo z drugimi ter z njim delijo svoja znanja, razmišljanja in ustvarjalnost. Nekdanji prostori knjižnice tako postajajo lokalni družbeni centri za izmenjavo znanj in izkušenj. V Strateškem
načrtu Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka za obdobje 2013–2020
smo zapisali: 'Knjižnica, prostor, odprt za vsakogar.' Prepričani
smo, da bomo le s prizadevanjem k ureditvi tako oblikovanih prostorov in storitev to tudi ostali.«

Direktor knjižnice Matjaž Eržen s sodelavkami (od leve) Sašo
Ambrožič, Bernardo Potočnik, Jano Štromajer in Martino Gostinčar.

Knjižnica v Škofji Loki je v svojem sedemdesetletnem delovanju
že večkrat trčila ob problem prostorov. Po besedah Matjaža Eržena je šlo pravzaprav le za dve kratki obdobji, ko je nov prostor
vzbujal upanje na ugodno nadaljevanje razvoja zgodbe: prvi v
šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je knjižnica preselila v
takratni Dom Zveze borcev, druga leta 1978, ko se je knjižnica naselila v izpraznjenih prostorih Gorenjske banke, kjer ima še vedno
svoj sedež oddelek za odrasle. Knjižnica pa je že davno prerasla
te prostore, ki so celo po preselitvi mladinskega oddelka v drugo
nadstropje na vrh Name še vedno trikrat premajhni za današnje
knjižnične standarde. Potrebovali bi namreč okoli 2500 kvadratnih
metrov površin. Lokalna skupnost je sicer naklonjena knjižnici in
skupaj z odgovornimi v knjižnici je tudi lokalna oblast domala tri
desetletja iskala možnosti, da najdejo ustrezno prostorsko rešitev,
pravi sogovornik, a vse doslej brez končne realizacije.
»Bo Škofja Loka končno zmogla odločen korak in po uspešnih zaključkih dolgotrajnih projektov našla moč tudi za rešitev knjižnice? Ali morda celo obstaja pogum, da ob iskanju lokacije pokaže
smelost, ki jo je izkazalo vodstvo lokalne skupnosti mesta Aarhus
(Danska), kjer so ob načrtovanju nove stavbe razmišljali ne le o
zadostni površini, ampak so stavbo uvrstili v seznam prepoznavnih ikon mesta? Možnosti za to se v Škofji Loki vsekakor ponujajo
in uporabniki jih za svojo zvestobo knjižnici, predvsem pa njeni
uporabi, tudi končno zaslužijo,« sklene Matjaž Eržen.

KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA, ŠOLSKA ULICA 6, ŠKOFJA LOKA

Foto: Tina Dokl

Prireditev ob 70-letnici Knjižnice Ivana Tavčarja
Škofja Loka z naslovom Srednjeveška Loka –
sodobna knjižnica bo v torek, 15. decembra, ob
19. uri v Sokolskem domu.
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Priložnost za druženje in veselje
MATEJA RANT, FOTO: ANDREJ TARFILA
V prazničnem decembru v Škofji Loki
pripravljajo sklop prireditev, ki so jih
združili pod skupnim naslovom Beli
december. Od 16. do 31. decembra se bo
tako mogoče pridružiti različnim dogodkom s področja kulture, turizma,
otrok in mladine. Tako želijo oživiti in
popestriti dogajanje v mestnem jedru
v prazničnem času. »Z Belim decembrom se trudimo še povečati raznolikosti javnih prireditev in jih približati
širšemu krogu ljudi,« je pojasnila koordinatorica kulturnih prireditev pri
občini Škofja Loka Katja Štucin.
Za pisan kulturni program bo tokrat
poskrbelo Turistično društvo Škofja
Loka. Pripravili bodo koncerte različnih zvrsti glasbe. Med drugim bodo
nastopili Hamo in njegova skupina
Tribute 2 love, A beatles tribute, Manca Izmajlova z gosti, Flirrt, Tabu, The

dreams, The bonfire experience in
Carpe diem band. »Dogajanje bodo popestrili z vsakodnevnim spremljevalnim programom za vse generacije, od
najmlajših do tistih mladih po srcu,«
je razložila Katja Štucin. Odvijale se
bodo ustvarjalne delavnice, božična
tržnica, mini Planica, noč kratkih filmov in monokomedija s Perico Jerkovićem. »Naše srednjeveško mesto bo v
tem veselem vzdušju gostilo tudi Božička in Dedka Mraza, ki bosta vsem
Ločanom prinesla zabavno silvestrovanje na Mestnem trgu,« je še dodala
Katja Štucin.
Občina Škofja Loka je kot vsako leto
objavila tudi javno povabilo, s pomočjo katerega s finančnimi sredstvi
nekoliko pomagajo tudi drugim društvom oziroma organizacijam, ki pripravljajo popestritev Belega decembra. »Tako se bo tudi letos v Škofji Loki
godil Božični LUFt, v okrašeno mesto

December v Škofji Loki bo bel, četudi ne
bo snega.
bo pokukala Ana Mraz, še pred tem pa
nismo pozabili niti na miklavževanje.
Verjamemo, da bo lahko vsak našel
kakšen dogodek zase in se izvrstno
zabaval,« je končala Katja Štucin.

VESELI DECEMBER V MEDVODAH
PETEK, 11. 12. 2015

NEDELJA, 20. 12. 2015

PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČI

novoletni koncert GODBE MEDVODE

Mestni trg pred Knjižnico Medvode, ob 17.30

SOBOTA, 26. 12. 2015

veliki koncert najboljših DALMATINSKIH KLAP

PREMIERA: Pacienti v čakalnici

SOBOTA, 12. 12. 2015

ČETRTEK, 31. 12. 2015

Kulturni dom Medvode, ob 19.00
Športna dvorana Medvode, ob 20.00

ZAVOD ZA ŠPORT IN TURIZEM MEDVODE, OSTROVRHARJEVA ULICA 4, MEDVODE

Športna dvorana Medvode, ob 19.30

PREMIERA: Botrce

Kulturni dom Sora, ob 19.00

nastop glasbene skupine PREVARA

ŠPORTNA DVORANA MEDVODE, ob 20.00

PETEK, 18. 12. 2015

skupina HOZENTREGARJI

Mestni trg pred Knjižnico Medvode, ob 20.00

PRAVLJIČNE MEDVODE
igrica za otroke in prihod DEDKA MRAZA

SILVESTROVANJE
ANDREJA ČAMERNIK

Mestni trg pred Knjižnico Medvode, ob 17.30

SOBOTA, 19. 12. 2015
2. tekmovanje V KUHANJU VINA IN ČAJA
nastop glasbene skupine OBVEZNA SMER
Mestni trg pred Knjižnico Medvode, ob 18.00

Delovni čas TIC Medvode: od ponedeljka do petka: 8.00 - 12.00 in 12.30 – 16.00

Oglas-Kranjcanka-VeseliDecemberMedvode-176x118.indd 1

Vstopnina: 8 EUR*, za otroke do 15. leta 5 EUR*
(*v to vključena konzumacija ene pijače)

Informacije: T 01 / 361 43 46, 041 378 050 | turizem@medvode.info | www.medvode.info

17.11.2015 10:46:17
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Bogata knjiga o bogati zgodovini
MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL

V Jurjevi dvorani v Stari Loki sta Helena Janežič in Alojzij Pavel
Florjančič predstavila dolgo načrtovani Zbornik župnije sv. Jurija
Stara Loka.
Stare Loke. Dotaknili so se tudi travmatičnih dogodkov po koncu druge svetovne vojne, se poglobili v cerkveno zgodovino ter
predstavili dolgo vrsto dušnih pastirjev in njihovih pomočnikov
skozi stoletja. Predstavili so še bogato dediščino cerkve in znamenj njihove fare, bralca pa seznanjajo še z glasbo, petjem in
zvonjenjem. Obudili so duhovno in kulturno dogajanje na Fari v
zadnjem desetletju in odkrili, kje so podatki o Fari in znamenitih Prifarcih.

KONCERT SKUPINA D.O.O., DUNAJSKA CESTA 158, LJUBLJANA

V novembru so predstavili Zbornik župnije sv. Jurija Stara Loka s
podnaslovom A glej, na tem polju je obrodil stoteren sad. »To je
bogata knjiga o bogati in dolgi zgodovini starološke fare, ki še
vedno živi in deluje,« je vsebino knjige strnila Helena Janežič, ki
je skupaj z Alojzijem Pavlom Florjančičem sourednica zbornika.
Pri njegovi pripravi je s svojimi prispevki sodelovalo skoraj štirideset avtorjev. Tako je nastala obsežna publikacija na skoraj
sedemsto straneh, v kateri so zajeli bogastvo naravne, kulturne
in duhovne dediščine Stare Loke ter predstavili utrip življenja v
kraju nekoč in danes.
Povod za pripravo zbornika je bila 150. obletnica posvetitve
nove cerkve. Na roženvensko nedeljo, 7. oktobra 1865, je namreč ljubljanski knezoškof Jernej Vidmar posvetil novo cerkev,
ki jo je zgradil starološki župnik in dekan Franc Kramer. V zborniku je objavljenih 39 prispevkov, pri katerih je sodelovalo 35
avtorjev in še petdeset posameznikov s fotografijami. Več kot
polovico je domačih piscev, za nekatere teme pa so poiskali
priznane strokovnjake tudi od drugod. Zbornik je razdeljen na
osem tematskih sklopov. Najprej ponuja geografsko poselitveni in prostorski uvid v faro in pogled v arheološka obdobja
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Pri loških podjetjih zbral denar za nov voziček
Miha Nardoni iz Škofje Loke je po petih letih znova zbral denar za nov invalidski
voziček. Tokrat se je obrnil na škofjeloška podjetja in bil nad odzivom prijetno
presenečen.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR,
FOTO: TINA DOKL
Mihi Nardoniju invalidski voziček
pripada vsakih pet let. Standardnega
mu krije zdravstveno zavarovanje, za
nadstandard mora doplačati, česar pa
si zaradi svojega nezavidljivega materialnega stanja ne bi mogel privoščiti.
Za svoje potrebe pa vendarle potrebuje
voziček, ki nudi nekaj več. S prejšnjim,
pravi, je v petih letih naredil več kot 12
tisoč kilometrov. Tudi za takratnega je
zbiral denar, in sicer prek Facebooka.
Odziv darovalcev ga je tudi takrat prijetno presenetil. Zanj je takrat stand
up komik Pižama s prijatelji priredil
tudi improligaški večer in ob tej priložnosti so zbrali 1500 evrov.
»Zahvalim pa naj se tudi vsem darovalcem, ki so prek Območnega združenja
Rdečega križa v Škofji Loki prispevali
sedaj,« je ob uspešno končani akciji
za nov voziček povedal Miha Nardoni.
Denar je sklenil zbrati pri škofjeloških
podjetjih, s čimer je začel lani pred
božičem. »Moj cilj je bil do 1. aprila letos zbrati šest tisoč evrov, kolikor sem
menil, da potrebujem za nov nadstandardni voziček. Aprila se je nabralo že
dovolj, tako da sem nehal zbirati, nato
pa je do septembra trajal postopek naročanja vozička. Pred kratkim pa sem
ga dobil in zdaj se že vozim z njim.«
Nadstandard pri njegovem novem vozilu predstavljajo motorji, ki imajo celo
za četrtino boljši izkoristek, kot so ga
imeli pri prejšnjem. Tako bo lahko z
enim polnjenjem prevozil od petdeset do šestdeset kilometrov. Boljše je
tudi vzmetenje, narejenih pa je še nekaj prilagoditev za Mihovo specifično
obliko invalidnosti. Doplačilo vozička
je znašalo 4500 evrov, preostanek bo
Miha uporabil za prilagoditve v stanovanju. Denar za voziček so mu nakazovali prek Rdečega križa, med drugim

Miha Nardoni se že vozi z novim vozičkom.
tudi štiri krajevne organizacije RK (Stara Loka - Podlubnik, Bukovica, Reteče
in Žiri), kar pa je odklonil, a jim kljub
temu veljala njegova iskrena zahvala.
Denar so mu ponujali tudi v gotovini,
Grega in prijatelji z Vrhnike so mu ga
ob praznovanju petdesetletnice prinesli kar na dom. Darovala mu je Občina
Škofja Loka, pa škofjeloški Rotary club,
darežljivo so se odzivala loška podjetja.

»Vsem sem hvaležen, da so prisluhnili mojim posebnim potrebam,« pravi
Miha, ki je pri nekaj več kot tridesetih
letih invalidsko upokojen in dobiva
okoli 350 evrov pokojnine, ne sme pa
se zaposliti, čeprav bi si rad sam služil
denar. Naj še dodamo, da si Miha prizadeva živeti polno življenje. Pred leti
so ga prijatelji nesli na Triglav, z njimi
se je potapljal ...

