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DISKONT

Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)

Davidov hram d.o.o., Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji

VRHUNSKA PONUDBA PIVA
PIVO SOL 4,5 %
0,33 l st.

PIVO POVODNI
MOŽ 5,8 %
0,33 l ploč.
PIVO MORT
SUBITE KRIEK 4,0 %
0,25 l st.
PIVO ROCKET
QUEEN 6,9 %
0,33 l ploč.

PIVO
LAGUNITAS
IPA 6,2 %
0,355 l st.

PIVO AFFLIGEM
BLONDE 6,7 %
0,30 l st.

PIVO MARS
COLONY 5 %
0,33 l ploč.

PIVO HOP
PRINCES 4,2 %
0,33 l ploč.

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

PIVO KOMB4JN
PALE ALE
0,33 l ploč.

Vse cene so maloprodajne in vključujejo DDV.

Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure
sobota od 7. do 12. ure

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

T: 04/ 20 10 590

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

www.prevc.si

ni
Dodatpust
5% pAoVSE

*Akcija velja za gotovino do 31.1. ob nakupu vsaj 8 elementov in kuhinjskega pulta.
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JE
KUHIN

Svežina narave in sodobno udobje.
Rustikalne kuhinje po vaši meri.
Salon pohištva ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si
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Brez tradicionalnih
delitev
Novoizvoljeni župan Tine Radinja
namerava voditi občino na principu
sodelovanja, brez tradicionalnih delitev
na koalicijo in opozicijo.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ, FOTO: TINA DOKL

• Prvi dnevi županovanja so že za vami. Kakšni so torej

Župan občine Škofja Loka Tine Radinja
telesa občinskega sveta. Temu bo posvečena prva seja; seveda tudi sprejemu proračuna, ki ga za leto 2019 še nimamo. Ker se proračun sprejema v dveh branjih, bomo šele
na naslednji seji dobili dokončni proračun, do takrat pa
imamo začasno financiranje. Pripravljamo odloke in prostorske akte ter razpise za društva, dejavnosti in organizacije za leto 2019.«
• Kako poteka največji projekt v občini – izgradnja vrtca?
»Trenutno vse poteka po zastavljenem terminskem planu.
Vrtec je praktično pod streho. Zelo veliko gradbene akcije
je bilo v pretekih tednih v bivši vojašnici; to se tudi vidi,
saj vrtec dejansko vsak dan hitro napreduje. Zdaj je lesena konstrukcija že postavljena na svoje mesto. Razpis za
notranjo opremo je odprt in imamo še nekaj časa, da izberemo ponudnika. Trenutno vse kaže na to, da bo vrtec
skladno s plani pozno jeseni odprt.«
• Naslednja stvar, v katero bo treba resno ugrizniti, je
nov zdravstveni center ter prostorska stiska sedanjega
zdravstvenega doma. Ali nam lahko kaj več poveste o rešitvi tega problema?
»V zadnjih mesecih prejšnjega leta smo naredili analizo
dejanskih potreb in te potrebe so zelo velike, če želimo zagotavljati standard občankam in občanom, ki si ga zaslužijo in ki jim ga občina, kot je Škofja Loka, mora zagotoviti.
Hkrati rešujemo zdajšnjo stisko in zagotavljamo dodatne

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

prvi vtisi?
»Prvi vtisi po nekaj delovnih dneh so odlični. Mislim, da
imamo v občinski upravi dobro in že uigrano ekipo. Večino
sodelavk in sodelavcev sem poznal že od prej. Predstavil
sem jim svoj način dela, prioritete in vizijo za prihodnja
leta. Ta bo od sodelavk in sodelavcev zahtevala nekaj prilagoditev. Nekaj procesov bomo zastavili drugače, malo bolj
moderno, in s tem zasledovali cilj, da je občinska uprava
najboljši servis občankam in občanom. Že v prvih dneh me
je obiskalo kar nekaj občank in občanov. Urnik župana je
vedno poln, se je pa hkrati lepo ukvarjati s konkretnimi
zadevami in problemi. Pripravljamo se tudi na prvo sejo
občinskega sveta, ki bo konec tega meseca. Torej, pestro,
zanimivo in veselo je bilo.«
• Delovanje občinskega sveta ste si zamislili brez delitev
na koalicijo in opozicijo …
»Želim delovati brez koalicije ali opozicije. Verjamem, da
se da delati preko teh tradicionalnih vzorcev in delitev. Niti
ne želim delovati s tako imenovano projektno koalicijo ali
pod kakšnim drugim imenom, ampak čisto na osnovi sodelovanja s tistimi, ki želijo kakršenkoli projekt v našem
mandatu uresničiti in so pripravljeni delovati za skupno
dobro. Če bo pripravljenost za sodelovanje, za razumevanje drug drugega, so moja vrata absolutno odprta vsem in
verjamem, da je moč občino tudi na tak način voditi, in to
zelo uspešno. Za zdaj nihče od svetnic in svetnikov ni rekel
ne ali zaprl vrat takemu načinu sodelovanja. Skupaj bomo
videli, kaj prinese čas.«
• Kako da ste se odločili zgolj za enega podžupana in ne
za dva, kot je bilo v zadnjih osmih letih?
»Z Robertom Strahom, ki je bil do sedaj podžupan, sem dobro sodeloval. Je tudi strokovnjak za področja, ki jih je in
jih bo v prihodnje pokrival. Verjamem, da bo naloge podžupana opravljal tako odgovorno, kot jih je do sedaj ali pa
še bolje, in mi bo zato v veliko pomoč pri vodenju občine.
In za zdaj mislim, da bo en podžupan dovolj.«
• S katerimi projekti in točkami se bo občinski svet
ukvarjal v prvih mesecih?
»Po volitvah je takoj treba opraviti postopke v občinskem
svetu, predvsem da se do konca konstituirajo vsa delovna
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Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

ambulante v obstoječem zdravstvenem domu ter iščemo najboljšo lokacijo za dodatne prostore. V prvih
mesecih letošnjega leta moramo dokončati analizo možnih lokacij in se
za eno dokončno odločiti in začeti s
pridobivanjem zemljišč.«
• Osrednja knjižnica na Nami naj
bi prav zaradi zdravstvenega centra
še nekoliko počakala z realizacijo.
Kako pa kaže novi knjižnici na Trati, za katero so prostori prav tako že
pridobljeni?
»Tega, ali bo investicija v Knjižnico
Ivana Tavčarja morala počakati še kakšno leto, še ne vemo. Pa tudi ni zdravstveni center glavni razlog. Glavni
razlog je, da bo v letu 2019 več kot polovica celotnega občinskega proračuna
namenjenega predšolskemu varstvu
otrok in bomo dokončno zagotovili
prostor v vrtcu za vse otroke. Po tem
pa bomo nadaljevali investicije v
družbeno infrastrukturo. Ne nazadnje
bomo letos znatna sredstva namenili
dokončanju odkupa Name, zato da bo
nekoč knjižnica sploh lahko začela s

prenovo. Za samo obnovo pa moramo sredstva še pridobiti. Ročnost, se
pravi terminski plan, je odvisen tudi
od tega, koliko bomo uspešni pri pridobivanju drugih sredstev za projekt
obnove knjižnice. Če bomo zelo uspešni, če nam bo to uspelo uvrstiti tudi
v državne plane in če nam bo uspelo
pridobiti sredstva tudi iz kakšnih drugih virov, je lahko investicija izvedena
v treh letih, sicer se bo pa obnova časovno prestavila. Več kot toliko sredstev nimamo na razpolago.
Za knjižnico na Trati pa upam, da
nam bo prepotrebno obnovo knjižnice, ki bo tudi kulturno središče za
ta del mesta, uspelo izvesti že v tem
letu.«
• Torej bo leto 2019 bolj čas za projektiranje?
»Bo seveda kar nekaj načrtovanja,
projektov in strategij, ampak ne v
smislu, kot se je včasih reklo. Imeli
smo namreč leta, ki so bila dejansko
brez investicij, ker nismo imeli denarja ali pa smo bili toliko zadolženi,
in smo delali zgolj načrte za naprej,

Tine Radinja je decembra slovesno zaprisegel kot novi župan.