Za Mihov invalidski voziček je Rdečemu križu nakazalo denar
dvajset darovalcev, med njimi: Rotary club Škofja Loka, Občina
Škofja Loka, Knauf Insulation, Habjan Transport, IMO izdelki
in gradbeništvo Horjul, Mateja Šinkovec, s. p., Avtoservis
Jerala Profil, Avto Jolly, podjetji KAPO iz Škofje Loke in SOPI iz
Kamnika ter Sibo G. Drugi niso želeli biti imenovani.
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Pravljice bodo
znova oživele
V gozdičku v Virmašah
pri Škofji Loki bo sredi
decembra svoja vrata
znova odprla Pravljična
dežela Gorajte. Otroci
bodo Dedka Mraza
pričakali v družbi
Trnuljčice, Mačka Murija,
Sneguljčice in sedmih
palčkov, Zmaja Viharčka
in Pike Nogavičke.
MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ
V Gorajtah pri Škofji Loki je v gozdičku skrita pravljična dežela, kjer v ličnih lesenih hiškah živijo pravljični
junaki. V predbožičnem času dežela in njeni prebivalci oživijo. Takrat
se otroci lahko sprehodijo skozi pet
različnih pravljic in po poti srečajo
številne znane pravljične junake. Na
koncu jih obišče in obdari stari dobri
Dedek Mraz. Nekomercialni projekt
pravljična dežela Gorajte bodo člani
prostovoljnega društva Oddih Gorajte
letos izvajali že šesto leto zapored in
se tako še naprej trudili vnašati pestrost, zanimivost in veselje v vsakdanje življenje ljudi, je poudarila Danica Kordež iz društva Oddih.
Več kot štirideset prostovoljcev si dobra dva tedna prizadeva, da bi najmlajšim pričarali nepozabno pravljično doživetje. Vsako leto se trudijo
dodati kaj novega in tudi letos so poskrbeli za nekaj novosti. Zato bo pravljična dežela zanimiva tudi za tiste,
ki so jo obiskali že v preteklih letih.
Letošnje dogajanje so organizatorji
postavili na mostove in podeste, pravljice pa opremili z glasbo, svetlobnimi efekti, lučkami in ognjemetom
ter pripravili veličasten prihod dedka
Mraza, kar bo posebna atrakcija letošnje Pravljične dežele. Tudi nekateri

V Pravljični deželi Gorajte bodo znova oživeli pravljični junaki.
pravljični junaki se bodo letos pojavili prvič. V predstavi, ki traja dobre
pol ure, bodo otroci lahko uživali v
pravljicah Trnuljčica, Maček Muri,
Sneguljčica in sedem palčkov, Zmaj
Viharček in Pika Nogavička, v Škratovi vasi pa jih obišče še Dedek Mraz.
»Pravljica je poglavitna tema projekta, saj igra pomembno vlogo pri oblikovanju vrednot naših najmlajših,«
je poudarila Danica Kordež in dodala,
da je vizija tega brezplačnega projekta doprinos k večji kakovosti življenja
v skupnosti. Predstave se bodo odvijale od 17. do 27. decembra ob 15. in
17. uri, pri čemer je obisk Pravljične
dežele brezplačen. Starši morajo le
pripraviti darila za svoje otroke, s katerimi jih bo obdaroval dedek Mraz.
Čeprav je v času druge predstave že
trda noč, poskrbijo, da najmlajših ni
prav nič strah. »Veliko lučk, prijetna
glasba in prijazni pravljični junaki
pričarajo prijetno čarobno vzdušje,«
je pojasnila Danica Kordež. Ata Škrat

in mama Škratovka pa poskrbita, da
tudi odraslim ni dolgčas.
V okviru projekta bodo tako kot vsako
leto po deželi pravljic popeljali tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju iz različnih slovenskih zavodov, ki jih bodo
prav tako obdarili in pogostili. Obisk
pravljične dežele se namreč konča s
čajanko s piškoti. »Izpeljavo projekta
so tudi letos z materialno in finančno
pomočjo omogočili ljudje odprtga srca
iz vse Slovenije, ki se zavedajo vrednot
in pomena tega dajanja,« je še poudarila Danica Kordež in dodala, da je
Pravljična dežela Gorajte eden redkih
slovenskih projektov, ki ga izpeljejo
na tak način. Lani je pri projektu sodelovalo več kot tristo sponzorjev in 63
prostovoljcev, ki so v ta projekt vložili
več kot tisoč ur prostovoljnega dela. Z
veseljem se zato pohvalijo, da so Pravljično deželo Gorajte v oddaji Televizije Slovenija Na Lepše pred dvema letoma uvrstili med tri najlepše slovenske
decembrske prireditve.

Mama in ata Škrat poskrbita, da tudi odraslim ni dolgčas.
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Danes je že vsak fotograf ...
Foto klub Anton Ažbe Škofja Loka letos praznuje trideseto obletnico formalne
ustanovitve, čeprav so se loški fotografi že prej povezovali in sodelovali.
MATEJA RANT, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Foto klub Anton Ažbe, ki ta čas združuje okrog dvajset aktivnih članov, so
ustanovili 5. novembra 1985 v kletni
predavalnici Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. Kot se spominja Peter
Pokorn, eden od ustanovnih članov, ki
je še vedno dejaven v društvu, je bila
predavalnica premajhna za vse, ki so
se jim želeli pridružiti. Med ustanovnimi člani so bili poleg Petra Pokorna
še dr. Bojan Petrič, Pavle Hafner, Tone
Mlakar, Silva Brank, Ivan Mavri, Štefan Langus, Jože Sever, Janez Tavčar in
Jože Gostinčar. Prvi predsednik je postal dr. Bojan Petrič. Sprva so se poimenovali Foto kino klub Anton Ažbe, a so
kasneje besedico kino vzeli iz imena.
Formalno ustanovitev so pripravljali zelo dolgo, je pojasnil Pokorn, saj so
škofjeloški fotografi kot skupina že v
letih 1971 in 1973 sodelovali na razstavi pod pokroviteljstvom mednarodne
zveze za fotografsko umetnost FIAP v
Heidenheimu v Nemčiji. »Diplomo smo
prejeli kot Fotografski klub Škofja Loka,
ker se je prirediteljem zdelo logično, da
delujemo kot oblikovana skupina,« je
razložil Pokorn in dodal, da je bil njihov
klub med mnogimi evropskimi klubi
edini iz takratne skupne države Jugoslavije. Od vseh slovenskih fotografskih klubov so doslej organizirali največ razstav pod pokroviteljstvom FIAP,
torej v svetovnem obsegu, in so prvi
slovenski klub z bronasto plaketo FIAP.
»Bili smo tudi prvi v Sloveniji, ki smo že
pred petnajstimi leti pripravili razstavo
digitalnih fotografij,« sta poudarila Peter Pokorn in sedanji predsednik kluba
Izidor Jesenko. Kar deset njihovih članov ima razstavljavske naslove FIAP.
»Prav te dni pa smo dobili obvestilo,
da prejemata dva člana naslov EFIAP/s,
kar pomeni ekscelenca FIAP s srebrnim
znakom, in AFIAP oziroma umetnik
FIAP,« se je še pohvalil Peter Pokorn.

Na fotografiji od leve proti desni: ustanovni član Peter Pokorn, sedanji predsednik Izidor
Jesenko in tajnica kluba Cirila Jesenko
Ko se spominjata začetkov kluba, Peter Pokorn in Izidor Jesenko kar nekoliko z obžalovanjem ugotavljata, da
se danes sploh umetniška fotografija
kar malo izgublja, saj je z razširitvijo
družabnih omrežij že vsak 'fotograf'.
Včasih so veliko pozornosti namenjali
izobraževanju mladih članov. »Spoznavali so se s kompozicijo, osvetlitvijo ... Danes pa kupijo fotoaparat in
mislijo, da že vse znajo.«
V vsem obdobju delovanja kluba se je
v njem zvrstilo že okrog dvesto članov.
»V kakšnem obdobju smo imeli tudi
po šestdeset članov naenkrat in po 12

razstavljavcev. Danes razstavljajo le še
trije ali štirje člani,« je razložil Jesenko. Dobro sodelujejo s fotografskimi
kolegi na Češkem, kjer so letos imeli
tri razstave, eno pa tudi v Škofji Loki,
ki je bila posvečena 15-letnici sodelovanja s Češko in tridesetletnici kluba.
»Iz teh povezav je prišlo tudi do pobratenja občine Škofja Loka s češkim
mestom Tabor. Prav fotografi smo bili
tisti, ki smo odprli vrata pobratenju.«
V Škofji Loki so podpisali tudi edini
mednarodni sporazum slovenskih fotografov z zvezo ljubiteljskih fotografov iz Avstrije.

Loka je s fotografijo povezana že več kot sto let, saj so loški in
poljanski rojaki Ivan Šubic, Gustav Pirc in Luka Pintar v Ljubljani
leta 1889, torej pred več kot 125 leti, ustanovili prvo društvo
fotografov amaterjev v Ljubljani, ki je bilo med prvimi v Evropi,
je poudaril Peter Pokorn in dodal, da je na razstavljalskem
področju pomemben loški rojak Avgust Berthold, ki ga imajo
strokovnjaki za pomembnega impresionističnega umetnika. Bil
je sodobnik Groharja, Jakopiča, Sternena, Jame in drugih.
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Vzamemo note in pojemo
Tako pravijo v mešanem pevskem zboru Vrelec, ki deluje pri Društvu upokojencev Škofja
Loka in je pred kratkim s svečanim koncertom praznoval petnajst let svojega dela. V svojem
repertoarju imajo okoli sto petdeset pesmi: ko jih želijo zapeti, le vzamejo note in pojejo, za
zahtevnejše nastope pa jih še dodatno zgladijo.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Upokojenci v Loki pa so prepevali že
prej. »Ko je bil čelni človek društva
Janez Lihteneker, je deloval moški
pevski zbor, ki ga je vodil zborovodja
Valentin Pirc. Leta 1999 je zbor razpadel, nato pa sta Lihteneker in Marinka Logar spravila skupaj mešani
pevski zbor. Prvih vaj so se udeležile
štiri ženske in šest moških, pozneje
se je zbor povečal in v najboljših letih štel štirideset članov. Danes nas
je 37, med nami pa sedaj prevladuje
ženski svet,« je povedal predsednik
zbora Janez Radelj. »Prvih pet let ga
je vodila Vika Jelen, ki se je na vaje v
Škofjo Loko vozila iz Trbovelj. Od leta
2005 pa je naša zborovodkinja vsestranska Nada Krajnčan. Nekaj priredb za naš zbor je napisal tudi njej
sin Lojze Krajnčan.«

Slovesni koncert ob 15-letnici zbora so
pripravili 21. novembra v Sokolskem
domu, v goste pa povabili Mešani pevski zbor Prosvetnega društva Anice
Černejeve iz Makol, ki ga vodita Irena
in Mladen Ravnikar. Prireditev je povezoval Jan Bertoncelj, korepetitorka
je bila Mateja Grašič. Zbor gostujočih
pevcev in pevk je mlajši, spremljajo
jih tudi instrumentalisti. Peli so pesmi slovenskih in evropskih skladateljev, nastopili so instrumentalisti
gostujočega zbora, vsi skupaj pa so ob
klavirski spremljavi zapeli arijo zbora
sužnjev iz opere Nabucco.
Zbor je še do nedavnega pripravil od
štiri do pet koncertov letno, manjših
nastopov pa je bilo še precej več. Udeležujejo se pevskih revij, nastopajo na
področnih pevskih tekmovanjih, sicer
pa zapojejo na vsakoletni komemoraciji Zveze borcev za vrednote NOB in

Mešani pevski zbor Vrelec je Občina Škofja Loka razglasila za naj prostovoljski projekt
v letu 2012. Priznanje je od župana Mihe Ješeta v družbi Janeza Radlja prevzela
predsednica zbora Marinka Logar.

ne manjkajo na dogodkih, ki jih prireja upokojensko društvo. Dejavnost
zbora, v okviru katerega deluje tudi
moški zbor, je bila še do pred dveh let
zelo živahna, sedaj pa nekoliko usiha.
»To je zato, ker se s kulturo dela nekulturno, in to se pozna tudi zboru.
Če gre denimo zbor s 37 člani nekam
gostovat, se nujno pojavi vprašanje,
koliko bo to stalo. Danes živimo pretežno od samofinanciranja: plačujemo, da lahko pojemo,« razlaga Janez
Radelj. »Zbor je sicer živ organizem,
neko obdobje je številnejši, nato spet
malo manjši. V preteklosti je bila nemara boljša družba in so se pevci zaradi tega pridruževali zboru, zadnje
desetletje pa je večja kakovost petja, ki
jo je močno izpopolnila zborovodkinja
Nada Krajnčan.«
Pri moškem zboru najbolj manjkajo
basi, sprejemajo pa vse, ki imajo veselje do petja in posluh. Svojo pripravljenost naj sporočijo na društvo upokojencev in radi ga bodo vzeli v svoje
pevske vrste, pravi Radelj. Standardno
vadijo enkrat tedensko (praviloma v
sredo ob 18. uri v Osnovni šoli Škofja
Loka Mesto), pred koncerti pa tudi večkrat. Pojejo okoli 150 pesmi. V zadnjih
letih so jih predelali do te mere, da ni
težav, ko jih želijo zapeti. Vzamejo note
in pojejo, pred nastopi pa jih še 'zlikajo'.
Pred tremi leti je zbor dobil občinsko
priznanje kot prostovoljski projekt. Za
veliko priznanje pa Janez Radelj šteje
tudi dejstvo, da so bili na regijskem
tekmovanju pred leti tako uspešni,
da so lahko nastopili na koncertu ob
obletnici Univerze za tretje življenjsko
obdobje v Cankarjevem domu. »Zbor
si zasluži pohvalo. Pokazal je kvaliteto, ki se je pod vodstvom zborovodkinje Nade Krajnčan vztrajno izboljševala,« na koncu poudari predsednik
Janez Radelj.
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Whistler – delo in doživetje
Petindvajsetletno Tjašo Martinšek smo srečali na novembrskem dogodku Loka pleše. Vedno
je želela delati v turizmu, trenutno pa se preživlja kot učiteljica smučanja v tujini. Všeč ji je
tudi delo v hotelu, v hostlu. Nekaj dni po našem pogovoru je ponovno odpotovala v kanadski
Whistler.
ALENKA BRUN, FOTO: TINA DOKL
Tjaša se je s smučanjem sicer srečala v vrtcu, nekaj časa celo trenirala in
tekmovala, ker pa je vsa njena družina naklonjena smučanju, je kakšen
teden pozimi s starši redno preživljala
na smučanju v Franciji. Kasneje so bili
tudi oni tisti, ki so ju s kolegico Nino
spodbudili, da naj naredita tečaj za učitelja alpskega smučanja. Delala je pri
domačem DUTS-u, ker ima njen stric
šolo smučanja na Rogli, pa je bila precej
prisotna tudi tam. Tu je spoznala fanta, ki je razmišljal o odhodu v Whistler,
smučarsko središče, od Vancouvra oddaljeno dobrih 125 kilometrov.
Nekoč gimnazijka, potem študentka
ekonomije ni veliko razmišljala – tako
bo letos to že njena tretja smučarska
sezona v Kanadi. Ko se je prvič prijavljala za vizum, takrat še v dvoje, je
imela srečo. »Mislim, da sva se prijavila marca in bila med zadnjimi, ki so ga
dobili. Lani so tovrstni (enoletni delovno-počitniški) vizumi pošli v treh dneh,
enako letos.« Naslednje leto so potem
njeno vrnitev sponzorirali delodajalci,
letos pa ji je uspelo pridobiti vizum za
'mlade profesionalce'. »Tu pa že potrebuješ pogodbo, kar pomeni, da moraš
za vizum imeti zagotovljeno službo:
razdelano, koliko ur boš delal, kakšna
je urna postavka. To je pomembnejše
od tega, kje boš nastanjen.«
Whistler ima poleg močne zimske
tudi poletno sezono in lansko poletje
je ostala v Kanadi. Kot kaže, bo letos
podobno. Whistler tudi poleti ponuja
ogromno doživetij. »Pozimi prevladuje smučanje, poleti kolesarjenje. Kar
vprašajte kakšnega navdušenca nad
downhillom, bo takoj rekel, da je Whistler sanjska destinacija.«
Kar se tiče smučanja, je njihov sistem drugačen od našega: »V Whi-

stlerju je popularno smučanje izven
prog. Meja je sicer nekako določena,
vendar če smučišče obratuje, lahko
smučaš kjerkoli. Najbolj zaželen je seveda 'celc' in takrat je gneča neverjetna. Vrste se vijejo skozi vse naselje.
Whistler namreč sestavljata dve gori
in obe tvorita eno smučišče. Res pa je,
da smučanje tu ni poceni. Dnevna vozovnica stane okoli sto dolarjev, lahko
tudi več, ampak je tudi neprimerljivo
več terena.«
Tjaša je v Whistlerju do sedaj učila smučanja tri-, štiriletnike, ki pa z
letošnjo sezono zapuščajo mini program, a bo vseeno poskusila ostati z
njimi. »Navadili smo se eden na drugega.« Seveda je osnovni jezik za sporazumevanje angleščina.
Kako pa je s plačilom, nas je zanimalo. »Letos bom imela dve urni postavki: eno za učenje in drugo za čas, ko
čakaš na otroke. Plačo dobivaš vsak
drugi petek, vendar oni poskrbijo za
vse odtegljaje, tudi davek. Če so ti priskrbeli nastanitev, je v to všteta tudi
najemnina za sobo oziroma stanovanje, tako da denar, ki ga dobiš na koncu, ves ostane tebi.«
Za mlade in pestrost življenja je v
Whistlerju dobro poskrbljeno. »Veliko
je barov, klubov. Whistler Village je
majhen kraj, ampak ima vse, kar ima
veliko mesto. Celo kino, bolnišnico,
knjižnico. Ogromno je dogodkov, festivalov.« Tjaša še razloži, da je med
turisti največ Špancev, Južnoameričanov, Azijcev; med mladimi, ki delajo,
pa Angležev, Avstralcev in Novozelandcev. Njim je vizum lažje dostopen in
eni potem ostanejo za stalno. »Mogoče nekoč ostanem tudi sama …« doda
razmišljajoče.
Seveda je sledilo vprašanje, ali kaj privarčuje, glede na to, da se mladim dosti 'dogaja'.

»Nočno življenje je zelo priljubljeno in
tudi ni poceni, vendar če ne greš ven
ravno vsak večer, lahko privarčuješ.«
Ko je Tjaši potekel zadnji vizum v Kanadi, je razmišljala širše: bo v nadaljevanju zaposlitev iskala v Sloveniji ali
ponovno poskusila v tujini. Tako se je
že v Whistlerju prijavljala na različne
razpise za delo in v enem izmed hotelov v Manchestru v Angliji dobila delo
nočne receptorke. In ko je letošnji vizum za Kanado praktično že odpisala,
se sprijaznila, da se bo vrnila na delo
nočne receptorke, se je odprlo prosto
mesto in Tjaša je izkoristila priložnost
– 24. novembra je tako ponovno odpotovala v Whistler.
Kje pa se vidi v prihodnosti? »Vedno
sem želela na svoje. V preteklosti sem
že delala v hostlu v Ljubljani in izjemno uživala. Če dobim v prihodnosti
stalni vizum, bi potem poskusila dobiti zaposlitev v kakšnem izmed hotelov
v Whistlerju. A to so dolgoročne želje.
Nikoli ne veš, mogoče pa bom enkrat
imela celo svoj hotel.«
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Po darila
na praznične
sejme
V škofjeloških osnovnih
šolah so v preteklih dneh
pripravili dobrodelne
sejme, na katerih so
lahko obiskovalci izbirali
med številnimi izdelki
učencev, s katerimi je
mogoče v prazničnem
času obdarovati bližnje.
MATEJA RANT, FOTO: ANDREJ TARFILA
S prazničnimi prireditvami so najbolj
pohiteli v Osnovni šoli (OŠ) Ivana Groharja, kjer so že konec novembra pripravili koncert z naslovom Za dva groša fantazije, ki mu je sledil Miklavžev
sejem. Pretekli teden so božično-novoletna bazarja pripravili še v OŠ Škofja Loka - mesto in OŠ Cvetka Golarja.
Koncert Za dva groša fantazije je
večnamenski prostor OŠ Ivana Groharja napolnil do zadnjega kotička.
Vsebinsko sta ga oblikovala učiteljica razrednega pouka Urška Ziherl in
učitelj glasbene vzgoje Gorazd Pintar.
Mladi glasbeniki te šole in pevci pevskega zbora Gimnazije Škofja Loka so
z instrumentalno glasbo in pesmijo
navdušili obiskovalce. Po koncertu je
sledil Miklavžev sejem v šolski telovadnici, ki je bila ob tej priložnosti z lično
urejenimi in dobro založenimi sejemskimi stojnicami prava paša za oči,
je poudaril ravnatelj Marko Primožič.
»Na Miklavžev sejem smo se vsi učitelji in učenci centralne in podružničnih šol pripravljali ves november.«
Na tehniškem dnevu so učenci pod
vodstvom razrednikov in sodelavcev
izdelovali okraske in voščilnice, pekli
slaščice, vlivali svečke, šivali igračke
in predpasnike ter izdelovali steklene
lampijončke, ogledala, hranilnike in

Pred Miklavževim sejmom so v OŠ Ivana Groharja pripravili dobrodelni koncert Za dva
groša fantazije.
ovitke za mobilne telefone in druge izdelke za prodajo na sejmu. Z zbranim
denarjem po besedah ravnatelja vsako
leto obogatijo šolski sklad, ki je namenjen pomoči učencem iz socialno šibkih družin pri plačilu kosil, ekskurzij,
šole v naravi in dni dejavnosti. »Tako
dosežemo, da se vseh aktivnosti, ki so
predvidene v letnem delovnem načrtu šole, res lahko udeležijo vsi učenci.« Na tokratnih prireditvah so zbrali malo več sredstev kot v preteklem
letu, in sicer dobrih štiri tisoč evrov.
Dobro obiskan je bil tudi božično novoletni bazar na OŠ Škofja Loka - mesto. Obiskovalci, ki so iskali darila za

svoje bližnje, so imeli res pestro izbiro.
Na stojnicah so ponujali številne izdelke učencev, ki so jih pripravili pred
dvema tednoma v okviru tehniškega
dneva. »Najbolj iskani izdelki so 'izpuhteli' v zgolj petnajstih minutah,«
je pojasnila devetošolka Lana Kejžar,
ki je dogajanje spremljala kot šolska
novinarka. Na stojnicah so učenci ponujali okraske za smrečice, voščilnice,
piškote, mafine, venčke in še mnogo
drugega. Preizkusiti je bilo mogoče
tudi srečo na srečelovu in se posladkati s palačinkami in vaflji. Bazar so
popestrili še s kulturnim programom,
ki so ga oblikovali učenci sami.

Božično-novoletni bazar je povsem napolnil večnamenski prostor OŠ Škofja Loka - mesto.
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Z veseljem vzgaja mlade hokejiste
Škofjeločan Domen Jemec je kar dve desetletji igral hokej pri kranjskem Triglavu,
ob študiju na Fakulteti za šport pa ga je prevzelo delo z otroki in odločil se je, da bo
svoje bogato hokejsko znanje in izkušnje delil med najmlajše hokejiste.
VILMA STANOVNIK, FOTO: TINA DOKL
Hokej je med našimi najuspešnejšimi
ekipnimi športi, radi pa ga imajo tudi
fantje in dekleta s škofjeloškega konca. Med njimi je tudi 29-letni Domen
Jemec s Sorške ceste, ki je hokejist postal po naključju, vendar je prepričan,
da je zase izbral najlepši šport. Vso
svojo kariero je član kluba HK Triglav
Kranj, bil pa je tudi član mladih slovenskih reprezentanc.
• Kdo vas je navdušil, da ste za svoj
šport izbrali hokej?
»S starši smo se vozili proti Pokljuki,
ko smo po radiju slišali, da pri kranjskem hokejskem klubu vabijo k vpisu
v hokejsko šolo. Oče naju je s starejšim
z bratom Nejcem pogledal in vprašal,
ali bi igrala. Doma smo vedno gledali
hokej, zlasti derbije med Jesenicami
in Olimpijo, vedel pa je tudi, kako uživava, ko igrava hokej doma na ulici.
Tako smo šli v kranjski hokejski klub
Triglav, se vpisali in začela sva trenirati. Takrat je bil Nejc star sedem let
in pol, jaz pa šest let.«
• Ker v Škofji Loki ni drsališča, vmes
pa ga nekaj let ni bilo niti v Kranju,
je bilo treniranje gotovo naporno?
»Ja, treba se je bilo organizirati, saj
sva se v Kranj vozila z avtobusom. Ker
je mami delala v Kranju, nama je do
službe vozila hokejski torbi. Tam sva
jih pobrala, šla do drsališča, nato pa
naju je odpeljala domov. Ko so v Kranju podrli dvorano, smo se šest let s
kombijem vozili na Bled, kar je pomenilo, da sva za trening potrebovala
še več časa. Meni je bilo všeč in sem
vztrajal, Nejc pa je imel kar nekaj poškodb in v srednji šoli se je odločil,
da ne bo več igral. Jaz sem vztrajal in
igral kar dvajset let. Po končani gimnaziji sem se vpisal na Fakulteto za
šport, ob igranju pa sem v klubu začel
trenirati najmlajše hokejiste. Sedaj

Domen Jemec uživa kot trener mladih hokejistov.
tretjo sezono ne igram več, sem pa v
klubu trener kar treh selekcij, U8, U10
in U12. Zelo uživam pri delu z najmlajšimi, leto in pol sem ob študiju delal
tudi v vrtcu.«
• Bil ste odličen hokejist, tudi član
naših mladih reprezentanc. Zakaj
ste zaključili kariero?
»Delal sem z otroki, študiral in igral
hokej, kar je bilo vse skupaj zelo naporno in videl sem, da vse skupaj ne
gre več. Star sem bil 26 let, ugotovil
sem, da od hokeja pač ne bom mogel
živeti, in odločil sem se, da zaključim
kariero. Tisto sezono so se za to odločili še nekateri moji soigralci in tako mi
je bilo lažje. Poleg tega sem se odločil,
da zaključim študij. Sedaj sem naredil
vse izpite in čaka me le še diploma.«
• Poleg tega, da ste trener v klubu,
ste tudi selektor naše mlade hokejske reprezentance?
»Na HZS skrbim za selekcijo igralcev
do 14. leta. Vsako leto imamo testiranja, hodimo po turnirjih, pred kratkim smo bili na turnirju v Avstriji. Cilj

tega je, da preizkusimo čim več mladih hokejistov, ki jih hkrati skušamo
navdušiti, da vztrajajo pri hokeju.«
• Kdaj se vam zdi primerno, da
otrok začne trenirati hokej?
»Mislim, da prav prezgodaj ne, čeprav
so otroci različno motorično sposobni.
Mislim, da je primerno začeti nekje
med četrtim in petim letom. Tisti, ki
so začeli prej, so navadno hitro obupali.«
• Vsak hokejist si dela načrte. Kakšni so bili vaši?
»Vsak na začetku sanja, da bo profesionalni igralec hokeja. Z leti ambicije
pri večini postanejo realnejše. Zase
lahko rečem, da sem imel v mladinskih letih veliko uspehov, od tega,
da smo bili prvaki med mladinci,
do igranja v reprezentancah. Če me
danes kdo vpraša, kaj mi je od tega
ostalo, pa povem, da sem videl veliko
sveta, predvsem pa sem dobil veliko
prijateljev. Še danes se družimo, skupaj igramo in-line hokej in to se mi
zdi najbolj pomembno.«
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S kolesi po blatu in čez ovire
Letošnja sezona v ciklokrosu se je začela v Škofji Loki. Nova lokacija, zanimiva
proga in odmevno ime na vrhu: profesionalni kolesar Matej Mohorič.
MAJA BERTONCELJ
Ciklokros smo že lani videli v Škofji
Loki. Potekal je v Gorajtah, organizatorji iz vrst ŠD Koloka in ŠD Vaitapu
pa so CX Loka letos pripeljali bližje
centru mesta: na območje nekdanje
vojašnice. To je bila letošnja uvodna
dirka v tem športu, ki je potekala 22.
novembra. Zaznamovali so jo blato,
sneg, počene zračnice in zmaga profesionalnega cestnega kolesarja Mateja
Mohoriča.
Tekmovalci so vozili kroge, zato je
bilo dogajanje zelo zanimivo tudi za
gledalce. Že kmalu po startu je sledil
strm vzpon, ki sta ga otežila še sneg
in blato. Večina jih je kolesa nesla, nekateri so jih rinili. Kasneje so sledili še
spust, zavoji in seveda ovire: naravne
in umetne. »Proga je precej bolj tehnična, kot je bila lani v Gorajtah. Krog
je dolg okrog 1800 metrov,« je povedal
vodja tekmovanja Mitja Oter. Na startu je bilo v vseh kategorijah sedemdeset tekmovalcev, konkurenca je bila
močna. Najbolj zanimivo je bilo pri

Ciklokros je zanimiva disciplina. V zraku Žiga Maretič.
moških nad 19 let, kjer smo zaradi počenih zračnic videli veliko odstopov,
zmagal pa je Matej Mohorič, ki do
novega leta še tekmuje v dresu ekipe
Cannondale Garmin. »Nisem pričakoval, da bo tako težka proga. Smo jo
hoteli še malce bolj začiniti, vendar
je k sreči nismo. Nova lokacija se je

Najbolj atraktiven del je bil vzpon, ki sta ga dodatno otežila sneg in blato. Takole ga je s
ciklokros kolesom premagoval Matej Mohorič.

izkazala za odlično,« je po prihodu v
cilj povedal Žiga Maretič, predsednik
ŠD Koloka, ki je s progo opravil kot
tekmovalec. To je bila dirka, na kateri
so z ramo ob rami tekmovali poklicni
kolesarji in rekreativci.
Tekmovanje se je sicer začelo s tekmo mlajših kategorij, v kateri so prevladovali kolesarji in kolesarke Save
Kranj. »Tudi za nas je to dober trening. Že v lanski zimi sem tekmovala v ciklokrosu. Všeč mi je, čeprav je
bolj naporno kot na cestnem kolesu.
So ovire, poleg tega je danes proga
zelo blatna. Kolo je bilo treba velikokrat nesti. Z drugim mestom sem zelo
zadovoljna. Kolesarstvo treniram dve
leti in to je doslej moj največji uspeh.
Je dobra motivacija za naprej,« je bila
drugega mesta med deklicami do 15
let vesela 11-letna Neja Kalan iz Virmaš. Nadaljevali so mladinci in članice. V odsotnosti obolele Tanje Žakelj
je zmagala Tina Perše, ki se je uspešno
kosala z mladinci. V tej kategoriji sta
bila drugi in tretji obetavna mlada kolesarja Save in slovenskega cestnega
kolesarstva nasploh, Nik Čemažar in
Jaka Primožič.
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Zmagovalec ultramaratona Zagreb–Vukovar
Lojze Primožič je porabil manj kot trideset ur, da je pretekel tristo petdeset kilometrov.
VILMA STANOVNIK