na zalogo. Zdaj je drugače, saj smo v
investicijskem ciklu. Dejansko investiramo in sproti plačujemo eno največjih investicij, to je izgradnjo vrtca.
Nadalje, začeli smo obnovo Kidričeve
ceste, pogodba je podpisana, izvajalec ima postavljene roke za izvedbo.
Samo ta del obnove je vreden pol
milijona. Zaključili smo investicije v
komunalno infrastrukturo v mestu
in primestju, zdaj pa se bomo osredotočili bolj na podeželje: v izgradnjo
malih komunalnih sistemov in še večje subvencioniranje malih čistilnih
naprav. Želimo komunalno opremiti
celotno občino, kar je tudi zelo velik
izziv za naslednja tri leta.«
• Kako ste kot nov župan zadovoljni z decembrskim utripom v Škofji
Loki? In kakšno je vaše sporočilo občanom ob novem letu?
»Letošnja Loka v snegu je trajala od
1. decembra do silvestrskega večera
in že odprtje Izložb domišljije skupaj
s prižigom lučk in koncertom je nakazalo, kako pester in zanimiv program se nam obeta. In dejansko se je
od 1. decembra do zadnjega zvrstilo
več kot petdeset dogodkov, tako za
mlajše kot tudi za vse ostale. Koncerti ob koncu leta so bili zelo dobro obiskani. Silvestrski večer pa je že nekaj
let stalnica v mestnem jedru in tudi
letos je bilo tam zelo polno ter živahno. Pohvale organizatorjem, predvsem društvom, ki so pripravili zelo
prijetne dogodke! Vedno pa si moramo prizadevati, da nekaj naredimo
še bolje, da privabimo obiskovalce
tudi od drugod ter našim občankam
in občanom ponudimo tisto, kar si
najbolj želijo v svojem mestu.
Škofja Loka je res lepo mesto, vendar
ga takega delajo občanke in občani.
Za letošnje leto želim, da bi to znali prepoznati. Prepoznati prednosti
življenja v tesno povezanem mestu,
ki ga imamo vsi priložnost soustvarjati. Zato si želim za leto 2019 še več
sodelovanja in da bi znali ceniti
uspehe drug drugega, brez zavisti,
da bi znali ceniti svoje zdravje in biti
zaradi tega veseli in srečni. Vsem bi
pa rad zaželel tudi veliko dobre volje
za spopadanje z izzivi, ki jih prinaša
življenje."

Občinski svetniki v novem mandatu / Foto: Tina Dokl

Zaprisega novega župana
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Konstitutivno sejo je kot najstarejša
svetnica vodila Veronika Hartman. V
uvodu je predsednica občinske volilne
komisije Zdenka Podobnik predstavila
poročilo o lokalnih volitvah. Teh se je
18. novembra od 18500 volilnih upravičencev udeležilo dobrih 48 odstotkov.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bila na Godešiču oddana ena
glasovnica več, kot je bilo volivcev.
Računalniška preveritev je pokazala,
da ena glasovnica preveč ne vpliva na
izid, zato niso razpisali ponovnih volitev. Tako je občinska volilna komisija
že 22. novembra sprejela sklep, da so
člani občinskega sveta naslednji: Miha
Peternel, Veronika Hartman, Tine Radinja (ki ga bo zaradi nezdružljivosti
funkcij nadomestil Lovro Štanta), Melita Rebič, Igor Drakulič, Borjana Varja
Koželj, Marko Murn, Miha Ješe, Lea
Leona Mlakar (vsi Lista Miha Ješe in
prijatelji Loke), Roman Hartman, Jelka
Dagarin, Igor Sadar, Gregor Hostnik,
Maja Cankar, Robert Strah, Katarina
Bertoncelj Megušar, Aleš Habjan (vsi
SDS), Rolando Krajnik, Zorica Škorc,
Andrej Štremfelj, Jožica Vavpotič Srakar (vsi Komunalno ekološka lista),
Valentin Jesenovec, Tomaž Paulus
(SLS), Ciril Peternel, Žiga Nastran (NSi),

Martin Trampuš, Zdenka Šušteršič (Levica) in Mirjam Jan Blažić (SD).
V prvem krogu so se za županski stolček pomerili trije kandidati: Tine Radinja, Robert Strah in Rolando Krajnik.
V drugi krog sta se uvrstila Radinja in
Strah. Na volitvah 2. decembra je tako
Radinja dobil 52,37 odstotka glasov,
Strah pa 47,63 odstotka. V nadaljevanju so svetniki potrdili svoje mandate
in mandat novega župana.

ŽUPANOVA ZAPRISEGA
Dosedanji župan Miha Ješe je novemu
županu predal župansko verigo, ta pa
je dejal, da mu je v veliko čast in da
s ponižnostjo sprejema funkcijo župana. Prisegel je, da bo svojo dolžnost
opravljal vestno in odgovorno, spoštoval pravni red Republike Slovenije in
Občine Škofja Loka ter z vsemi močmi
deloval za blaginjo občine ter njenih
občank in občanov.
Radinja se je v nadaljevanju zahvalil
vsem, ki so ga spodbujali in mu stali ob strani. »Pravkar podana prisega
me močno zavezuje. Zavezuje me k
vestnemu delu v korist občank in občanov, vključno s tistimi, ki bodo to
šele postali. Zato bo moja prva prioriteta pri delu prav skrb za okolje. V
Občino Škofja Loka bom prinesel svoj
način dela, ki temelji predvsem na

iskreni in odprti komunikaciji. Na
takšni komunikaciji, ki ne priznava
vnaprejšnjih delitev in preskakuje
tradicionalne prepreke,« je svoj način
dela napovedal novi župan. Poudaril
je, da lahko vsak s svojim delovanjem
dela v korist razvoja občine. Izrazil je
veselje, da bo tudi v tem sklicu podžupan Robert Strah, s katerim je dobro
sodeloval v prejšnjih dveh mandatih.
Radinja računa na delo brez delitev
na koalicijo in opozicijo: »Prav je, da
v prihodnjem letu presejemo in pogledamo, kaj si novi sklic občinskega
sveta misli o nadaljnjem pet-, deset-,
petdesetletnem razvoju tega področja.
In tukaj igrate vključno vlogo prav vi,
svetniki. Želim si, da skupaj prevzamemo te naloge in odgovornosti, da
bodo ti cilji tudi uresničeni. Tudi zato
si želim, da v tem mandatu delitev
na koalicijo in opozicijo ostane del
preteklosti. Vsak, ki si želi delovati za
blaginjo občine, bo dobrodošel, in naj
prispeva največ, kar je sposoben, da
nam bo življenje v Loki lepše in boljše.
Za to, da bo to sploh mogoče, pa bo potrebnega veliko komuniciranja in vlaganja v medsebojne odnose, za to, da
razumemo stališča drug drugega, in
za to, da se ne obsojamo. Skupaj bomo
ustvarili naš mandat, naj bo uspešen
za nas in za Škofjo Loko.«

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Novoizvoljeni občinski svetniki so se zbrali na konstitutivni seji, na kateri je
zaprisegel tudi novi župan Tine Radinja.
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OBVESTILO
Obveščamo vas, da so na spletni strani Občine Škofja Loka objavljeni naslednji javni razpisi:

JAVNI RAZPIS

JAVNI POZIV

za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov, ki jih bo v letu 2019
Občina Škofja Loka sofinancirala iz proračuna
(kontakt: mag. Petra Mohorič Peternelj,
petra.mohoric@skofjaloka.si, 04/51 12 336),

finančna pomoč društvom, neprofitnim organizacijam in
zavodom pri izvedbi projektov posebnega pomena
za občino Škofja Loka
(kontakt: Damjana Uršič, damjana.ursic@skofjaloka.si,
04/51 12 333),

JAVNI RAZPIS

JAVNI POZIV

NAROČNIK: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje otroških in mladinskih programov
ter projektov v občini Škofja Loka
v letih 2019 in 2020
(kontakt: Sabina Gabrijel, sabina.gabrijel@skofjaloka.si,
04/51 12 330),

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih
dejavnosti v letih 2019 in 2020
(kontakt: Sabina Gabrijel, sabina.gabrijel@skofjaloka.si,
04/51 12 330),

JAVNI POZIV
za dodelitev enkratnih denarnih nagrad za izjemne
dosežke v občini Škofja Loka
(kontakt: Damjana Uršič, damjana.ursic@skofjaloka.si,
04/51 12 333),

za sofinanciranje programov na področju tehnične
kulture v občini Škofja Loka v letih 2019 in 2020
(kontakt: Damjana Uršič, damjana.ursic@skofjaloka.si,
04/51 12 333),

JAVNI POZIV
za izbor projektov pravnih oseb in posameznikov, ki jim
bo v letu 2019 Občina Škofja Loka iz proračuna 2019
sofinancirala uporabo Sokolskega doma Škofja Loka
(kontakt: Jana Fojkar, jana.fojkar@skofjaloka.si,
04/51 12 312).
Javni razpisi so odprti od 21. decembra 2018 do 31. januarja
2019. Vsebine javnih razpisov in razpisna dokumentacija so na
voljo na spletni strani Občine Škofja Loka: www.skofjaloka.
si, pod rubriko Javni razpisi: https://www.skofjaloka.
si/Razpisi, ter v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka,
»Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.
Javni pozivi so odprti do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. oktobra 2019.
Vsebine in razpisna dokumentacija za sofinanciranje uporabe
Sokolskega doma so na voljo tudi na spletni strani Sokolskega
doma Škofja Loka, www.sokolskidom.si, pod rubriko Razpisi.
Datum: 21. 12. 2018
Tine RADINJA l.r.
ŽUPAN

Obvestilo uporabnikom plačljivih parkirišč

Poti in srečanja

Občina Škofja Loka obvešča abonente – uporabnike plačljivih parkirišč (Šolski
center Poden, Novi svet, Štemarje, Tehnik in Nunski vrt), da je za pridobitev
dovolilnic za leto 2019 treba vložiti novo vlogo. Prehajajo namreč na nov elektronski način oddaje vlog in izdaje dovolilnic. Oddaja nove elektronske vloge
bo mogoča od 20. januarja dalje. Elektronsko vlogo boste lahko izpolnili na občinski spletni strani oziroma v glavni pisarni občine. Imetnike starih dovolilnic
obveščajo, da parkirne dovolilnice iz leta 2018 veljajo tudi še v januarju 2019.

Danes ob 18. uri vabljeni v Sokolski dom na
pogovor z avtorico in predstavitev avtobiografske knjige Aleksandre Kornhauser Frazer Poti
in srečanja. Avtorica je izjemna ženska, znanstvenica, Ločanka in častna občanka občine
Škofja Loka. Njeni dosežki so zapisani v več
kot tridesetih knjigah in stotinah člankov.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

za izbor izobraževalnih programov in
usposabljanj odraslih, ki jih bo Občina Škofja Loka
v letih 2019 in 2020 sofinancirala
iz proračuna
(kontakt: Marija Ferjan, marija.ferjan@skofjaloka.si,
04/51 12 334),

8 | OBČINSKE NOVICE

Daljša turistična sezona
OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO
o ponovnem sprejemanju
POBUD ZA SPREMEMBO
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
Občina Škofja Loka obvešča javnost, da ponovno sprejema pobude in predloge za spremembe
in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta
Občine Škofja Loka.
Občina je začela postopek sprememb in dopolnitev OPN, ki se nanaša tako na strateški kot tudi
izvedbeni del OPN, ki opredeljuje namensko rabo
prostora.
Pobudo je možno podati za spremembo grafičnega
dela OPN (namenske rabe zemljišč) in tudi za spremembo določil odloka o OPN.
Pobude, ki bodo na Občino prispele do vključno 11.
februarja 2019, bodo še obravnavane v tokratnem
postopku sprememb in dopolnitev OPN.
Pobud, ki so bile oddane do 31. julija 2016 in na
katere so pobudniki tudi že prejeli odgovore, ni treba vlagati ponovno, kakor tudi ne pobud, ki so bile
vložene po 31. juliju 2016, ker so evidentirane na
Občini Škofja Loka in bodo obravnavane skupaj s
pobudami, prispelimi na podlagi tega obvestila.
Vloga za pobudo in pojasnila so dostopna na spletni strani Občine pod rubriko Vloge in obrazci – Nepremičnine in okolje na e-povezavi: https://www.
skofjaloka.si/podatkiobrazca/2182 oz. na vložišču
Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka. Pobude s prilogami je možno oddati osebno na vložišču Občine, po pošti na naslov Občine ali po elektronski pošti na e-naslov: obcina@skofjaloka.si.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Občina Škofja Loka bo vse pobude obravnavala
in do njih zavzela strokovno stališče, s katerim bo
pobudnika tudi pisno seznanila. Pred tem bo v primeru nepopolne vloge pobudnike tudi pozvala k
njihovi dopolnitvi.
Številka: 3500-1/2016
Škofja Loka, dne 4. 1. 2019
Občina Škofja Loka
Tine Radinja
Župan

Medtem ko so turistični delavci zadovoljni
s poletno sezono, pa nas je zanimalo,
kakšno turistično bero je prinesel veseli
december.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Škofjeloški turistični delavci že nekaj let opažajo lep obisk tujih
turistov. Poletje 2018 je bilo primerljivo z letom poprej. Tako je
Turizem Škofja Loka od junija do vključno septembra obiskalo
približno štiri tisoč turistov. Kot je povedala vodja Turizma Škofja Loka Andreja Križnar, je bilo največ obiskovalcev iz Španije,
Francije, Italije, Velike Britanije, Nemčije in Nizozemske.
Najbolj pogosta vprašanja, ki jih v informacijskem centru zastavljajo tuji obiskovalci, so splošnega značaja, npr. katere so
glavne atrakcije v mestu, kako pridejo do starega mestnega jedra, kje lahko parkirajo svoja vozila, kje lahko v bližini centra
mesta jedo lokalno hrano, kako pot nadaljevati do Bleda ali Bohinja, kje je najbližji kamp in podobno.

Najbolj pogosta vprašanja, ki jih v informacijskem
centru zastavljajo tuji obiskovalci, so splošnega
značaja, npr. katere so glavne atrakcije v mestu,
kako pridejo do starega mestnega jedra, kje lahko
parkirajo svoja vozila, kje lahko v bližini centra
mesta jedo lokalno hrano, kako pot nadaljevati do
Bleda ali Bohinja, kje je najbližji kamp in podobno.
Po besedah Križnarjeve pa jih je decembra obiskalo zgolj pet
tujcev. Kljub lepemu številu dogodkov v prazničnem mesecu
pa slednji niso toliko namenjeni tujim turistom, ki pogrešajo
vsakodnevne sejme z novoletno ponudbo, čajem in kuhanim
vinom. Turisti sprašujejo tudi po drsališču.
Marko Pleško iz Turističnega društva Škofja Loka opaža, da se
turistična sezona daljša: »Prej se začne in traja vse do decembra. Oktobra in novembra je turistov manj, porast pa se kaže
decembra, vendar bistveno manjši, kot bi si želeli.«
Pleško je omenil tudi težavo, s katero se spopadajo: »Obisk, ki je
bistveno večji v samem mestu, pa je manjši pri nas v turističnem društvu. Turisti so zbegani, saj ne vedo, da morajo skozi
pasijonsko sobo priti do nas. Nekateri mislijo, da smo zaprti.
Zato menim, da bi bilo smiselno, če bi bila prostora zamenjana. Prepričan sem, da bi nas obiskalo več turistov, pa tudi samo
pasijonsko sobo bi si ogledalo več ljudi.«
Turistom je poleg slikovitega starega mestnega jedra všeč tudi
tematska pot do Puštala. Tam bi si želeli bolj urejeno kopališče,
izkazala pa se je tudi večja potreba po parkiriščih za avtodome.
Po besedah Marka Pleška bi se glede na dejstvo, da se v Škofji
Loki obeta več prenočitvenih kapacitet, že zdaj morali povezati s
tujimi agencijami in jim predstaviti obetajoče se novosti.
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Recenzija za protipoplavno ureditev
Projekt protipoplavne ureditve od Puštala do Suhe je bil recenziran s strani države.
Objavljen je že razpis za izbiro izvajalca geodetskih in premoženjsko-pravnih
storitev v zvezi s pridobitvijo zemljišč.

Ureditev se po recenziji bistveno ne
spreminja. Nastali so manjši popravki v smislu višine podpornega zidu in
podobno ali pa so morali projektanti
dodatno obrazložiti kakšen poseg oziroma ureditev. Kar nekaj razprave je
bilo o uporabi začasnih ukrepov, veliko
pozornosti pa je bilo namenjene tudi
ohranjanju ribjih vrst, pri čemer so pohvalili občino, da je to že predhodno v
veliki meri upoštevala.
»Treba je poudariti, da delamo protipoplavno zaščito v zelo občutljivem
območju, kjer se srečujemo tako s kulturno dediščino kot tudi z naravnimi
vrednotami. V kombinaciji vsega tega
smo skupaj s projektanti skušali poiskati najboljše rešitve za to, da bo
ta protipoplavna zaščita res funkcionirala in da bodo ukrepi celoviti,« je
pojasnila vodja oddelka za okolje in

prostor na škofjeloški občini Tatjana
Bernik.
Projektiranje je torej zaključeno, sledijo
odkupi zemljišč ter na koncu priprava
investicijske in finančne konstrukcije. Projekt bosta v enakem deležu sofinancirali občina in država. Pogoj, da
lahko začnejo gradnjo, je pridobljeno
lastništvo zemljišč. Za odkupe zemljišč
je zadolžena država, je pa ministrstvo
občino pooblastilo, da v njenem imenu
vodi te postopke in jih koordinira. Tako
je slednja v začetku januarja objavila
razpis za izbiro izvajalca geodetskih in
premoženjsko-pravnih storitev v zvezi s
pridobitvijo zemljišč. Ko bo ta izbran, bo
predvidoma februarja širši javnosti tudi
podrobneje predstavljen sam projekt.
Projekt je razdeljen na štiri faze, kar
bo tudi omogočalo faznost gradnje.
Prvi sklop poteka od Nacetove hiše do
Hudičeve brvi in zajema na desnem
bregu postavitev opornega zidu vzdolž

Trije snežaki
V okviru abonmaja Umetnost otrokom se tudi to soboto ob 10. uri obeta čudovita glasbena pravljica z naslovom Trije snežaki. Slednji sredi zimske noči iščejo vsak svojo
ulico, kjer naj bi prebivali. Po sporu med njimi, kdo je močnejši, se na ulici prikaže
izgubljen majhen kužek. Snežaki pozabijo na spor, združijo moči in mu pomagajo najti pot domov. Za režijo glasbene pravljice z lepo sporočilno noto je poskrbela Nadja
Strajnik Zadnik, za glasbeno priredbo pa Viktor Zadnik.