JAVNI ZAVOD RATITOVEC, OTOKI 9 A, ŽELEZNIKI

Škofjeloški ultramaratonec Lojze
Primožič se je jeseni prvič udeležil
petdnevnega spominskega ultramaratona na trasi Zagreb–Vukovar. Je
eden najpomembnejših evropskih
ultramaratonov, letos je bil organiziran že štirinajstič, na startu pa je bilo
trinajst ultramaratoncev, ki jih je od
starta v Zagrebu do cilja v Vukovarju
čakala 350 kilometrov dolga pot.
Tekmovanje je potekalo v petih etapah, Lojze Primožič pa je bil najhitreši
na prav vseh. Po zadnji, ki je potekala od Osijeka do Vukovara, je bil njegov skupni čas 29 ur, 53 minut in 33
sekund. Tako je več kot za eno uro
prehitel drugouvrščenega v skupnem
seštevku, Borisa Ivanoviča, dosegel pa

je tudi tretji najboljši čas v vsej zgodovini tega ultramaratona.
»Tempo ni bil prehud, posebno ne na
začetku. Potem sem vsak dan stopnjeval hitrost, zlasti pa se mi je obrestovalo, ker sem tekmecem ušel v zadnjih kilometrih ob koncu etap. Res je
sicer, da je skupna kilometrina daljša
od osmih maratonov, vendar pa mi
to ni povzročalo težav, saj sem bil dobro pripravljen. Najtežja etapa zame
je bila od Slavonskega Broda do Osjeka, saj sem večino časa tekel sam,« je
povedal Lojze, ki ima izkušnje iz zahtevnih ultramartonov, tudi slovitega
Spartatlona.
»Uživam, ko tečem. Za ultramaratonca sicer ne veliko, le kakšnih šest do
sedem tisoč kilometrov na leto,« še
pravi Lojze.

Lojze Primožič se je letos prvič udeležil
ultramaratona Zagreb–Vukovar in premagal
vse tekmece. / Foto: osebni arhiv
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Telovadba za
lep začetek
dneva
Megla, dež, sneg – za
jutranjo telovadbo na
prostem vreme nikoli
ni izgovor. Tovrstna
oblika rekreacije dobro
leto in pol poteka tudi v
Frankovem naselju.
MAJA BERTONCELJ
»Vreme in temperature za nas niso
ovira. Dobivamo se vse leto vsak dan
od ponedeljka do petka. Če dežuje ali
sneži, pridemo z dežnikom in smo
pod nadstreškom, sicer pa telovadimo
na igrišču za Osnovno šolo Cvetka Golarja,« so v četrtek v meglenem jutru
povedale udeleženke telovadne skupine Trata, ki deluje v okviru vseslovenskega društva Šola zdravja. To je tretja
skupina v občini Škofja Loka. Ena vadi
za Kamnitnikom, druga pa na sotočju.
Videti je bilo, da se imajo lepo in rade
pridejo. »Dobivamo se že dobro leto in
pol. Začnemo ob pol osmih in končamo ob osmih. Večinoma smo vedno
iste, se nam pa pridruži tudi kakšna
na novo. Pride nas od deset do petnajst. Največ nas je ob ponedeljkih, ko
po telovadbi druženje nadaljujemo ob
kavi. Tam urimo še svoj spomin, tako
da povemo kakšno pesmico, vadimo
poštevanko in podobno,« je pojasnila
Tončka Mažgon. Telovadbo začnejo s
tekom, nadaljujejo s pozdravom in vajami, ki jih je okrog petdeset. Razgibajo
celo telo od glave, rok do nog. »Pridem
zaradi telovadbe in druženja. To je lep
začetek dneva. Pogovor teče o vsem
mogočem, tudi o tem, kdaj se kaj seje
ali sadi na vrtu, izmenjujemo si sadike, pridelke, obdelamo tekoče novice.
Lepo se imamo,« pravi Pavla Peternelj.
Najstarejša v skupini je 84-letna Mira
Jerše, ki jutranje telovadbe praktič-

Najstarejši sta Ivanka Milanez (levo) in Mira Jerše, ki ne kažeta, da imata že čez
osemdeset let.
no ne izpusti: »Vstanem ob šestih in
potem komaj čakam, da pride čas za
telovadbo. Tudi sicer sem še zelo aktivna.« Le nekaj mlajša je Ivanka Milanez, za katero leta prav tako niso ovira. Pogosto jo lahko videvamo tudi na
kolesu. »Vadba ni naporna. Program
je narejen tako, da je primeren tudi za
starejšo generacijo.« Telovadba jih je
povezala. Vsaj na videz pa so se med
seboj poznale že prej. Jutranja telovadba ni njihova edina rekreacija. Nekatere obiskujejo še drugo telovadbo, plavajo, hodijo v hribe, kolesarijo ... Vse so

upokojenke, nekatere šele krajši čas,
druge dlje. V času dopustov se jim pridruži tudi kakšna mlajša, nič pa ne bi
imele proti, če bi prišel še kakšen moški. Zaenkrat so v skupini Trata same
ženske. Niso zaprta druščina, tako da
se jim lahko pridružite katerikoli dan
od ponedeljka do petka ob pol osmih
zjutraj. Vadba je brezplačna.
»Lahko smo zgled mlajšim. Naj vidijo, da si lahko v tej starosti še zelo
aktiven, če tako živiš vse življenje,« so
zaključile, potem pa začele svojo polurno vadbo.

Telovadna skupina Trata deluje že dobro leto in pol.
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Že novembra začeli Beli december
V Škofji Loki se je Beli december, sklop prazničnih prireditev, ki se končajo
s silvestrovanjem na prostem, začel že zadnji konec tedna v novembru.
Zaznamovali so ga že osemnajsto srečanje s slovenskimi vinarji, Miklavžev LUFt,
izdelovanje adventnih venčkov ...
DANICA ZAVRL ŽLEBIR,
FOTO: TINA DOKL
Srečanje z vinarji je bilo že osemnajsto po vrsti, letos je v središču Škofje
Loke v družbi precej mlajšega loškega
umetniškega festivala LUFt potekalo v
sicer hladnem, a sončnem sobotnem
dopoldnevu. Prvega pa se udeleženci,
ki so zraven že vsa leta, spominjajo
kot povsem drugačnega. Župan Miha
Ješe, ki je takrat deloval pri Turističnem društvu Škofja Loka, pomni ledeni dež, ki je organizatorjem nagajal
na prizorišču pred Kaščo. A so srečanje vseeno izpeljali, kupci so na stojnicah kupovali vino, prireditelji pa so
se umaknili v Kaščo in tam okušali
žlahtno kapljico iz Brd.
»Brici smo takrat prvič pošteno občutili gorenjsko zimo,« se je prvega
srečanja spomnil dolgoletni župan
Občine Brda Franc Mužič, ki se je ob
polnoletnem srečanju z vinarji zahvalil organizatorjem, Turističnemu društvu in Občini Škofja Loka ter Radiu

Župana Franc Mužič in Miha Ješe

V Škofjo Loko so že osemnajstič po vrsti prišli vinarji slovenskih vinorodnih pokrajin.
Sora za neprekinjeno tradicijo srečevanja in izrazil zadovoljstvo, da lahko
obiskuje to lepo staro mesto. K druženju ga je pred leti povabil Rudi Zevnik
z radia, sicer tudi član turističnega
društva. »S Francem Mužičem sva
prijateljevala in tako sva se dogovorila
za prvo srečanje,« je povedal Rudi Zev-

nik in se tudi spomnil na sneženi dan
pred osemnajstimi leti. Odtlej je bilo
srečanje vsako leto, vinarjem iz Brd pa
so se pridružili tudi pridelovalci vin iz
drugih slovenskih vinorodnih pokrajin. »Tudi Gorenjci smo obiskovali
Brda, župan Mužič je pet let zapored
vabil gorenjske župane na trgatev.«

Rudi Zevnik z Moniko Tavčar
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V zvezi s tem je povezana vrsta anekdot, ki so jih nedvomno obnovili ob
stojnicah, kjer je letos vina ponujalo osem vinarjev iz Brd, Primorske,
Bele krajine in Štajerske, poleg njih
pa svoje mesnine tudi pet lokalnih
mesarjev in še okoli trideset drugih
ponudnikov domačih pridelkov in izdelkov. Udeležence so s prireditvenega odra nagovorili župana Miha Ješe
in Franc Mužič, pobudnik Rudi Zevnik in predsednik TD Škofja Loka Jože
Misson, zapel je pevski kvintet Patina, za razpoloženje pa igrala skupina
Dor ma cajt.
Poleg vinarjev, ki so zavzeli Mestni
trg, je na sosednjem Cankarjevem
trgu potekal tudi LUFt, loški umetniški festival, ki je na več kot tridesetih
stojnicah ponujal unikatne izdelke
kreativcev iz vse Slovenije. Marsikdo si je med njimi izbral Miklavževo
darilo. LUFta so se tudi tokrat veselili
otroci, ki so jim poslikavali obraze,
jih na športnih delavnicah navduševali za gibanje in jih spodbujali k
umetniškemu ustvarjanju za ptice.
Zanje so izdelovali lepe in predvsem
zelo okusne okraske za drevesa. Suho
sadje, oreške in druge priboljške,
ki jih imajo radi ptički, so nizali na
vrvice in te bodo v prihodnjih hladnih tednih na drevesa vabili ptice.
Ustvarjalni pa niso bili le na LUFtu,
pač pa tudi v atriju starega župnišča,
kjer so člani društva Sotočje izdelovali adventne venčke. Venčke so lahko
iz zelenja, ki so ga pripravili organizatorji, izdelali tudi obiskovalci in jih
odnesli domov.

Na LUFtu so s športnimi delavnicami otroke spodbujali h gibanju.

Društvo Sotočje je pripravilo delavnico adventnih venčkov.

Vsem našim strankam se
zahvaljujemo za izkazano
zaupanje, v letu 2016
pa vam želimo veliko sreče
in zdravja.

Turistična kmetija Pri Marku
Crngrob 5, Žabnica

Vesele božične praznike
in srečno 2016.

E: info@pri-marku-porenta.si
T: 04 513 16 26
www.pri-marku-porenta .si
Okusne verižice bodo krasile drevesa in razveseljevale ptičke.
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Peugeotove ničle
Šest konjskih moči je bila moč peugeota 201 iz leta 1929. To je bilo prvo vozilo
z novim sistemom poimenovanja z ničlo na sredini, ki je še danes v uporabi za
poimenovanje njihovih vozil.
MIROSLAV CVJETIČANIN
Model 201 je zaznamoval prestop pod
jetja Peugeot iz dobe obrtniške pro
izvodnje v novo dobo industrijske pro
izvodnje. Dvestoenka je požela obilo
uspeha in je bil prava odskočna deska
za izdelavo prvega izbora novih peu
geotov, kot so bili model 301, ki je na
ceste zapeljal leta 1932, ter modela 401
in 601, ki so ju pričeli tržiti v letu 1934.
Pred drugo svetovno vojno so modele
401, 301 in 201 nadomestili z modelom
402 v letu 1935, modelom 302 v letu
1936 in modelom 202 v letu 1938. Da
našnja Peugeotova temeljna načela –
sistem poimenovanja modelov z ničlo

na sredini, razvoj celovitega izbora
vozil in pogosto lansiranje prenovlje
nih modelov za zagotovitev visokih
pričakovanj kupcev – so bila podedo
vana iz tridesetih let prejšnjega stole
tja. Leta 2011 so zbor novih vozil tvorili
nasledniki modela 201: peugeot 206+
in peugeot 207, ki ju je spomladi 2012
nadomestil peugeot 208. Peugeot 208
bo dopolnil generacijo 'osmic' in se
pridružil ostalim novim modelom, ki
se že vedno tržijo: 308, 308 SW, 308 CC,
508 in 508 SW. Z modelom 1007 se je
Peugeot odločil podvojiti srednjo ničlo,
s katero so poimenovani inovativni
modeli, kot so športno terensko vozilo
4007, crossover 3008 in enoprostorec

5008 ter 2008 kot najnovejši peugeot
z ničlami. Najnovejši peugeot z dve
ma ničlama navdušuje tiste, ki imajo
radi višja vozila, vendar ne prevelika,
ne predolga in ne okorna. Vse je tako
blizu, priročno in enostavno. Voznik
ima zares občutek, da je avto narejen
po njegovi meri. »Za kupce smo želeli
ustvariti edinstven notranji ambient,
ki bi poskrbel za potrebe vseh potni
kov in jim ponudil čisto nove občutke
v vožnji. Edinstvena ergonomija voz
nikovega mesta, pozorna izbira mate
rialov, kakovostna končna obdelava ...
2008 stimulira vaše čute,« pravi Agnes
Tesson Faget, produktna vodja projek
ta 2008.

www.peugeot.si

PEUGEOT 2008 STYLE 1,6 BlueHDi

ŽE ZA

15.600 €
AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA / PARKIRNI SENZORJI ZADAJ / VEČFUNKCIJSKI ZASLON NA DOTIK
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 (Style 1,6 BlueHDi 73 kW) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot
Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 15.600 EUR; mesečni obrok je 167 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 84
mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 03. 11. 2015 znaša 7,8 % in se spremeni, če se spremenijo elementi
izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,3 %; financirana vrednost 10.920 EUR; skupni znesek za plačilo 18.328 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo
za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 60 % popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,5 l/100 km. Izpuh CO2: 90 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične
emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0531 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00018 g/km. Število delcev: 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.