Nacetove hiše ter novo brežino na območju kopališča. V drugem sklopu od
Hudičeve brvi do ceste v Puštal bodo
obnovili obstoječi podporni zid na levem bregu, na desnem bregu pa bodo
utrdili brežine z betonskimi stebri, ki
jih bodo pokrili z zemljino in zatravili.
Prav tako bodo izvedli zaščitne ukrepe
na samih objektih. V tretjem sklopu je
predviden poseg na območju Sotočja;
v četrti fazi, ki poteka od tu do mosta
na Suhi, pa se v nadaljevanju na levem bregu izvede nasip.
»Težko napovemo, katera faza bo prva.
Do sedaj so aktivnosti potekale v tej
smeri, da bi v izvedbo šla najprej prva
faza, ker naj bi imela največji pozitivni učinek. Pomembno pa je tudi, da
se Sotočje in območje Sorške ceste, se
pravi tretja in četrta etapa, izvajata sočasno,« je povedala Bernikova.
Če ne bo zadržkov pri odkupih zemljišč
in zapletov pri izbiri izvajalca ter če bi
bilo dovolj sredstev na razpolago, bi
lahko samo izvedbo začeli v drugi polovici letošnjega leta ali v začetku naslednjega. Upoštevati je namreč treba
tudi omejitve zaradi posegov v vodotok
(gnezdišča, ribe, visoke vode …).

Dobre higienske
prakse
Razvojna agencija Sora 30. januarja organizira brezplačno delavnico o dobrih
higienskih praksah in načelih HACCP-a.
Predavateljica Sonja Čeferin Tomaš bo
med drugim spregovorila o zakonodaji
na področju proizvodnje, prometa in prodaje živil; o varni prehrani in dejavnikih
tveganja; o označevanju živil; vodenju
dokumentacije HACCP itd. Delavnica je
namenjena mikro, malim in srednjim
podjetjem ter potencialnim podjetnikom.
Prijava je obvezna.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
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Največja potreba po manjših stanovanjih
Sklenjenih osem najemnih pogodb za občinska stanovanja po zadnjem razpisu
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Šesti javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem je bil objavljen
konec leta 2017. Pravnomočna prednostna lista za oddajo neprofitnih stanovanj v najem je bila po natančnem
strokovnem pregledu prispelih vlog s
strani stanovanjske komisije objavljena septembra lansko leto.
Skupaj je prispelo 112 vlog. Vloge je
preučila in točkovala stanovanjska
komisija, sestavljena iz predstavnikov
pristojnega Centra za socialno delo,
upravnika občinskih stanovanj Domplana in Občine Škofja Loka. Prosilci,

ki niso izpolnjevali pogojev razpisa,
niso bili uvrščeni na prednostno listo.
Največja potreba je po stanovanjih za
enočlansko gospodinjstvo s površinskim normativom od 20 do 30 m2.
Namreč kar 36 vlagateljev je zaprosilo
za stanovanje s takšno površino.
Kot je pojasnila Tatjana Šuštar z občinske uprave, je bilo do sedaj sklenjenih osem najemnih pogodb za občinska stanovanja na različnih lokacijah
in z različno površino.
Občina Škofja Loka je z razpisom predvidela oddajo v najem okvirno devet
stanovanj oziroma lahko tudi več v
primeru kasneje dodatno izpraznje-

nih stanovanj. V razpisu je bilo določeno, da naj bi bila stanovanja predvidoma vseljiva v letih 2018 in 2019, in
sicer postopoma glede na to, kako se
bodo sproščala. Po zaključeni prenovi
bo v tem ali naslednjem mesecu oddano v najem še eno stanovanje.
Na tokratno prednostno listo se je
uvrstilo 96 prosilcev. Občina sicer
objavlja razpis vsakih nekaj let. »Če
ostanejo na prednostni listi vlagatelji
z nerešenim stanovanjskim problemom, jim pri kandidiranju na novem
razpisu uvrstitev na prednostni listi
na prejšnjem razpisu prinese dodatne
točke,« je še dodala sogovornica.

Trženje kulturnega turizma
Pripravljajo akcijski načrt trženja kulturnega turizma, ki bo od februarja dalje
dostopen vsem turističnim akterjem in kulturnim ustanovam na Škofjeloškem.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Slovenska turistična organizacija je
skladno s Strategijo razvoja slovenskega turizma (2012−2016) tržila sedem krovnih produktov: Zdravje in
dobro počutje, Aktivne počitnice, Doživetja v naravi, Poslovni turizem, Gastronomija, Mesta in kultura ter Nišni
produkti. V Strategiji trajnostne rasti
slovenskega turizma 2017−2021 je izpostavljenih deset vodilnih turističnih
produktov, med njimi tudi produkt
Mesta in kultura.
»Na Škofjeloškem želimo delovati
skladno s konkretnim akcijskim načrtom trženja kulturnega turizma ter
slediti smernicam Operativnega načrta trženja kulturnega turizma Slovenije. Poudarek v dokumentu, ki ga v
ta namen pripravljamo, bo na določitvi petih glavnih kulturno-turističnih
produktov ter na pripravi tako imenovanih »Call to action« nagovorov.

Akcijski načrt bo seveda vseboval tudi
glavne ciljne skupine gostov ter raziskavo trgov, na katerih se bo kasneje,
v mesecu juniju 2019, odvijala digitalna promocija,« je povedala vodja Turizma Škofja Loka Andreja Križnar.
Akcijski načrt trženja kulturnega turizma, ki ga na Razvojni agenciji Sora

– Turizem Škofja Loka pripravljajo v
sodelovanju z agencijo Nea Culpa, bo
po zaključku v mesecu februarju dostopen vsem turističnim akterjem in
kulturnim ustanovam na Škofjeloškem in bo predstavljal osnovo učinkovitega trženja storitev oziroma produktov.

Turiste naj bi v mesta vabili tudi s kulturno ponudbo. / Foto: Andrej Tarfila
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Kristalni večer
Jutri bo ob 19.30 v okviru
Kristalnega abonmaja v
Sokolskem domu nastopil
Komorni zbor Dekor z
uspešno dirigentko Petro
Grassi.

Komorni zbor Dekor
s profesionalnimi zbori pod mentorstvom svetovno priznanih dirigentov.
Lansko leto je Dekor na slovenskem
državnem tekmovanju Naša pesem
prejel priznanje za najboljši mešani

zbor in osvojil absolutno prvo mesto,
Petra Grassi pa priznanje za najboljšega dirigenta tekmovanja. Na koncertu
v Škofji Loki se tako obeta zanimiv večer, poln presežkov.

www.skofjaloka.si

Komorni zbor Dekor se je že ob ustanovitvi leta 2015 zapisal med vidnejše
slovenske vokalne ansamble z usmeritvijo v visoko kakovost, programsko
inovativnost, zrelost in raznolikost.
Pevci iz vse Slovenije, ki so v preteklosti peli v priznanih slovenskih in nekaterih tujih zborih, vsako leto medse
povabijo uveljavljenega slovenskega
ali gostujočega tujega dirigenta. Med
njimi je spomladi 2017 stalnejše umetniško vodstvo prevzela tržaška Slovenka Petra Grassi, ki je delala tudi
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V Nepal po drugačne vrednote
Kranjskim gimnazijcem, ki so se ob desetletnici izvajanja programa Mednarodno
priznanje za mlade (Mepi) znova podali na odpravo v Nepal, so se pridružili tudi
trije dijaki Šolskega centra (ŠC) Škofja Loka.
MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ANDREJA ŠTREMFLJA
Dijaki, med njimi Ožbej Kozmelj in Grega Thaler s srednje
šole za lesarstvo ter Gašper Šinkovec s srednje šole za strojništvo ŠC Škofja Loka, so na enajstdnevni poti, na katero
so se podali konec lanskega oktobra, opravljali zlato Mepi
stopnjo, ki vključuje tudi večdnevno odpravo. Njihov cilj
je bil na 4200 metrih nadmorske višine pod Annapurno,
dijaki pa so morali vse, kar so potrebovali na poti, razen
hrane, nositi ves čas s seboj, tako da so bili po besedah koordinatorice programa Mepi na kranjski gimnaziji Marije
Štremfelj njihovi nahrbtniki težki okrog petnajst kilogramov. "Na tri do štiri tisoč metrih nadmorske višine je bilo
to kar zahtevno opravilo," je poudarila. V Nepalu so obiskali tudi dve tamkajšnji šoli in sirotišnico. "Verjamem, da je
naša odprava v duše dijakov zasejala številna semena, ki
bodo skozi leta zrasla v mogočna drevesa z vrednotami, ki
so mogoče drugačne, kot jih vzgajamo pri nas," je poudarila Marija Štremfelj.
Najvišja točka, ki so jo dosegli, je bila na 4150 metrih, kjer
je bazni tabor za Annapurno, z nekaterimi dijaki so se
povzpeli tudi na 4400 metrov, kolikor je še dovoljeval novozapadli sneg. "Zaradi predhodnih priprav in osebne zavzetosti so bili dijaki fizično zelo dobro pripravljeni," jih je
pohvalila Marija Štremfelj. Do baznega tabora se tako ni
povzpel zgolj en dijak, ki je moral zaradi alergične reakcije
na mleko ostati na 3600 metrih nadmorske višine. Pohodniki so bili razdeljeni v več skupin, vsaka je imela svojega
mentorja, za celotno koordinacijo pa sta skrbela Marija in
Andrej Štremfelj. "Največji izziv je predstavljalo nasititi 49
ljudi v čim krajšem času," je razložila Marija Štremfelj in
dodala, da so uvedli sistem, po katerem so že vnaprej pobrali naročila, in sicer so lahko izbirali med petimi jedmi.
"Nosač je z naročilom pohitel v vas in tako so hrano pripravljali že med našo potjo, tako da ni bilo nikoli treba dolgo
čakati." Dijaki in drugi udeleženci odprave so imeli tako
možnost spoznati tamkajšnje tradicionalne jedi. "Presenetilo me je, kako so bili vse pripravljeni poskusiti. Dijaki
so bili zelo odprti do novih stvari," jih je znova pohvalila
Marija Štremfelj.
V okviru odprave v Nepal so obiskali tudi dve tamkajšnji
šoli, zasebno in javno. "Prvo obiskujejo predvsem otroci premožnejših staršev, saj šolnina znaša okrog 15 tisoč evrov
na leto, po opremljenosti pa je bila povsem enakovredna
našim šolam, če ni bila celo boljša." Spoznali so tudi delo v
javni šoli, kjer so dijaki po besedah Marije Štremfelj dojeli,
da šola ni samoumevna, saj si šolanje lahko otroci privo-