PEUGEOT 2008

AVTO VELKAVRH
AVTOHIŠA
KAVČIČd.o.o.,
d.o.o.,Prečna
Milje 45,
91, 4212
8000 Visoko,
Novo mesto,
tel. 04tel.
275
0793
334
0085 10
KAVCIC.indd 1

11/13/15 11:13 AM
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Še ena uspela humanitarna akcija
MIROSLAV BRACO CVJETIČANIN
Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in
črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije je letošnje 17. tekmovanje slikopleskarjev Slovenije organizirala v pomurski regiji, in sicer v
Splošni bolnišnici Murska Sobota.
V bolnišnici je bilo na delu 88 humanitarnih slikopleskarjev, med njimi tudi
deset udeležencev iz Češke, Madžarske,
Avstrije, Velike Britanije in Slovaške,
kar je dalo tekmovanju tudi mednarodni pridih. Tekmovalo je 18 ekip med
njimi šest tujih, torej 36 mojstrov in
šest vajencev slikopleskarjev, ki so prenovili 18 enako velikih bolniških sob,
v humanitarnem delu pa je med 62
domačimi in desetimi tujimi mojstri
in pomočniki sodelovalo še 16 dijakov,
bodočih slikopleskarjev, ki so poskrbeli
za barvanje hodnikov in drugih pomožnih prostorov. »Državno tekmovanje

slikopleskarjev je z leti preraslo v enega
največjih in najbolj odmevnih humanitarnih projektov v državi,« je poudaril Branko Meh, predsednik OZS: »To
tekmovanje je pomembno za stanovsko druženje in je hkrati tudi odličen
primer uspešnega sodelovanja slovenskih podjetij z obrtniki, ki znajo združiti
moči tudi na tako obsežnem humanitarnem projektu.« OZS jih vsako leto izvaja v eni od večjih javnih ustanov, ki je
nujno potrebna prenove in ima hkrati
na voljo dovolj enako velikih prostorov,
da omogoča praktično izvedbo tekmovanja. Tako se slikopleskarji iz vse Slovenije vsako leto selijo v drugo regijo in
v enem dnevu prenovijo prostore bolnišnic, vrtcev ali šol, pridružijo pa se jim
tudi tisti mojstri slikopleskarji, ki humanitarno pomagajo prenoviti še vse
druge vezne in pomožne prostore, da
lahko ustanova v enem dnevu res dobi
novo, povsem svežo podobo. Humani-

tarno akcijo že vseh 17 let podpira podjetje JUB, ki zagotovi vse potrebne barve
in premaze ter nastopa v vlogi generalnega sponzorja akcije. Direktor Željko
Kovačevič, ki skupaj s predsednikom
OZS Brankom Mehom aktivno sodeluje
pri humanitarni prenovi, je ob tej priložnosti povedal: »Za celotno tretje nadstropje kirurškega bloka smo za barvito
prenovo 2800 kvadratnih metrov stenskih površin v JUB-u letos zagotovili kar
1500 litrov barv in premazov iz družine
JUPOL. Ob tem, ko v JUB-u že vse letošnje leto humanitarno obeležujemo jubilejno 140-letnico svojega obstoja, smo
izjemno ponosni, da bomo skupaj s slikopleskarji tudi pomurski bolnišnici in
tukajšnjim uporabnikom letos dali topel in barvit pečat.«
Med dolgoletnimi partnerji na teh tekmovanjih so še kranjska Žima, ki prispeva pleskarska orodja, družba Tesa
tape pa svoje lepilne trakove.

PREVC, D.O.O., DORFARJE 17, ŽABNICA

Spalnica ARIJA

Opremljanje stanovanja je lahko enostavno,
če se odločimo za kakovost.
Saloni Prevc z vami tudi v letu 2016.
Salon pohištva ŽABNICA
T: 04 502-19-00
E: info@prevc.si

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

www.prevc.si
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Eko smrečice
Če hočete biti modni in hkrati ozaveščeni, potem si omislite čisto drugačno
novoletno smrečico. Tako, ki jo po uporabi lahko tudi vrnete v naravo, na primer.
MIROSLAV CVJETIČANIN
Na Zavodu za gozdove so poudarili, da
se ekološko gledano umetne smrečice
izplačajo le, če jih uporabljamo deset
ali več let. Med ljudmi je treba povečati zavedanje, da so naravne smrečice,
ki so bile pridobljene na strokoven in
neškodljiv način, veliko boljša izbira
kot umetne. Vsi, ki si želijo naravnih
smrečic, morajo pri trgovcih iskati
drevesa z rožnato nalepko. Ta zagotavlja, da je bila smrečica posekana na
gozdu prijazen način, opozarjajo na
Zavodu za gozdove. Smrečice, ki nosijo rožnato nalepko, so lastniki gozdov posekali pri strokovnem redčenju
mladih gozdov ali na negozdnih povr-

šinah, ki bi se sicer zarasle, pod daljnovodi in na posebnih nasadih, kar
pomeni, da gozd zaradi teh posekov ni
bil oškodovan. Ko bodo smrečice odslužile svojemu namenu, jih bodo lastniki lahko zavrgli med biološke odpadke ali pa pokurili v lastnih pečeh, s
čimer prav tako ne bodo škodili okolju
v nasprotju z umetnimi smrečicami,
ki so iz plastike in so nerazgradljive.
Najbolj Eko način, ki je naravi prijazen, je najem smreke. Po zaključenih
praznikih smreko enostavno vrnemo
v njeno naravno okolje. Pri določenih
podjetjih je možno izbrati drevesce, ki
nam ga pripeljejo na dom, po praznikih pa odpeljejo nazaj v naravo. Drevesca, ki so se v prazničnem decembru

navadila na višje temperature, najprej
privajajo na nizke spalne temperature
v rastlinjaku, ob primernem času pa
jih vrnejo v naravo. Drevesa najemajo tako posamezniki kot tudi podjetja,
ker ima živo drevo poseben čar in je
ekološko bolj sprejemljivo. Pomemben razlog za najem smreke je tudi ta,
da najemniki nimajo težav z odpadnimi iglicami. V ceno najema je vključena tudi ponovna posaditev drevesa,
saj jih po koncu praznikov prevzamejo
od najemnikov in jih posadijo nazaj v
naravo. In če je smrečica eko, morajo
biti tudi okraski eko. Poleg tega je dobrodošla uporaba LED žarnic za lučke
za novoletno jelko, saj te porabijo veliko manj energije.

Vse za obnovo vašega doma na enem mestu.

www.obrtnik.si

podjetje za gradbeno obrtne storitve,
trgovino in inženiring
Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka
Škofja Loka Tel.: 04 518 45 00 • Gsm: 031 681 275
e-pošta: info@obrtnik.si

SREČNO
2016!

Delovni čas
trgovine:
od ponedeljka do
petka od 6h do 16h,
sobota od 8h do 12h

Storitve

. adaptacija stanovanjskih
prostorov
. inhitraposlovnih
in kvalitetna adaptacija
. kopalnic
novih objektov
. finalizacija
urejanje okolice
tlakovanje dvorišč
. inizolacija
fasad

OBRTNIK D.O.O., ŠKOFJA LOKA, BLAŽEVA 3, ŠKOFJA LOKA

Trgovina

že 50 let
let
že
si tradicija in kvaliteta
podajata roko

. parketi, PVC podi in keramika
. kopalniška oprema
. gradbeni material in orodje
. lepila, laki in olja za parket
Svetovanje

. projektiranje
. ideje
. načrti

POPUSTI NA KERAMIKO, SANITARNO OPREMO IN TALNE OBLOGE DO 30% OPUŠČENI PROGRAMI DO 50%
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Narejeno doma
Slovenska postelja je podjetje, ki želi postati vodilno inovativno podjetje
na področju proizvodnje in prodaje ležišč v Sloveniji in širše.
MIROSLAV CVJETIČANIN
Poslujejo sicer od leta 1992, vendar
pa so prevzeli del proizvodnje bivšega podjetja Sukno Zapuže, kjer tradicija predelave volne sega v leto 1825.
Od leta 1995 jih poznamo pod blagovno znamko Slovenska postelja®.
Ukvarjajo se s proizvodnjo žimnic in
vzmetnic ter posteljnine, dodatno pa
izvajajo tapetniške storitve. Izdelki so
rezultat lastnega razvoja in tehnologij. Izdelke prodajajo v lastni prodajni
mreži in pod lastno blagovno znamko
po načinu svetovanja in načelu 'prodaja po meri kupca'. Želijo postati vodilno inovativno podjetje na področju

proizvodnje in prodaje žimnic v Sloveniji in širše. Danes jim to zelo dobro
uspeva.
Njihovi najodmevnejši dosežki so se
začeli leta 1994 z odkupom in predelavo domače volne, takrat je bil začetek proizvodnje vzmetnic z žepastimi
vzmetmi. Leto kasneje so razvili antidekubično ležišče Valdoltra. Leta 1998
so pridobili slovenski znak kvalitete
pod oznako SQ 0361, leto kasneje je
bila razvita posteljna podloga za navtiko in avtodome Yaht flex. Dobili so
bronasti ceh Obrtne zbornice Slovenije za proizvodni program Slovenska postelja®. Leta 2000 so začeli s
proizvodnjo inovativnega krogličnega

ležišča Arena in vzglavnika. Pridobili
so standard ISO 9001:2000 iz področja
dejavnosti organizacije: razvoj, prodaja, svetovanje in proizvodnja vzmetnic, žimnic in posteljnine. Prejeli so
nagrado ljubljanskega pohištvenega
sejma za inovativno otroško zibko
Klemen. Leta 2011 so razvili novi vsestranski spalni sistem Krka in prejeli
bronasti ceh Obrtne zbornice Slovenije. Slovenska postelja je iz Begunj. Danes imajo deset svojih prodajnih mest
po celi Sloveniji. Na Gorenjskem sta v
Begunjah in v Kranju.
Njihovi proizvodno-prodajni paradni
konji so ležišča. V njihovem programu jih je kar deset. Ker o posteljah

www.postelja.com
www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

MODRA ŠTEVILKA

ELJA
V
A
J
I
AKC MESECU
V
BRU

POSTELJA D.O.O., ZAPUŽE 10B, BEGUNJE NA GORENJSKEM

M
DECE

VSE ZA BOLJŠI SPANEC: ležišča po meri, otroška ležišča,
posteljnina, vzglavniki, posteljni okvirji, letvena dna ....

OB NAKUPU
LEŽIŠČA

PODARIMO

LETVENO PODLOGO

(velja za 200-190 x 80-90)
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in vzmetnicah ne vemo kaj dosti, so
nam jih na kratko predstavili.

LEŽIŠČA Z JEDROM IZ LATEKSA
Lateks je pena, pridobljena iz izcedka mlečne tekočine nekaterih dreves
kavčukovca. Vsebuje odprte in med
seboj povezane mehurčke, ki ležišču
omogočajo pretok zraka. Lateks se ne
drobi, torej ne povzroča prahu in je
zaradi antistatične in antibakterijske
lastnosti negostoljuben mnogim mikroorganizmom. Pravilna izbira trdote, višine in sestave ležišča iz lateksa
omogoča udobje, ki sodi v sam vrh.
Ležišče z leti ne izgubi elastičnosti ali
oblike. V ležiščih iz lateksa se pršice
ne razvijejo. Lateks je prijeten na otip,
slabše pa absorbira telesno vlago, zato
mora ležišče imeti možnost zračenja
spodnjega dela (letvice, letvena podloga). Ni primeren za vlažen prostor ali
plovila in za ljudi z močno povečano
telesno težo.

PUHIN JEDRA
Ta jedra so izdelana iz hladno pihane
pene nove generacije, ki je ekološko
prijaznejša in ima večjo elastičnost.
Peno odlikujejo higroskopičnost in dejstvo, da ne zagotavlja ugodnega okolja
za razvoj pršice. Ležišča iz puhin jedra
so higiensko neoporečna, omogočajo
pretok zraka, v določenih strukturah
pa delujejo antidekubično. Vzdrževanje
teh ležišč je zaradi majhne teže in upogljivosti zelo enostavno in nezahtevno.
Po udobnosti se – predvsem penasta
ležišča višjega cenovnega razreda –
lahko primerjajo z ležišči iz lateksa.
Šlarafijske vzmeti. Šlarafijsko vzmetenje predstavljajo ročno pletene vzmeti
premera pet centimetrov, ki se med seboj prepletajo. V enojnem vzmetenem
jedru dimenzij 200 x 90 je med šeststo
in osemsto vzmeti, ki so kar 6-krat ovite
okoli osi, kar omogoča izredno prožnost
ter dolgo življenjsko dobo. V ponudbi
imajo tri modele ležišč s šlarafijskim
vzmetenjem, ki se razlikujejo po nadgradnji, ki je dodana jedru. Osnova je
kompaktno šlarafijsko 5-consko vzmetenje, ki je lahko v različnih trdotah ter
oblikah. Prav tako je možna različna

višina vzmetnega jedra. Klasično se
uporablja 14 centimetrov visoka vzmet,
ki je pri straneh ojačana z jeklenim
okvirjem in glede na težo uporabnika
so v določenih delih vgrajene dvojne
vzmeti. Ležišče je robustno, znano po
izredno dolgi življenjski dobi in je primerno za osebe s povečano oz. osebe z
zelo povečano telesno težo. Pri naročilu je zato treba podati telesno višino in
težo. Posteljno dno je lahko klasično, s
fiksnimi letvicami, oblazinjeno ali s
prožnim letvenim dnom. Šlarafijsko
ležišče se ne prepogiba, kar pomeni,
da ni možna uporaba v kombinaciji z
dvižnimi letvenimi podlogami. Za ljudi
s prekomernim potenjem se priporoča
model bio-medical šlafarija z vgrajenim klimatskim modulom. Ležišče se
obrača v vse smeri.

ven druge. Vzmeti so kar 7-krat ovite
okoli svoje osi, kar omogoča izredno
prožnost in prilagodljivost obliki telesa. Uporabljajo patentirane sodčkaste
oblike vzmeti, ker so na dotik izredno
mehke, pri povečanem pritisku na
vzmet pa se trdota stopnjuje. Lahko so
vpete v dvojni jekleni okvir ali pa vdelane v okvir iz pene. Žepasto jedro nam
omogoča najboljšo prilagoditev glede
na težo in obliko telesa, saj posamezne
vzmeti med seboj niso vpete oz. pletene. S tem dosežejo delni stranski oprijem, oblika vzmeti pa omogoča vedno
enako silo podporne moči. Možna je
izvedba v različnih trdotah. V enojnem
vzmetnem jedru klasičnih dimenzij
(200 x 90 cm) je petsto ali več vzmeti.

BONELL

Kroglično ležišče je bilo razvito s pomočjo preučevanja medicinske znanosti in fizike, kako v enem sistemu
ponuditi čim več rešitev za idealno
spanje. Model Arena je inovativno
kroglično ležišče, ki nam omogoča
namestitev v položaj, ko ni napeta
nobena mišica. Osebe z ortopedskimi težavami torej kmalu občutijo
olajšanje. Osnovni princip delovanja krogličnega sistema ležišča je v
umikanju kroglic s področja večjega
v področje manjšega pritiska. Ravno
prosto gibanje kroglic in njihovo prilagajanje telesu omogoča namestitev
v stabilni spalni položaj.