Andrej Štremfelj in dijaki ŠC Škofja Loka na odpravi v Nepalu
ščijo le, če jim ni treba delati, da bi preživeli družino. Tamkajšnji šolarji so jim pripravili izjemen program za dobrodošlico, odigrali pa so tudi nogometno tekmo, o kateri je
poročala celo tamkajšnja nacionalna televizija. Ob koncu
so obiskali še eno od sirotišnic, za katero so že doma v Sloveniji s prostovoljnimi prispevki dijakov, učiteljev in staršev zbrali 2600 evrov, je pojasnila Marija Štremfelj. Skupaj
z denarjem so jim izročili še oblačila, šolske potrebščine in
higienske pripomočke, ki so jih prav tako zbrali dijaki. Na
koncu so si vzeli čas še za ogled znamenitosti, pri čemer je
po besedah Marije Štremfelj na dijake največji vtis naredil
ogled kraja, kjer domačini sežigajo svoje pokojne. Tam so
se namreč ustavili v večernih urah, zato so bile grmade
videti še veličastnejše. Domov so se tako vrnili polni vtisov
in z globoko vsajenimi vrednotami, ki so marsikomu verjetno spremenile pogled na svet.

Prepoznavna ne samo po športnikih,
ampak tudi po umetnikih
Na Gimnaziji Franceta Prešerna (GFP) Kranj bodo v šolskem letu 2019/20 vpisovali v tri programe:
gimnazijo, ekonomsko gimnazijo in športni oddelek ekonomske gimnazije.
Gimnazija Franceta Prešerna Kranj je v
gorenjskem, pa tudi širšem slovenskem
prostoru poznana po odličnem delu z dijaki športniki. Le kdo ne pozna njihovih nekdanjih in sedanjih dijakov, kot so: Primož
Roglič, Peter in Domen Prevc, Žan Košir, Vesna Fabjan, Nika Križnar, Vid Vrhovnik, Jurij
Tepeš, Barbara Jezeršek, Anamarija Lampič,
Štefan Hadalin, Grega Žemlja, Peter John
Stevens in številni drugi.
Dijaki GFP pa niso uspešni le na športnem
področju, ampak tudi na številnih drugih.
Mnogi njihovi dijaki so umetniško nadarjeni. Obiskovalec Prešernove gimnazije lahko
takoj ob vstopu v šolsko avlo opazi galerijo
z izdelki dijakov. V okviru te že vrsto let poteka bogata razstavna dejavnost, saj želijo
njihovi dijaki, ki so likovno kreativni, svoje
umetniško ustvarjanje tudi predstaviti. Za
marsikaterega dijaka je razstava na šoli prvo
srečanje s publiko in zato odločilen korak za
nadaljnje umetniško ustvarjanje. Seveda v
njihovi galeriji ne razstavljajo samo dijaki,
ampak tudi uveljavljeni slikarji in fotografi.
Številne likovne izdelke in fotografije dijakov lahko opazujemo ne le v galeriji GFP,
ampak tudi po hodnikih šole, v jedilnici,
učilnicah. Človek, ki hodi po Gimnaziji Franceta Prešerna, ima občutek, da je v galeriji.
Razstave njihovih dijakov pa niso omejene
le na njihovo šolo, ampak dajejo mladim
ustvarjalcem možnost, da se predstavljajo
tudi drugod. Tako so njihove razstave že

tradicionalno na ogled v avli Finančnega
urada Kranj, razstavljajo pa tudi v knjižnicah in osnovnih šolah.
Dijaki se z likovno umetnostjo srečujejo tudi
neposredneje, v okviru delavnic, ki jih na šoli
vodijo likovni umetniki. Vsako leto na šolo
povabijo vsaj enega uveljavljenega ustvarjalca, ki kot mentor sodeluje z dijaki. S svojim
znanjem so jih tako plemenitili slikarji, kiparji, striparji, fotografi. Sodelovali so z Dragico
Čadež Lapajne, Zoranom Smiljaničem, Barbo Štembergar Zupan, Zmagom Puharjem,
Jelko Reichman, Arnejem Hodaličem, Katjo
Bidovec, Nikolajem Mašukovom ... V zadnjih

letih so še posebej navdušeni nad sodelovanjem s slikarjem Klavdijem Tutto, ki je dijake
motiviral za večje projekte, med največjimi
je Spoznajmo sodobno umetnost, v okviru
katerega so dijaki skušali predstaviti svoje
videnje sodobne umetnosti.
Njihovo nadarjenost so prepoznali tudi
mnogi drugi priznani umetniki. Člani Likovnega društva Kranj so jim tako donirali
že dve stalni razstavi, petdeset likovnih
del, ki so umeščena v zbirko GFP. Magister
likovnih umetnosti Klavdij Tutta pa jim je
doniral stalno izobraževalno razstavo likovnih del, ki je prva didaktično opremljena predstavitev umetniških del na srednji
šoli. V letošnjem januarju pa bodo svojo
zbirko ponovno obogatili.
V četrtek, 24. januarja 2019, vas ob 18. uri
vabijo na odprtje razstave, donacije likovnih del članov Likovnega društva Kranj
– Jake Bonče, Klementine Golija in Cveta
Zlateta. Akademski slikar Klavdij Tutta je
v katalog, ki bo izšel ob letošnji donaciji
likovnih del, zapisal: »Lahko ste ponosni,
kajti takšne galerije nima vsaka šola.«
Če pa bi raje začutili vsakodnevni šolski
utrip in delo, spoznali dijake in učitelje, pa
ste lepo vabljeni na dogodek Postani naš
dijak za en dan in informativne dneve.
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Bralni brlog spodbuda za branje
Na pobudo šolskih knjižničark iz OŠ Škofja Loka-Mesto je pod spretnimi prsti
tamkajšnjega hišnika nastala bralna hišica, ki učence v večnamenskem prostoru
šole nagovarja k branju.
MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL
Bralno hišico so napolnili z različnim
bralnim gradivom, ki ga lahko učenci
vzamejo ter berejo v šoli in doma, obenem pa jo tudi sami polnijo z novim
zanimivim branjem. Konec lanskega
leta so na nagradnem razpisu skupaj
izbirali tudi najzanimivejše ime zanjo, saj se jim je zdel naziv knjigobežnica že preveč 'oguljen'. "Zbrali smo
veliko predlogov, med katerimi so se
nam najbolj izvirna zdela poimenovanja Bralni brlog, Bralni kot in Knjižka," je razložila knjižničarka Mateja
Gartner in dodala, da so na podlagi
glasovanja učiteljev, ki sodelujejo pri
projektu OBJEM (ozaveščanje, branje,
zezik, evalvacija, modeli), izbrali ime
Bralni brlog. Učenci, ki so predlagali
to ime, so prejeli knjižne nagrade.
Hišica in kotiček pod njo po besedah
Mateje Gartner resnično delujeta kot
kak brlog, saj se v njem učenci lahko
umaknejo v čisto svoj svet. "Svoj pro-

Mateja Gartner (desno) in Barbara Tušek

Bralni brlog učence vabi k branju.
sti čas lahko v njem resnično posvetijo sami sebi, kot medvedi v brlogu
čez zimo," je Mateja Gartner slikovito
pojasnila, zakaj se jim je to poimeno-

vanje zdelo najbolj zanimivo. Hiško
so potem še okrasili z različnimi motivacijskimi napisi, ki sporočajo "vzemi", "odnesi", "preberi" in podobno. V
Bralnem brlogu se znajdejo v knjižnici
odpisane knjige in knjige, ki so jim
jih podarili, mnogo knjig so otroci že
prinesli tudi od doma. Zbirko knjig
dopolnjujejo še otroške in mladinske
revije. Tako si lahko učenci med odmori ali ko čakajo na naslednjo uro,
čas krajšajo z branjem. Knjižničarki Mateja Gartner in Barbara Tušek
sta najbolj navdušeni, ko opažata, da
knjige že "izginevajo" iz hiške, še bolj
pa ju veseli, da se v njej pojavljajo tudi
nove knjige. "V letošnjem šolskem letu
se je močno povečalo ne samo število prebranih knjig, ampak tudi število
bralcev," je navdušena Mateja Gartner.
V šoli si na različne načine prizadevajo spodbujati branje, med drugim
v okviru že omenjenega petletnega
projekta Objem, za katerega so pridobili tudi evropska sredstva na razpisu Razvoj in udejanjanje inovativnih
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V šoli si na različne načine prizadevajo spodbujati branje,
med drugim v okviru petletnega projekta Objem, za katerega
so pridobili tudi evropska sredstva na razpisu Razvoj in
udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za
dvig splošnih kompetenc. OŠ Škofja Loka-Mesto je bila izbrana
za področje projekta Sodobni model šolske knjižnice.

Pravljica o čudežni skodelici

učnih okolij in prožnih oblik učenja
za dvig splošnih kompetenc. OŠ Škofja
Loka-Mesto je bila izbrana za področje
projekta Sodobni model šolske knjižnice ter bo skupaj z ostalimi razvojnimi šolami, fakultetami in zavodom
za šolstvo opredelila in dopolnjevala
gradnike bralne pismenosti, pripravila predloge usposabljanja, razvijala
didaktične pristope in pripravljala dejavnosti za razvoj bralne pismenosti.
"Na podlagi našega modela naj bi v
prihodnje oblikovali sodobno šolsko
knjižnico, ki bi bila v pomoč pri dvigovanju bralne pismenosti pri vseh
šolskih predmetih," je razložila Mateja Gartner. Iz njihove šole pri pro-

jektu sodelujeta obe knjižničarki in
še dvanajst drugih učiteljev. Skupaj
z njimi pripravljajo učne ure v povezavi s knjižnico. V okviru projekta se
bodo v januarju med drugim preskusili v pisanju z roko, ki so ga začeli
spodbujati že v decembru s pisanjem
novoletnih voščil. V okviru prazničnega bazarja pa je s pomočjo učencev in
njihovih staršev nastala tudi pravljica
z naslovom Čudežna skodelica. "Vsak,
ki je obiskal knjižnico, je lahko dodal
svojo poved, tako da je s skupnimi mislimi nastala pravljica o čudežni skodelici, ki izpolni vsako željo in prinaša
majhna darilca," je še razložila Mateja
Gartner.

PLESNI UČITELJI Z LICENCO – 3 PLESNE DVORANE S PARKETOM – ZA VAS SMO UREDILI NOV VHOD

Plesni tečaji za
otroke in mladino:
hiphop, jazz balet,
balet, otroški vrtiljak

NOVO
KIZOMBA IN
SALSA:
četrtek, 17. 1.,
ob 20.00

Zaplešimo
v Plesni šoli ART
MOŽNOST NAJEMA
DVORANE za
poslovna srečanja, za
rekreacijo, za obletnice
in praznovanja

LADIESART -

Plesni tečaji družabnega plesa:

ples za ženske:
vsak
ponedeljek
ob 18.15

Plesni večer: sobota, 27. 1., ob 20.00

ZAČETNA stopnja:
četrtek, 17. 1., ob 18.30

U N I K AT N I P O R O Č N I
PLESNI TEČAJI

ROJSTNODNEVNE ZABAVE:
ART-ove zabave s plesom, športom in
ustvarjalnimi delavnicami
INFO in prijave: www.plesniklub-art.com

PLESNI KLUB ART, PARTIZANSKA CESTA 16, ŠKOFJA LOKA

NOVI VPISI:
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Med najuspešnejšimi občinami
Nekdanji župan Miha Ješe je v decembru pripravil
poslovilni prednovoletni sprejem za predstavnike
institucij, s katerimi je sodeloval v minulih osmih
letih županovanja in so po njegovih besedah prav
tako zaslužni, da je delo v občini lepo teklo.
MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL
"Pred osmimi leti sem si pripravil listek, da bom vedel, kaj naj povem, danes pa obljubim, da bom povedal samo
to, kar imam na listu," je svoj nagovor
na sprejemu začel nekdanji župan
Miha Ješe, ki je v nadaljevanju naštel številne pridobitve njegovih dveh
mandatov na čelu občine. Minulih
osem let je ocenil za zelo uspešno obdobje rekordnih investicij in razcveta
Škofje Loke. "Najbolje nam je šlo takrat,
ko smo sodelovali in skupaj delali za
dobro vseh," je ob tem poudaril.
Najprej je izpostavil nekatere najpomembnejše pridobitve na področju
cest in komunalne infrastrukture,

izpeljali so tudi energetske sanacije
številnih javnih objektov. Omenil je
razmah mednarodnega sodelovanja
ter športnih in kulturnih prireditev,
posebej je poudaril uspešno izvedbo
Škofjeloškega pasijona in njegov vpis
v nesnovno kulturno dediščino sveta
z zaščito Unesca. Temelje za nadaljnji
razvoj so postavili s strategijami, med
katerimi je kot najpomembnejšo izpostavil občinsko strategijo 2025+, pa
tudi turistično in zdravstveno, sprejeli
so dva lokalna energetska koncepta
in pripravili program kakovostnega
staranja. Ponosen je na številne nagrade, med katerimi so prejeli tudi
najpomembnejšo, zlati kamen v letu
2014, ki jo podeljujejo razvojno najpro-

Najbolje nam je šlo takrat, ko smo
sodelovali in skupaj delali za dobro vseh,
je v svojem nagovoru poudaril Miha Ješe.
dornejšim občinam. "Le pri nagradi za
najlepša in najbolj urejena stranišča
nam ne uspe; to nalogo zato prepuščam novemu vodstvu," je dejal Ješe.
Pri svojem delovanju v preteklih letih
so vključili širok krog prostovoljcev,
dobro so sodelovali z društvi, ki po

Nekdanji župan Miha Ješe je v decembru pripravil poslovilni prednovoletni sprejem za predstavnike institucij, s katerimi je sodeloval
v minulih osmih letih županovanja.

DOMAČI KRAJI | 19

Tinetu Radinji in Robertu Strahu je v zahvalo podelil županovi priznanji.

OB PLAČILU LETNE NAROČNINE VAM PRIZNAMO KAR 25-ODSTOTNI POPUST, KAR POMENI
PRIHRANEK V VIŠINI 48,10 EVRA, ZA LETNO NAROČNINO PA BOSTE ODŠTELI LE 144,30 EVRA!

Pošta

Porodnišnica Kranj

PRESELILI SMO SE NA
NAZORJEVO ULICO 1
Območno združenje
Rdečega križa

NIJZ Kranj

Art optika
NKD

NOVA
LOKACIJA

Nazorjeva ulica 1
Abanka

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste lahko v naših novih prostorih tudi popili kavico
ter izbrali eno od daril na fotografiji.

NKBM

Optika Clarus

Nazorjev

a ulica

Nazorje

va ulica

Nazorje

va ulica

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure,
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!
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Dragi naročniki, v letu 2019 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra.
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Četrt leta zastonj –25 %

Oldha

Zavarovalnica
Triglav

ta občine še naprej široko odprta, da
skupaj spodbudimo ustvarjalni potencial," je sklenil Radinja.

Dražgo

spominjali. Svoj pogled pa je usmeril v
prihodnost. "To skupnost ustvarjamo
z vašo pomočjo, zato vam bodo vra-

Bleiweisova cesta

županovih besedah sodijo med najuspešnejša v državi. "Dobro smo sodelovali še s šolami in župani ne samo
sosednjih, ampak tudi drugih občin s
celotne Gorenjske in iz vse Slovenije."
Pohvalil se je, da po številnih kazalnikih sodijo med najuspešnejše občine v
Sloveniji. "To pa zato, ker imamo zdravo in močno gospodarstvo, ki se mora
prav tako zavedati svoje družbene odgovornosti." Po županovih besedah so
ves čas delovali odprto, enakopravno
in racionalno za vse. Zbranim se je ob
tem zahvalil za sodelovanje in ustvarjanje boljše občine za vse občane ter
jim zaželel sodelovanja polno leto.
Še posebej se je zahvalil obema podžupanoma, Tinetu Radinji in Robertu
Strahu, ki sta ob tej priložnosti prejela
županovo priznanje.
Zbrane je nato nagovoril še novi župan Tine Radinja, ki je poudaril, da je
bilo v preteklih osmih letih opravljeno
ogromno delo, ki se ga bodo še dolgo

bombažna brisača
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Kranj
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Velika vojna in njen čas na Loškem
V Galeriji na Gradu je na ogled razstava o prvi svetovni vojni na Loškem. Spoznavamo
jo na fronti, v njenem zaledju in skozi človekov duhovni ustroj tistega časa.
IGOR KAVČIČ
Preteklo leto smo tako kot v vsej Evropi in tudi večjem delu sveta seveda
tudi v Sloveniji na različne načine s
filmi, knjigami, muzejskimi razstavami beležili sto let od konca prve
svetovne vojne. Z obsežno razstavo v
Galeriji Loškega gradu so jo zabeležili tudi v Loškem muzeju. Pravzaprav
gre za tri razstave v eni, saj nas avtorji popeljejo tako na frontno črto kot
v vojno zaledje in nam skozi likovne
umetnine predstavijo tudi duhovno
plat takratnega časa pa tudi današnjega pogleda na prvo vojno oziroma
vojne nasploh.
V plašč celotne razstave so levi in desni ter notranji žep dodali kustosi Loškega muzeja, zgodovinarka Biljana
Ristić, arheolog Jože Štukl in umetnostna zgodovinarka Barbara Sterle Vurnik. Žepe je na domiseln način v sto
let star vojaški plašč všila oblikovalka
Katarina Čirič.
Naslov za razstavo Nič nam ne morejo
sovražne vojne! so soavtorji našli v so-