Bonell vzmetno jedro je klasično in
ima v enojnem ležišču dimenzij 200
x 90 centimetrov približno dvesto samostojnih vzmeti, ki so med seboj
povezane z navito žico in dvojnim
jeklenim okvirjem. Premer vzmeti je
približno deset centimetrov, visoke pa
so 14 centimetrov. Z debelino žice se
uravnava trdota ležišča.

ŽEPASTE VZMETI
Žepaste vzmeti TFK imajo posamezne
vzmeti obdane s tekstilnimi vrečkami,
ki so samostojne in prišite druga zra-

INOVATIVNA LEŽIŠČA

vrhunska okna, vrata, senčila, protivlomna in alu vhodna vrata

O
K
N
A
VRATA-SENČILA
Enkratna ponudba!

Izkoristite popust in izberite super okna
za najboljšo ceno. Popust velja na dan 16.12. 2015

•

MODRA ŠTEVILKA

080 87 74

Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka, E: info@hausmart.si
www.hausmart.si
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Foto: Tina Dokl

OKULISTIČNI
PREGLEDI
NAROČILA PO TEL. ŠT. 04/512 67 51

Optika Krmelj, Simon Krmelj, s. p.,
Šolska ulica 2, Škofja Loka
telefon: 04/512 67 51, www.optika-krmelj.com

PESTRA IZBIRA  DIOPTRIČNIH OČAL
 KONTAKTNIH LEČ  PRIBORA ZA VZDRŽEVANJE
 SONČNIH OČAL

Pod stropom kapele sta restavrirane stoletne poslikave
občudovala tudi Aleksander Jesenovec, poznavalec
marketinga in fotografije, in Matija Hiršenfelder, mojster
za najzahtevnejše obdelave lesa in odličen kitarist. Prvi v
zadnjem letu veliko sodeluje z Loškim muzejem, drugi iz lesa
izdela tudi kaj, kar se nam na prvi pogled zdi nemogoče. I. K.

Restavriran svod kapele na
Loškem gradu je rezultat
dobrega sodelovanja med
republiškim Zavodom za
varstvo kulturne dediščine
in Loškim muzejem.
Izvrsten »orkester« mladih
restavratorjev je vodila
»dirigentka«, restavratorka
Anita Klančar Kavčič, ki skupaj
z možem Vidom Klančarjem,
po stroki arhitektom, deluje v
domačem Konservatorskem
in restavratorskem ateljeju v
Šentjoštu. Po stropu bodo v
prihodnje sledile še poslikave
na stenah. I. K.

Foto: Tina Dok
l

Foto: Tina Dokl

Prijetno razposajene
smo na razstavi
Restavriranje stenskih
poslikav v kapeli
Loškega gradu srečali
tri znane Ločane,
dolgoletne sooblikovalce
umetniškega dogajanja
v mestu: arhitekta in
fotografa Petra Pokorna
in Toneta Mlakarja
ter izvrstnega risarja
in slikarja Janeza
Plestenjaka. I. K.

ČIVKARIJE | 37

Ob Tednu ruskega filma, ki ga je
škofjeloški Kino Sora gostil od 19.
do 26. novembra, so tudi letos
pomembno vlogo odigrali škofjeloški
gimnazijci. Ne le da se Gimnazija
Škofja Loka ob Občini Škofja Loka in
Ruskem centru Ljubljana pojavlja kot
nosilni organizator, pač pa gimnazijci
pod vodstvom mentorice Marjete Petek
Ahačič iz ruščine prevedejo povzetke
filmov in nastopijo na uvodni prireditvi.
Letos sta dekliški in fantovski del zbora
občinstvo navdušila z več ruskimi
pesmimi. D. Ž.

Foto: Tina Dokl

V dvorcu Zemono v Vipavski dolini
so predstavniki društva Sommelier
Slovenije pred kratkim uspešno
zaključili tekmovanje za najboljšega
someljeja Slovenije 2015. In ponovno
je zmagal Gašper Čarman. Zmagal pa
je še na dodatnem, posebnem izzivu:
postal je tudi najboljši somelje v
točenju penine iz steklenice magnum.
Ločani Gašperja dobro poznajo, saj
izhaja iz znane gostinske družine iz
Reteč. A. B.

Foto: A. B.

Tisto sredo dopoldne
so najbolj zgodnji na
kranjski železniški postaji
naleteli na prijazno ekipo
najboljšega soseda, ki jih
je presenetila s pravim
slovenskim zajtrkom.
Da je vse teklo tako,
kot je treba, je skrbel
Veljko Tatić, naloga
Uroša Vukašinoviča pa
je bila, da so dogodek
predstavili tudi v etru, na
Radiu Sora. A. B.

Foto: arhiv dogodka (Fotoate
lje Pavšič Zavadlav)

Foto: A. B.

Tokrat so Vinsko pot v rovih pod starim Kranjem organizirali osmič.
Njeni obiskovalci so uživali v vinski in kulinarični ponudbi. Predstavila se je tudi loška
Mesarija Štajnbirt. Na fotografiji nasmejana in razpoložena Jan in Matjaž. A. B.
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Čarobnost
prazničnih dni
Če bi Tjaši Kokalj in Katji
Klavora naročili, naj
okrasita Škofjo Loko,
ter njuni domišljiji
dovolili prosto pot, bi
dekleti največ pozornosti
namenili gradu in mostu
za pešce med starim
mestnim jedrom in
avtobusno postajo.
ALENKA BRUN,
FOTO: OSEBNI ARHIV TK SWAT
Tjaša in Katja delujeta pod imenom
TK Swat. Črki T in K sta začetnici njunih imen, 'swat' pa je izraz za posebno
specialno enoto. Dekleti razložita, da
je v modi sicer dobro znan izraz 'fashion police' (modna policija), ampak
onidve sta izraz modernizirali, uporabili izraz posebna specialna enota,
ki se lepo dopolni s 'ticket to kill with
style'. Kar spominja na znameniti 'licence to kill' še bolj znamenitega Jamesa Bonda, agenta 007.
Menita, da je njun blog že prerasel
svoj okvir. »Za bloge je značilna zelo
osebna nota pisanja, ki
je tudi pri nama ne

manjka, a ker veliko piševa na splošno o modnih trendih, lepoti, potovanjih, notranjem dizajnu pogosto
rečeva, da je najin blog to že prerasel.
Kako se temu reče? Nimava pojma.
Bova nekega dne iznašli ime, sedaj pa
praviva, da je najin blog že nekakšna
'lifestyle' spletna stran.«
Njuno sodelovanje se je pravzaprav
razvilo iz prej kot ne žalostne situacije, iz katere sta dekleti razvili uspešno
zgodbo. »Spoznali sva se kot novinarki v prejšnji službi, a ker je naneslo,
da sva jo obe izgubili, sva se odločili za
samostojno, a tudi skupno pot.«
Pred kratkim so Katjo in Tjašo lahko
povabljekar dva dneva naključni in povablje
ni obiskovalci ljubljanskega Mömaxa
klasičspremljali pri ustvarjanju klasič
nih in neklasičnih, modernejših
adventnih venčkov. Pravita, da je
bilo prav zabavno in nekateri
ljudje so bili presenečepreseneče
ni, ko sta jim pokazali,
kako enostavno je lahlah
ko takšno okraševanje.
»Ustvarili sva turkiznega in roro
žnatega na osnovi belih vej; klasične
klasičnega smrečnega z zlato-rdečimi dodatki
in dva posebna: enega v vazi s peskom
in pa stojalo s svečkami v obliki zvez
zvezde, ki sva ga okrasili z bakrenim pri
pri-

dihom. Če gledamo z vidika modnega,
potem bi posebej omenili bakreno
barvo, sva pa vseeno mnenja, da je
najpomembnejše, da se vsak odloči po
svojem občutku, saj bo okrasitev najbolj razveselila, če jo boste pogledali
in si rekli: točno to sem si letos želel!«
Zanimal pa nas je odgovor na prav
posebno vprašanje: če bi letos dekleti dobili nalogo, da okrasita recimo staro mestno jedro Škofje Loke,
in bi njuni domišljiji dovolili prosto pot, kako bi to izpeljali, kakšne materiale, barve bi uporabili.
Katja: »Že res, da skoraj vsak božični
večer preživim pri sestri v Škofji Loki,
a mesta žal ne poznam najbolje. Po
navadi je zelo lepo okrašena Homanova lipa, s čimer bi nadaljevala. Posebno pozornost bi namenila strugi Sore,
saj je pogled z mostu, ki ga prečkamo
za vstop v staro mestno jedro, res veličasten. Tudi grad bi potreboval svojo
pozornost in malo morje lučk.«
Tjaša: »Manj lampijončkov in več
drobnih lučk, ki še bolj pričarajo čarobnost prazničnega časa. Tudi stanovalci bi se lahko povezali in okrasili
čudovita pročelja starih hiš. Se strinjam s Katjo, da bi absolutno morali
bolj razsvetliti škofjeloški grad in pa
most.«
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Avto, ki vidi okrog
ovinka
Z uporabo naprednih tehnologij se avto
stalno odziva na dogajanje v okolici in
se prilagaja pogojem na cestišču in v
prometu ter vaši vožnji.
MIROSLAV CVJETIČANIN

Ford pri novem mondeu uporablja tehnologijo dinamičnih LED-žarometov, ki niso le osupljivo lepi, ampak tudi dovršeno pametni. Med obračanjem volana
natančno sledijo cesti in zagotavljajo izjemno vidljivost. Glede na hitrost, okolje in pogoje lahko tudi prilagodijo vzorec svetlobnega snopa. Osem različnih načinov vključuje specifične nastavitve za vožnjo v mestu,
po podeželskih cestah in avtocestah ter glede na vre-

Pri nas se vedno
kaj dobrega plete!
Ford Focus in Fiesta zdaj z brezplačnim
kompletom zimskih pnevmatik.
Da bo letošnja zima brez zapletov, smo spletli zimsko ponudbo iz najboljših materialov:
Ford Focus in Fiesta, ki smo jima dodali komplet kakovostnih brezplačnih zimskih
pnevmatik in 5-letno jamstvo. Brez omejitve kilometrov, brez skrbi.

FORD FOCUS

12.990 €

Uradna poraba goriva: 3,3-7,2 l/100 km. Uradne emisije CO 2: 85-169 g/km. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM 2,5 ter
dušikovih oksidov.

FORD FIESTA

že od

ŽAROMETI, KI VIDIJO OKROG OVINKA

Ko s smernikom izberete levo ali desno stran,
sistem poskrbi za obračanje volana, vi pa
prevzamete upravljanje stopalk za plin in zavoro.
Sistem za pravokotno parkiranje lahko odkrije
primerno mesto in vozilo vzvratno usmeri vanj.

že od

Zadnja leta stalno ponavljamo, da so avtomobili postali pravi pravcati računalniki na štirih kolesih.
Pravzaprav smo že skoraj prepričani, da čez leta, ko
bodo ti novi avtomobili postarani, ne bodo nevozni
zaradi odpovedi motorja, ampak zgolj zaradi zastarelega računalniškega programa. Dogaja se tudi, da
je voznike, sploh tiste starejše, kar strah sesti v sodoben avto. Zakaj? V njem je toliko elektronike in toliko
funkcij, ki jih nikoli niso še videli, da je tak avto že
zelo težko voziti, kaj šele stalno ostati s pogledom skozi vetrobransko steklo in ne na armaturi. In potem se
pojavi vprašanje, kaj ni vsa ta napredna tehnologija
namenjena temu, da lažje vozimo vozilo. Seveda to
drži in zato ni daleč dan, ko bo avtomobil dobesedno
vozil sam, voznik bo zgolj upravitelj funkcij. O tem
bomo filozofirali čez kako desetletje, zdaj je dovolj, da
opomnimo, da je možno voziti avto, ki volan obrača
sam, mi uporabljamo zgolj stopalko za plin in zavoro.
Med takimi je tudi Fordov mondeo, avto, ki je že na
prvi pogled drugačen od ostalih.

10.090 €

Go Further

IZKORITITE DECEMBRSKO AKCIJO - VAŠE VOZILO BO LETNIK 2016.
Ford_Pletenje_Trgovci_210x297.indd 1

10.11.2015 13:23:56
Poslovna cona A3, Šenčur
Delovni čas: pon.- petek 8.00-18.00,
sobota 8.00-12.00
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menske pogoje. Navodila za uporabo sicer niso zapletena, a
še ne dolgo nazaj je bila to znanstvena fantastika. Zdaj nam
tudi ni treba misliti, ali bomo nasproti vozeče vozilo zaslepili z dolgimi lučmi ali ne, avto je tisti, ki na to misli namesto
nas, kajti funkcija pri nočnih vožnjah začasno zasenči dolge
luči, če zazna vozila, ki vozijo naproti ali so pred vami na
istem voznem pasu in tako prepreči slepljenje drugih voznikov. Ko je pot prosta, sistem ponovno samodejno vključi
dolge luči. Vidljivost? Nočna vožnja postane užitek, konec je
z izgovori, da zaradi slabe vidljivosti neradi vozimo, ko sonce
zaide. Za opis vse tehnologije novega mondea bi tale revija
ne zadostovala, opisali jih bomo le nekaj.

AVTO, KI SAM POKLIČE POMOČ
Sistem Ford SYNC 2 naslednje generacije omogoča brezžično povezavo vašega mobilnega telefona in
MP3-predvajalnika. To ni nobena novica za avtomobile tega razreda. Vendar lahko predvajanje glasbe,
telefon, navigacijski sistem in klimatsko napravo
upravljamo s preprostimi govornimi ukazi ali prek
8-palčnega barvnega zaslona na dotik, ki ga lahko
uporabite tudi za prikaz slik. Zadošča le beseda ... in
avto vas bo uslišal. S sistemom Ford SYNC 2 lahko prikličete seznam lokalnih restavracij s preprostim stavkom 'Lačen sem', za pomoč pri izbiri in rezervaciji pa
lahko uporabite tudi Michelinov vodnik. Z modemom
USB je možna brezžična povezava prek dostopnih točk.
Sistem vključuje tudi Fordovo pomoč v sili, ki lahko v
primeru nezgode samodejno pokliče reševalno službo.
Verjamem, da niti vaš pametni telefon vsega tega ne
zmore.

PARKIRANJE ŠE NIKOLI NI BILO LAŽJE

IZKORITITE DECEMBRSKO AKCIJO - VAŠE VOZILO BO LETNIK 2016.
Poslovna cona A3, Šenčur
Delovni čas: pon.- petek 8.00-18.00,
sobota 8.00-12.00

S pomočjo tipal aktivna pomoč pri parkiranju zmore veliko več kot le usmerjanje pri bočnem parkiranju. Pomočnik za zapuščanje parkirnega mesta nam pomaga
pri vključevanju v promet po bočnem parkiranju. Ko s
smernikom izberete levo ali desno stran, sistem poskrbi
za obračanje volana, vi pa prevzamete upravljanje stopalk za plin in zavoro. Sistem za pravokotno parkiranje
lahko odkrije primerno mesto in vozilo vzvratno usmeri
vanj. Sistem za opozarjanje na prečni promet pri vzvratnem speljevanju iz parkirnega mesta preverja, ali se z
leve ali desne približuje kakšno vozilo. V praksi to deluje,
res pa, da nas je na začetku kar precej strah. Zaupati
tehnologiji v prometu je nekaj, česar še nismo povsem
vajeni, kajne?
Če omenimo še enajst različnih motorjev, ki so na izbiro, in še cel kup tehnologije, ki je samo pri Fordu doma,
potem je treba še napisati, da z vsemi akcijami dobimo
najcenejšega mondea že za dvajset tisočakov, najdražjega pa za trideset. Treba je torej le slediti prodajnim akcijam, kajti vozna akcija pride sama od sebe – takoj ko se
mondeov motor zažene.
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Pet zvezdic za astro
2 LETI

MIROSLAV CVJETIČANIN

- 10 %

Euro NCAP (izvaja najbolj kredibilna in
neodvisna poskusna trčenja avtomobilov) je potrdil vrhunskost celostne
varnostne zasnove nove opel astre. V
objavljenih izidih najnovejših varnostnih testov, je namreč novi astri podeljena najvišja ocena petih zvezdic.
Povsem nova Oplova kompaktna kombilimuzina s petimi vrati je namreč
dosegla najvišjo oceno v vseh kategorijah ocenjevanja – tako za zaščito
odraslih potnikov kot otrok in pešcev
ter za varnostne pripomočke oziroma
podporne sisteme. Ob vseh tovrstnih
sistemih zaščite in pomoči vozniku,
potnikom in ostalim udeležencem v
prometu zagotavlja nova astra tudi
posebej učinkovito zaščito 'petih
zvezdic' voznikovi denarnici in vozniškemu dovoljenju.

2 LETI

3 LETA
LET

- 15 %

3 LETA

4 LETA

- 20 %

5 LET

- 25 %

IZKORISTITE
UGODNOSTI

35%

KLUBA ZVESTOBE MYCITROËNPLUS

6 LET

- 30 %

POPUSTA

7 LET
LE

- 35 %

NA ORIGINALNE
NADOMESTNE DELE

AVTOHIŠA JENKO, D. O. O., PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE, TELEFON: 04 25 26 600

Astrini prilagodljivi LED-matrični žarometi z nenehno delujočimi
nezasenčenimi lučmi brez zaslepitve drugih udeležencev v
prometu; tehnologija omogoča vozniku, da opazi divjad prej kot
pri vožnji s klasičnimi žarometi.

www.peugeot.si

VAŠ PEUGEOT V ODLIČNI FORMI:

OK
OKrasni
POKrOVi
POK
OV

40

% POPUSTA

MOŽNOST PLAČILA
DO 24 OBROKOV S KARTICO
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

Okrasni
pokrovi

-40%

* Ponudba velja le za člane programa ugodnosti Moj Peugeot do vključno 29. 2. 2016. Slika je simbolična.
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december 2015
8. 12. 2015 • Zavod Tri, Mestni trg 21, 17.00

15. 12. 2015 • Kulturno središče stare Žiri, 17.00

IZLOŽBE DOMIŠLJIJE: IZDELOVANJE VEZENE BROŠKE

POKLON PISATELJU VLADIMIRJU KAVČIČU IN UMETNOSTNEMU
ZGODOVINARJU DR. LOJZETU GOSTIŠI

Informacije: Loški muzej, 04 517 04 00, mira.kalan@loski-muzej.si
9. 12. 2015 • Cankarjev trg, 16.00–19.00
EKOLOŠKA TRŽNICA ŠKOFJA LOKA
Informacije: Jerneja Klemenčič Lotrič, 04 506 02 22 ,
jerneja.lotric@ra-sora.si
9. 12. 2015 • Jurjeva dvorana v Stari Loki, 19.00
SPOMINSKI VEČER: POVOJNI POBOJI NA ŠKOFJELOŠKEM 70 LET
KASNEJE; GOSTJE DR. MITJA FERENC, JANEZ PINTAR
IN MAG. BOGDAN VIDMAR, MODERATOR BLAŽ KARLIN

Informacije: Majda Treven, 031 305 687, majda.treven@knjiznica-skofjaloka.si
15. 12. 2015 • Galerija Franceta Miheliča, Kašča, Spodnji trg 1, 18.00
MIKLAVŽ KOMELJ – PREDSTAVITEV NJEGOVE USTVARJALNOSTI IN
ZBIRKE V POGOVORU Z MARKOM ČRTALIČEM IN SAŠO NABERGOJ
Informacije: Marko Črtalič, 041 575 252
16. 12. 2015 • Kristalna dvorana, Sokolski dom, Mestni trg 17, 18.00
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT UČENK IN UČENCEV GLASBENE ŠOLE
ŠKOFJA LOKA

Informacije: Klemen Karlin, 031 360 369

Informacije: www.gsskofjaloka.si

10. 12. 2015 • Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34,
17.00

18. 12. 2015 • Kulturni dom Sveti Duh, 19.30

DOUŽNJEK, OKRASJE ZA NOVOLETNA DREVESCA IZ SLAME Z BERTO
IN JANIJEM JAKOBOM (CIKEL PRAZNIK)

Informacije: 041 915 955, info@sv-duh.si, www.sv-duh.si

Informacije: Rokodelski center DUO Škofja Loka, 04 511 24 60,
rokodelskicenter@skofja-loka.com

18. 12. 2015 • MKC Pri rdeči ostrigi, 20.00

11. 12. 2015 • Sokolski dom, Mestni trg 17, 17.00–20.00
BARVE KLASIKE: BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT SIMFONIČNEGA
ORKESTRA CRESCENDO
Informacije: Žiga Kert, 040 679 405
12. 12. 2015 • Začetek pri cerkvi sv. Lucije, Dražgoše, 17.00
Z LUČKO K LUČKI
Informacije: Rok Pintar, 031 668 696, www.drazgose.si
13. 12. 2015 • Začetek na Športnem parku Rovn, Železniki, 9.00
MIKLAVŽEV POHOD NA SV. MIKLAVŽ

KO KO KOMEDIJA

MARATON 2015: DŽUMBUS S KŠŠ-JEM
Informacije: pr@zavodo.org
18. 12. 2015 • Loški pub, 21.00
BELI DECEMBER FEST: KONCERT HAMO & TRIBUTE 2 LOVE
Informacije: Marko Pleško, 04 512 02 68
19. 12. 2015 • Cankarjev in Mestni trg, 9.00–13.00
BELI DECEMBER FEST: BOŽIČNA TRŽNICA IN LOKALAND
Informacije: Marko Pleško, 04 512 02 68
19. 12. 2015 • Cankarjev trg, 17.00–22.00
BELI DECEMBER FEST: BOŽIČNI LUFT IN OBISK BOŽIČKA

Informacije: Tomaž Habjan, 031 378 751, thabjan1@gmail.com

Informacije: Marko Pleško, 04 512 02 68

13. 12. 2015 • Loški oder, Spodnji trg 14, 18.00

19. 12. 2015 • Cerkev Sv. Jurija v Stari Loki, 19.00

GLEDALIŠKA PREDSTAVA REQUIEM ZA JEZUSA; SCENARIJ IN REŽIJA:
DR. BOŽIDAR OGRINC – GOSTOVANJE GLEDALIŠKE SKUPINE ŽUPNIJE
LJUBLJANA - MOSTE (PREDSTAVA NI PRIMERNA ZA OTROKE)
Informacije: Turizem Loka, Saša Jereb s. p., 040 354 635, www.staraloka.si
14. 12. 2015 • Zavod Tri, Mestni trg 21
IZLOŽBE DOMIŠLJIJE: PO DAR NA ŠKOFJELOŠKI PLAC! – SKUPINSKA
PRODAJNA RAZSTAVA LOŠKIH UMETNIKOV IN ROKODELCEV
Informacije: Loški muzej, 04 517 04 00, mira.kalan@loski-muzej.si

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GIMNAZIJE ŠKOFJA LOKA
Informacije: Ana Prevc Megušar, 041 959 667, ana.megusar1@guest.arnes.si
19. 12. 2015 • MKC Pri rdeči ostrigi, 20.00
MARATON 2015: VEČER ČRNEGA HUMORJA S KUD KIKS
Informacije: pr@zavodo.org
19. 12. 2015 • Mestni trg, 20.30
BELI DECEMBER FEST: KONCERT HELP! – A BEATLES TRIBUTE BAND

15. 12. 2015 • Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34, 17.00

Informacije: Marko Pleško, 04 512 02 68

IZLOŽBE DOMIŠLIJE: PEKA TA MAL’GA LOŠK’GA KRUHKA Z LILI
PANJTAR

20. 12. 2015 • Loški oder, Spodnji trg 14, 18.00

Informacije: Rokodelski center DUO Škofja Loka, 04 511 24 60,
rokodelskicenter@skofja-loka.com

Informacije: Marko Črtalič, 04 515 71 60, oi.skofja.loka@jskd.si

PODELITEV SEVERJEVIH NAGRAD, MARIE NDIAYE: HILDA
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december 2015
21. 12. 2015 • Kino Sora, 17.00

26. 12. 2015 • Škoparjeva hiša, Loški grad 18.00

NOČ KRATKIH FILMOV: ANIMIRANI FILMI ZA OTROKE (VSTOP PROST)

BELI DECEMBER FEST: POVEM TI ZGODBO (S KARLO B. RIHTARŠIČ)

Informacije: 040 551 213

Informacije: Marko Pleško, 04 512 02 68

21. 12. 2015 • Kino Sora, 19.00

26. 12. 2015 • Mestni trg, 19.00

NOČ KRATKIH FILMOV: IZBOR 18. FESTIVALA SLOVENSKEGA FILMA
(VSTOP PROST)
Informacije: 040 551 213
22. 12. 2015 • Sokolski dom in Mestni trg, 17.00
IZLOŽBE DOMIŠLJIJE: FOTOGRAFSKA DELAVNICA – ŠK. LOKA PONOČI
Informacije: Loški muzej, 04 517 04 00, mira.kalan@loski-muzej.si
23. 12. 2015 • Marijino znamenje na Mestnem trgu (na ogled do 31. 12.)
JASLICE NA MESTNEM TRGU
Informacije: Vincencij Demšar, 051 851 068 vincencij.demsar@gmail.com
23. 12. 2015 • Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34, 17.00
TRIJE DOBRI MOŽJE Z ANJO MUSEK (CIKEL PRAZNIK)
Informacije: Rokodelski center DUO Škofja Loka, 04 511 24 60,
rokodelskicenter@skofja-loka.com

BELI DECEMBER FEST: KONCERT FLIRRT
Informacije: Marko Pleško, 04 512 02 68
26. 12. 2015 • MKC Pri rdeči ostrigi, 20.00
MARATON 2015: FIFA TURNIR + SINDIKALNI PIKNIK ZA
PROSTOVOLJCE
Informacije: pr@zavodo.org
26. 12. 2015 • Mestni trg, 21.00
BELI DECEMBER FEST: KONCERT CARPE DIEM
Informacije: Marko Pleško, 04 512 02 68
27. 12. 2015 • Sokolski dom, Mestni trg 17, 19.00
BELI DECEMBER FEST: MONOKOMEDIJA ZGODOVINA SELFI BUTLA
S PERICO JERKOVIĆEM
Informacije: Marko Pleško, 04 512 02 68

23. 12. 2015 • MKC Pri rdeči ostrigi, 17.00
MARATON 2015: PREDSTAVA ZA OTROKE: GUSARSKO GLEDALIŠČE
KAPITANA DADA
Informacije: pr@zavodo.org

29. 12. 2015 • Kino Sora, 16.30
BELI DECEMBER FEST: OTROŠKI FILM BOŽIČKOV VAJENEC
IN ČAROBNA SNEŽINKA
Informacije: Marko Pleško, 04 512 02 68

23. 12. 2015 • Sokolski dom, Mestni trg 17, 19.30
BELI DECEMBER FEST: KONCERT MANCA IZMAJLOVA Z GOSTI

29. 12. 2015 • Mestni trg, 18.00

Informacije: Marko Pleško, 04 512 02 68

BELI DECEMBER FEST: VOŠČILA OTROK OSNOVNIH ŠOL IN VRTCA
ŠKOFJA LOKA LOČANOM IN OBISK DEDKA MRAZA

23. 12. 2015 • Kavarna na štengah, 21.00

Informacije: Marko Pleško, 04 512 02 68

BELI DECEMBER FEST: KONCERT THE BONFIRE EXPERIENCE
Informacije: Marko Pleško, 04 512 02 68

29. 12. 2015 • Loški pub, 21.00

24. 12. 2015 • MKC Pri rdeči ostrigi, 20.00

BELI DECEMBER FEST: KONCERT THE DREAMS – THE ALLMAN
BROTHERS TRIBUTE BAND

MARATON 2015: METAL V OSTRIGI: NOCTIFERIA

Informacije: Marko Pleško, 04 512 02 68

Informacije: pr@zavodo.org
25. 12. 2015 • MKC Pri rdeči ostrigi, 20.00
MARATON 2015: LOV NA MEDICO + HIP HOP LIVE ACT: VALTERAP

30. 12. 2015 • Mestni trg, 20.00
BELI DECEMBER FEST: KONCERT SKUPINE TABU, PREDSKUPINA
CHATTE NOIRE

Informacije: pr@zavodo.org

Informacije: Marko Pleško, 04 512 02 68

26. 12. 2015 • Sokolski dom in rokodelski center DUO Škofja Loka, 16.00

31. 12. 2015 • Mestni trg, 22.00

BELI DECEMBER FEST: OTROŠKA DELAVNICA – IZDELAVA SVETILK

BELI DECEMBER FEST: SILVESTROVANJE Z GINOM IN SKUPINO

Informacije: Marko Pleško, 04 512 02 68

Informacije: Marko Pleško, 04 512 02 68

26. 12. 2015 • Začetek pri Sokolskem domu, 17.30

1. 1. 2016 • Selca, Železniki 19.00

BELI DECEMBER FEST: POHOD S SVETILKAMI DO ŠKOPARJEVE HIŠE

BAKLADA – SPREHOD Z BAKLAMI

Informacije: Marko Pleško, 04 512 02 68

Informacije: Tomaž Habjan, 031 378 751 , thabjan1@gmail.com
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OVEN
21. 3.–21. 4.
Element: ogenj / Vodilni planeti: Mars, Saturn, Sonce
Drevo: bor / Barva: rdeča / Značilna lastnost: pogum
Poslovno se pripravite na dobre spremembe. Čustveno se
nikar toliko ne obremenjujte, saj res ni potrebe. Tu in tam bi
se lahko malo bolj posvetili sebi. Alarm, ki ga boste slišali,
ne bo brez razloga. Preveč ste se odmaknili od okolja. Res,
da ste bili zadnje čase prevečkrat prizadeti, vendar vsi ljudje
niso enaki. Premostile se bodo stare blokade in končno
boste pripravljeni na pogovor, ki bi moral biti že zdavnaj. Nad
občutki boste presenečeni. Zdravstvenih težav ne bo. Nekje
v prvih mesecih vas bo presenetila večja vsota denarja, ki ga
boste kljub presenečenju znali dobro naložiti. Vaši najboljši
dnevi bodo 10. 3., 9. 5., 13. 8., 5. 12. Srečne številke so 3, 8,
10 12, 15, 19, 29.