Arheolog Jože Štukl nas popelje na frontno linijo. / Foto: Tina Dokl
sednji grajski kapeli. Pred sto in nekaj
leti, natančneje leta 1915, so namreč
uršulinke, ki so takrat gospodarile na
gradu, mojstru Antonu Jebačinu, ki je
poslikaval grajsko kapelo, naročile, naj
pod strop med drugim napiše izrek v

latinščini Nihil nocebvnt deo nobiscvm
hostilia bella, kar bi v prevodu nekako
pomenilo: Nič nam ne bo škodovalo v
sovražnih vojnah, če bo bog z nami.
Že vstop v galerijo nas postavi v čas
prve svetovne vojne na Loškem. Soavtorji na vsakem koraku obiskovalcu
želijo vzbuditi duh časa, ko je vojna
potekala, tako v orožju na fronti kot
v miru, a vendarle vojni podrejenemu
zaledju.

NA FRONTI ...

Po škofjeloškem zaledju soške fronte je raziskovala Biljana Ristić. / Foto: Tina Dokl

Za sliko in vtise s fronte je poskrbel
Jože Štukl, ki predstavlja način bojevanja, značilen za prvo svetovno vojno, ob tem pa na ogled ponuja tudi
nekaj orožja tistega časa. "To je bila
vojna, v kateri sta se iz oči v oči srečali
zastarela vojaška taktika iz 19. stoletja
in napredna oborožitvena tehnologija
20. stoletja. Rezultat tega so bili milijoni mrtvih," pojasnjuje Jože Štukl, ki
je vojaški del predstavil s predmeti in
dokumentacijo, predvsem pa z opisi
načina vojskovanja. Na ogled je težki
mitraljez Schwarzlose in več kratko
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in dolgocevnega orožja ter bajoneti,
sablje in podobno hladno orožje za boj
mož na moža. Na ogled je tudi vojni
dnevnik Jožetovega deda Jakoba Štukla, predstavljen pa je tudi dedov brat
Jože, ki se je boril na vseh frontah, od
Galicije so soške fronte. Preživeli ali
pa vsaj dokler jim je bila v strelskih
jarkih še sreča mila, so za svojo hrabrost in požrtvovalnost dobivali odlikovanja, ki si jih v nekaj primerkih
prav tako lahko ogledamo na razstavi.

… V ZALEDJU ...
Biljana Ristič je v pripravi materiala za razstavo zasledovala tri vidike
– občečloveškega, vojaškega in vidik
sprememb, ki jih je vojna prinesla v
vsakdanje življenje Škofje Loke in obeh
dolin. Mesto je pred vojno cvetelo, v
družabnem in gospodarskem smislu.
Posledica vpoklicev moških na bojišča je bilo pomanjkanje delovne sile,
med ljudmi je zavel strah, ker se vojna
ni končala tako hitro, kot so mislili,
fronte se niso nikamor premaknile,
tudi v zaledju je začelo primanjkovati
hrane, velika inflacija je denarju nižala vrednost, pojavili so se tihotapci.
"Z razstavljenimi predmeti sem želela
simbolno opozoriti na vse te stvari,
strah, draginjo, pomanjkanje in hkrati
na povečanje kulta cesarja in povečano verovanje." Del razstave je posvečen
tudi uršulinkam, ki so ob začetku soške fronte ponudile zatočišče kolegicam iz Gorice, leta 1915 pa so dobile povelje, da prostore gradu spremenijo v
poljsko bolnišnico. To je ob fotografijah
in zanimivih podatkih predstavljeno
tudi z rekonstrukcijo bolniške postelje
iz tistega časa. Na ogled je več različnih
predmetov tako iz vsakdanjega življenja tistega časa kot s frontnih črt. Skoraj tisoč imen zajema seznam padlih
na Loškem v prvi svetovni vojni.

Umetniški pogled na nesmisle vojn predstavlja umetnostna zgodovinarka Barbara Sterle
Vurnik. / Foto: Tina Dokl
zgodbo Franceta Koblarja in njegovega
dnevnika, ki je na razstavi prav tako
na ogled. "V vojakov čas se vrnemo s
sodobno umetniško fotografijo skozi
oči avtorja, saj mu sledimo na bojišča,
kjer se je bojeval. V ozadju je slišati
odlomke iz dnevnika, ki jih bere kolegica Biljana," pove Sterle Vurnikova in
dodaja, da so v razstavo vključili tudi
dela nekaterih umetnikov, ki sicer
niso bili Ločani, a so bili vključeni v
vojno, med njimi so Tone Kralj, Fran
Tratnik in Hinko Smrekar.

Razstavo na neki način dopolnjuje
grajska kapela, ki je bila, kot rečeno,
poslikana v času prve svetovne vojne.
Že vhod v kapelo nas skozi veliko arhivsko fotografijo popelje med ranjene vojake pri bogoslužju. V kapeli so
na ogled kopije Jebačinovih osnutkov
za poslikave, v katere so, posebno to
velja za medaljone na stenah, uršulinke dale zapisati tudi nekatera skrita sporočila. Enega takih prepoznamo
tudi v naslovu razstave, ki bo na ogled
do junija prihodnjega leta.

… IN DUŠAH LJUDI
Že na začetku omenjam tudi umetnostno zgodovinsko razsežnost razstave. Za to je skrbela Barbara Sterle
Vurnik. Predstavljen je namreč drugi
del cikla fotografij Mi hočemo živeti
avtorja Andreja Perka, ki je povezan z

Dnevniški spomini in predmeti vojakov, ki so pričakovali le eno – mir.
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Nadaljujejo tristoletno strelsko tradicijo
Ob koncu minulega leta je Strelsko društvo Škofja Loka ob sedemdesetletnici
svojega obstoja dobilo novo strelišče. Članstvo se povečuje, manjka pa jim
trenerskega kadra, pravi predsednik Aleksandar Hadžidaov.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Strelsko društvo Škofja Loka je lani
praznovalo sedemdeset let svojega
delovanja. V resnici pa je strelska tradicija še veliko starejša: ob pregledu
starih arhivskih zapisov je strelski
šport v Škofji Loki omenjen že v dokumentih profesorja Blaznika v 17. stoletju. Pozneje so imeli že svoje strelišče, ki je upodobljeno na stari leseni
okrogli tarči, ki jo hrani Mestni muzej v Ljubljani. Leta 1948 pa so pazniki
na Loškem gradu ustanovili Strelsko
družino bratov Kavčič. Od leta 1998
deluje pod imenom Strelsko društvo
Škofja Loka. Ob lanski obletnici so
dobili novo strelišče v kleti komande
nekdanje vojašnice, saj so se morali
iz prejšnjih prostorov zaradi rušenja
izseliti. V minulih desetletjih so se
menda selili kar dvanajstkrat. Občina
Škofja Loka jim je omogočila ureditev
novega strelišča, pri tem so ob pomoči
sponzorjev loški strelci obilno sodelovali s prostovoljnim delom. Danes
so zadovoljni s prostori, kjer imajo 17
strelnih mest, v manjši dvorani pet, v
dveh ostalih dvanajst. "Strelišče je zelo
v redu, v prihodnje bi ga radi opremili tudi z novimi elektronskimi tarča-

Stari so toliko kot društvo: Nevenka Mandič Orehek, Milenko Štimac, France Prezelj in
Janez Demšar (na sliki z Aleksandrom Hadžidaovom in Tinetom Radinjo) / Foto: Tina Dokl
mi," željo loških strelcev izrazi mladi
predsednik Aleksandar Hadžidaov, ki
društvo vodi od leta 2016. Društvo šteje blizu devetdeset članov, članstvo se
po predsednikovih besedah povečuje,
žal pa jim manjka trenerskega kadra.
Imajo le štiri trenerje, nekdanje tekmovalce.
Da je strelstvo šport za vse generacije, dokazuje starost članov, ki seže od
osem do 78 let. Najmlajši strelci sodijo
v kategorijo cicibanov, sledijo mlajši pionirji, pionirji, kadeti, mladinci,

Ob odprtju strelišča tik pred volitvami so v tarče namerili tudi tedanji župan Miha Ješe ter
županska kandidata Tine Radinja in Robert Strah. / Foto: Tina Dokl