BIK
22. 4.–20. 5.

RAK
22. 6.–22. 7.
Element: voda / Vodilni planet: Luna, Mesec, Venera
Drevo: kavčuk, vsa tista drevesa, ki so bogata s sokom
Barva: siva, srebrno modra / Značilna lastnost: zvestoba
Vaši cilji bodo jasni in ne boste več pripravljeni popustiti. Da
boste dosegli svoje življenjske cilje, boste storili vse in še
več. Na čustvenem področju se vam bodo ponovili dogodki iz
preteklosti, le da sedaj ne boste tako naivni. S tem ko vam bo
nekdo razkril, kaj si misli o vas in kakšna čustva goji že nekaj
časa, se vam bo samozavest dvignila do take meje, da boste
končno začeli delati in živeti zase in svoje splošno dobro.
Čaka vas lepa sreča v dvoje. Radi se boste pustili presenetiti,
zato vam bo vsak dan v letu novo pričakovanje. Poletje bo zelo
razgibano. Vaši najboljši dnevi bodo 17. 1., 20. 6., 15. 7., 1. 10.
Srečne številke so 2, 3, 4, 5, 13, 22, 36.

LEV
23. 7.–23. 8.

Element: zemlja / Vodilni planeti: Jupiter, Sonce, Venera
Drevo: jabolko, cipresa/ Barva: rožnata, zelena
Značilna lastnost: odvisnost

Element: ogenj / Vodilna planeta: Sonce, Pluton
Drevo: palma, limona, lovor, pomaranča
Barva: vse sončne barve / Značilna lastnost: obilnost

Večkrat boste presenečali tako sebe kot svoje bližnje. Stvari, ki
se vam še včeraj niso zdele zanimive, boste postavili na prvo
mesto in vse tisto, kar vas je spravljalo v slabo voljo, vam ne
bo več mar. Energije bo ogromno, kar se bo poznalo povsod. V
delovnem okolju vas čaka presenečenje. V ljubezni, nad katero
ste v trenutkih razočaranj že obupali, vas v mesecu februarju ali
marcu čaka prav lepo presenečenje. V sredini poletja se odločite
za daljše potovanje, ne bo vam žal, saj vas čaka zanimivo
doživetje. V krogu družine vas čaka razočaranje, a prav dolgo se
ne boste obremenjevali. Vaši najboljši dnevi bodo 2. 1., 13. 4.,
17. 9., 20. 11. Srečne številke so 4, 6, 9, 11, 16, 22, 35.

Ko ne boste vedeli, kaj bi in kaj je pravzaprav tisto, kar hočete,
ustavite se za trenutek v ritmu časa in rešitev pride sama.
Zatišja v vseh smereh, ste se že kar malo privadili, zato vas
bo plaz hitrih sprememb na začetku šokiral, a kot po navadi
se boste hitro znašli in vzeli stvari v svoje vajeti in izpeljali
vse tako kot je treba. Kar nekaj časa boste preživeli v iskanju
novih prijateljev v želji, da bi obnovili stare vezi iz preteklosti
in vzpostavili nove za prihodnost. Kajti ljudje se skozi življenje
spreminjamo, naučimo se odpuščati in sprejemati. Vaši
najboljši dnevi bodo 6. 2., 15. 5., 3. 9., 10. 12. Srečne številke
so 12, 19, 20, 27, 28, 30, 31.

DVOJČKA
21. 5.–21. 6.

DEVICA
24. 8.–23. 9.

Element: zrak/ Vodilni planet: Merkur
Drevo: kostanj, oreh, leska / Barva: rumena
Značilna lastnost: odzivnost

Element: zemlja / Vodilni planeti: Merkur, Saturn, Jupiter
Drevo: leska, breskev / Barva: zelena, temno rjava
Značilna lastnost: natančnost

Izkoristili boste vse priložnosti. Ker ste navajeni, da v takih
primerih, ko se deli sreča, dajete prednost drugim, se lahko
zgodi, da bo kdo presenečen. V ljubezni bo v aprilu prišlo do
velikih sprememb. Igrivost v odnosu, ki vam veliko pomeni,
prinese ne samo trajna čustva, ampak vse drugo, kar sodi zraven.
Na delovnem področju vam bodo prišle prav vaše izkušnje.
Čakajo vas res lepi uspehi. Tudi kakšno daljše potovanje se vam
obeta. Za zdravje znate skrbeti, zato težav ne bo. Vsake toliko
časa si morate vzeti svojih pet minut. Imate tudi dobro leto za
spremembo okolja oziroma selitev. Vaši najboljši dnevi bodo 4.
1., 12. 5., 19. 8., 17. 11. Srečne številke so 3, 5, 14, 18, 21, 27, 30.

Prišel je čas za naložbe, ki ste jih že večkrat preložili. Z
oklevanjem ne boste rešili nič. Ta preblisk dobite kmalu.
Zanimalo vas bo veliko stvari. Zna se zgoditi, da se boste
odločili za dodatno izobraževanje. Lahko je to reden študij
ali pa v obliki raznih tečajev. Finančne težave, ki ste jih imeli
že kar nekaj časa, bodo postale le spomin, saj se vam nivo
priliva denarja precej dvigne. Čustveni odnosi bodo odprti in
iskreni, zato pričakujte lepe spremembe v tej smeri, še najbolj
v mesecu marcu in aprilu. Krog se sklene takrat, ko se daje in
sprejema. Vaši najboljši dnevi bodo 6. 2., 20. 4., 3. 8., 17. 12.
Srečne številke so 5, 7, 9, 11, 19, 24, 29.
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TEHTNICA
24. 9.–23. 10.

KOZOROG
22. 12.–20. 1.

Element: zrak / Vodilni planeti: Venera, Saturn, Uran
Drevo: jesen, topol, jabolka / Barva: različni odtenki modre
Značilna lastnost: očarljivost

Element: zemlja / Vodilni planet: Saturn
Drevo: bor, breza / Barva: črna in bela
Značilna lastnost: neomajnost

Pred vami je kar nekaj dogodivščin in ne bo vam dolgčas.
Razpoloženje bo celo leto na višku. Najboljši poslovni obeti in
službene poti vas čakajo v februarju, juliju in oktobru. Obeta se
vam avantura, vse drugo bo odvisno samo od vas. Premagali
boste vsa svoja načela, ki so vam bila v glavnem le v škodo, ne
pa v osebno korist. Sreča v ljubezni vam bo dala samozavesti,
s tem pa se vam marsikaj spremeni na bolje. Vedno več časa
boste začeli posvečati sebi. Poskusite se izogibati nepravilni
in neredni prehrani, pa bo z vašim zdravjem vse v redu. Vaši
najboljši dnevi bodo 11. 1., 19. 6., 20. 10., 10. 12. Srečne
številke so 11, 12, 14, 15, 18, 21, 36.

Vedno iščete srečo daleč od sebe, čeprav jo imate na dosegu
roke. Prebudili boste v sebi željo in potem imate do cilja le
še en korak. Kljub raznim bremenom boste imeli dovolj
energije, da boste za vse našli pravo rešitev. Tudi sam čas bo
pokazal svoje in mirne duše se boste lahko sprostili. Občutek
izčrpanosti, ki bo najbolj izrazit v pomladi, vas bo opozoril, da
ste pretiravali in da je skrajni čas, da malo izprežete. Ko boste
najmanj pričakovali, vas preseneti ljubezen in vsi njeni čari.
Prepirom v družinskem krogu se boste spretno izogibali. Vaši
najbolj srečni dnevi bodo 16. 2., 3. 4., 12. 8., 24. 12. Srečne
številke so 1, 5, 11, 13, 15, 21, 22.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.

VODNAR
21. 1.–19. 2.

Element: voda / Vodilni planeti: Pluton, Mars
Drevo: glog, trave / Barva: temno rdeča
Značilna lastnost: idealizem

Element: zrak / Vodilni planet: Uran, Saturn, Venera
Drevo: češnja in vsa druga sadna drevesa
Barva: turkizna / Značilna lastnost: prijateljstvo

Pomlad vam prinaša nove projekte, tudi metuljčke boste
začutili v trebuhu in prihodnost se vam bo zazdela čudovita. Ker
pa vedno ne more biti vse dobro, se pripravite na razočaranje,
saj bo eden od prijateljev pokazal svoj pravi obraz. V domačem
okolju boste delali velike prenove, denar vam bo sproti prihajal
in ne pride do finančne krize. Na splošno se morate manj
obremenjevati, saj se vam vsaka stvar takoj pozna in potem so
tu zdravstvene posledice, ki se jim ne morete izogniti. Naučili
se boste sprejemati nasvete in vaša nepopustljivost se bo
precej zmanjšala. Vaši najboljši dnevi bodo 21. 1., 7. 4., 20. 7.,
16.11. Srečne številke so 12, 14, 15, 23, 25, 26, 29.

Načrti vam bodo v celoti uspeli. Na čustvenem področju boste
zelo pogumni in končno razkrijete svoje občutke. V iskanju
pravih poti boste večkrat prijetno presenečeni in polni energije
boste začeli pričakovati ljubezen. Zaradi zdravja si vam ni
treba delati skrbi, a nekje v drugi polovici leta boste prišli do
spoznanja, da se je za boljše počutje treba malo bolj razmigati.
Poslovno se vam obetajo zelo dobre priložnosti, tudi take,
za katere mislite, da so za vas nemogoče. Vsekakor bodo
v ospredju vaše prednosti, ki bodo zasenčile vse slabosti.
Finančnih težav ne bo. Vaši najboljši dnevi bodo 18. 1., 11. 5.,
13. 6., 30. 12. Srečne številke so 10, 11, 17, 19, 31, 32, 34.

STRELEC
23. 11.–21. 12.

RIBI
20. 2.–20. 3.

Element: ogenj / Vodilni planet: Jupiter
Kamen: topaz, cirkon, ametist, safir
Barva: vijolična, modra / Značilna lastnost: optimizem

Element: voda / Vodilni planet: Neptun, Jupiter
Drevo: vrba, breza / Barva: morsko zelena
Značilna lastnost: sočutje

Na čustvenem področju se že prav kmalu pripravite na popolno
zmedo. Neka situacija vas bo nepričakovano prisilila do
spoznanja, da do cilja ne vodi samo ena pot. Poti je vedno več,
odvisno pa je samo od nas, za katero se odločimo. Odločitev,
ki jo boste prejeli, bo večjega pomena, kot bo sprva videti na
začetku. V ljubezni ste se vedno bali poraza, a tokrat boste šli
korak naprej in zmagali. V poslovnem svetu boste pohvaljeni
za doseženo delo in dobite veliko elana tudi za naprej. Ker
vam bo s tem zrasla, samozavest, boste imeli občutek, da ste
sposobni ustvarjati čudeže. Najboljši dnevi bodo 13. 1., 10. 4.,
20. 7., 7. 12. Srečne številke so 4, 6, 8, 10, 16, 23, 37.

Če se vam bodo pri financah pokazale težave, nikar ne delajte
panike, saj se vse pozitivno reši, preden bi sploh lahko prišlo
do težav. Najboljše obdobje, tako poslovno kot čustveno, imate
od sredine meseca aprila pa vse do septembra. Od notranje
sreče, ki vas bo napolnila, boste dobili pogum in naredili boste
korak, ki si ga že dolgo časa želite, a niste imeli zaupanja vase
in v svoje odločitve. Ni samo ljubezen ljubiti, je tudi nasmeh,
objem in zaupanje. To zadnje še največ. Zdravstvene težave,
ki se vam bodo sprožile na koncu pomladi, boste hitro in
uspešno odpravili. Vaši najboljši dnevi bodo 26. 1., 11. 2., 12.
6., 17. 10. Srečne številke so 5, 14, 15, 16, 17, 21, 36.

46 | NAGRADNA KRIŽANKA

NOVO:

DOSTAVA HRANE V ŠKOFJI
LOKI IN OKOLICI

Vljudno vabljeni
Telefon: 0599 00 652

PINOLI D.O.O., TRNJE 29, ŽELEZNIKI

6!
1
0
2
o
Srečn

NAGRADE: 1. nagrada: PICA IN SOLATNI KROŽNIK, 2. nagrada: MALA PICA, 3. nagrada: HLEBČEK IN SOLATNI KROŽNIK.
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 23. decembra 2015, na Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.
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Največja izbira vijakov na enem mestu!

Splača se biti naročnik
Gorenjskega glasa

www.gorenjskiglas.si

Pokličite 04/201 42 41
ali pišite: narocnine@g-glas.si
in prihranite od 10 do 25%

Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

10 % POPUST za jedi in pijačo po naročilu

Popust velja v decembru v
Das ist Valter Škofja Loka.

Slaščičarstvo

Slaščičarstvo Marta d. o. o.
Godešič 33a, Škofja Loka,
Telefon za naročila 04/ 51 52 280

Torte po naročilu (100 vrst) Potice
Krofi Keksi Madžarice

Sladkajmo se skupaj!

POKLIČITE IN
NAŠI IZDELKI SO LAHKO
ŽE JUTRI NA VAŠI MIZI!

Srečno 2016

GOSTINSKO PODJETJE KRANJ, D.O.O., CESTA 1. MAJA 1 A, KRANJ

Valter vam želi srečno in zdravo 2016!