člani in veterani, na tekmovanjih so
ločeni po spolu. Kot pove predsednik,
so bili vselej najbolj uspešni s kadeti in mladinci. Streljajo pa pretežno
z zračnim orožjem: s serijsko puško
streljajo cicibani, mlajši pionirji, pionirji, člani in veterani; s standardno
puško začnejo že pionirji, streljajo kadeti, mladinci in člani; tudi s pištolo
začnejo že nekateri pionirji, tekmujejo kadeti, mladinci, člani in veterani
(največ uspehov s tem orožjem dosegajo kadeti in mladinci, pionirji nimajo dejanskih tekmovanj in trenirajo po navadi zadnje leto z naslonom).
Strelci tekmujejo tudi (pretežno) z
malokalibrsko pištolo, z velikokalibrskim orožjem pa veterani.
"Udeležujemo se regijskih, državnih
tekmovanj, lani denimo smo sodelovali na 37 tekmovanjih. Udeležimo se
tudi bližnjih mednarodnih tekmovanj
v Trzinu, Rušah, Zagrebu," pravi Aleksandar, ki je le nekaj dni pred najinim pogovorom s pištolo tekmoval na
mednarodnem tekmovanju v Trzinu
in dosegel tretje mesto. Trenira od
svojega štirinajstega leta, v strelsko
društvo pa je prišel naključno. Pripe-
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Aleksandar Hadžidaov in Janko Platiša / Foto: Tina Dokl
ljal ga je prijatelj, navdušil se je in ostal, medtem ko je
prijatelj že prenehal.
"Zelo uspešni so naši kadeti in mladinci. Mladinec Domen
Celec je trenutno na drugem mestu, zaostaja samo za štiri
točke in pričakujemo, da mu bo uspelo doseči prvo mesto.
Mogoče se bo udeležil tudi mednarodnega tekmovanja v
Münchnu konec januarja, o tem se še odločajo na Strelski
zvezi Slovenije. Teja Barašin, lani državna prvakinja med

kadetinjami, je trenutno tudi na drugem mestu, vendar
bo na žalost zaradi operacije morala izostati iz naslednjih
tekmovanj in bo s tem padla na lestvici. Na žalost letos nimamo v mladinski kategoriji treh mladincev ali mladink,
zato nimamo ekipe. Na drugem mestu je ta čas tudi ciciban Luka Gaber, in sicer v skupnem seštevku v Kekčevem
pokalu za mlajše kategorije. Najboljše rezultate smo imeli
leta 2016, ko je Matija Demšar (kadetski državni prvak z
zračno pištolo) podrl državni rekord v disciplini MK na 50
m in smo ekipno podrli kar dva državna rekorda: pri kadetih s pištolo na 25 m in na 50 m," niza dosežke predsednik.
Zelo dobro gre tudi veteranom, ki so vselej med prvimi tremi v Sloveniji, ekipno tudi zmagovalci. Treningi potekajo
ob ponedeljkih in sredah, ločeno po starostnih skupinah,
za veterane je ob četrtkih dopoldne.
Kot še pove predsednik, vsako leto priredijo še pet tekmovanj oziroma lig (gorenjsko strelsko ligo, občinsko šolsko
tekmovanje, področno šolsko tekmovanje za Gorenjsko,
tekmovanje za občinski praznik, pokrajinsko tekmovanje
DU Gorenjske v streljanju s serijsko zračno puško, regijsko
prvenstvo za veterane, športno rekreacijske igre UE Škofja
Loka in razna tekmovanja za delovne organizacije).

V smučino s starodobnimi smučmi
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Mednarodno tekmovanje v smučanju
po starem, že devetnajsto po vrsti, bo
letos 9. februarja. Odkar so zime muhaste in brez snega, organizatorji,
društvo Rovtarji, ki gojijo smučanje
in kolesarjenje po starem, srečanja ne
prirejajo več zadnjo januarsko soboto,
temveč so ga zaradi skupne uporabe
smučišča združili z mednarodnim
smučarskim tekmovanjem Pokal
Loka. Tudi letos bo tako. Smučišče na
grajskem hribu bo dan prej namenjeno paralelnemu slalomu, nato se
bodo mladi tekmovalci Pokala Loka
preselili na Stari vrh, grajski hrib pa
bo prizorišče smučanja po starem.
Kot napoveduje predsednik društva
Rovtarji Brane Tavčar, se bo dogodek
kot po navadi začel z mimohodom
smučarjev po mestnem središču, z županovim nagovorom in prireditvijo na
Cankarjevem trgu, ob 11.30 pa se bodo
tekmovalci že začeli spuščati po smučini. "Pripravljamo se že na zasnežitev
grajskega hriba, če dotlej ne bo zapadel naravni sneg. In ob tem upamo na

nizke temperature, da se bo obdržal
vsaj ta," pričakuje Brane Tavčar. Napoveduje tudi nekatere spremembe
pri tekmovalnih kategorijah, sicer pa
bo tekmovanje smučarskih starodobnikov, ki si poleg tekmovalne opreme
nadenejo tudi skladna starodobna
oblačila, tudi letos zabavno tako za
tekmovalce kot obiskovalce. Rovtarji se pozimi udeležujejo tekmovanj v

domovini in na tujem. Minulo soboto
bi morali sodelovati na tekmovanju
v Kropi, a ker ni bilo snega, ga niso
izvedli, so pa namesto tega ponudili smučišče Rudno v Selški dolini. Pri
tem upajo, da bodo še kakega Rovtarja
dobili tudi iz te doline, trenutno imajo
samo enega, pove Tavčar. V soboto, 19.
januarja, pa so povabljeni na tekmovanje na Češko.

Takole so starodobniki rezali smučino na lanskem tekmovanju. / Foto: Tina Dkl
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Prostovoljcem pokažemo svojo hvaležnost
Lansko pomlad je prejšnjo predsednico Mileno Miklavčič na čelu RKS Območnega
združenja Škofja Loka zamenjal Rudi Zadnik. Pred tem je bil podpredsednik
združenja, ima pa tudi dolgoletne izkušnje v številnih društvih.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• V Rdečem križu torej niste novi-

nec, kakšne naloge ste v tej organizaciji opravljali doslej?
"V Rdečem križu delujem od leta 1983.
Pred leti sem bil tudi predsednik, zadnji mandat pa podpredsednik RKS
Območnega združenja Škofja Loka,
ves čas sem bil tudi član upravnega
odbora, razen v času, ko sem preboleval bolezen, tako da imam res že kar
nekaj izkušenj. Sicer pa sem izkušnje
pridobival tudi v različnih drugih organizacijah. Med drugim sem bil tudi
predsednik in podpredsednik gasilske organizacije, sicer pa se že večino
življenja ukvarjam z društvi, da ne
naštevam, s katerimi vse. Doma mi
rečejo, naj raje naštejem tiste, kjer nisem. V Rdečem križu pa sem na nacionalni ravni tudi član statutarne komisije, v prejšnjem mandatu sem bil
predsednik."
• Po katerih dejavnostih najbolj
slovi škofjeloško združenje Rdečega križa? Menda ste v krvodajalstvu
prav pri vrhu v državi?
"Res je, na Gorenjskem smo pri krvodajalstvu zagotovo prvi. V vseh štirih
občinah na Škofjeloškem, ki jih pokriva naše združenje, imamo več kot štiri
tisoč krvodajalcev letno. Drži tudi, da
smo po številu krvodajalcev glede na
število prebivalcev celo med vodilni v
Sloveniji. Žal nam pa je, da nimamo
ustreznejšega prostora za terenske
odvzeme krvi, da bi lahko akcije organizirali tudi v času izven šolskih počitnic, saj imamo zdaj te v času počitnic
v prostorih šol."
• Vaša temeljna dejavnost pa je socialno-humanitarna. Kaj lahko poveste o tem?
"Naj povem, da imamo v Škofji Loki
izredno dobro urejeno skladišče RK v
vojašnici. Tam je 24 ur na dan na voljo

Rudi Zadnik, predsednik RKS OZ Škofja Loka
odprtina, kamor lahko ljudje oddajajo oblačila in ostale predmete. Vsako sredo pa so tam tudi uradne ure,
ko prosilcem izdajamo prehrano in
oblačila. V letu 2017 smo imeli 507 odjemalcev, lani pa še 370. To kaže, da
se izboljšuje socialno stanje. V preteklih letih so po pomoč hodile celotne
družine, danes pa je med prejemniki
tovrstne pomoči največji delež upokojencev, samskih ljudi brez zaposlitve, invalidov, ki morajo preživeti z
najnižjimi prejemki. Poleg hrane in
oblačil se nudi tudi finančna socialna
pomoč, ki gre deloma prek območnega združenja, deloma prek krajevnih
organizacij. Teh imamo 18 v vseh štirih občinah na Škofjeloškem. So zelo
aktivne, v njih dela 270 prostovoljcev
in ti tudi najbolje poznajo razmere
na terenu. Predsedniki (pravzaprav
predsednice) zelo aktivno delajo in res
moramo pohvaliti njihovo prizadevnost. Zelo pomembne so tudi skupine
starostnikov. Teh je trenutno deset,

prav tako delujejo po krajevnih organizacijah, vanje je vključenih več kot
devetdeset ljudi. S tem nameravamo
nadaljevati in dejavnost še razširiti,
saj se populacija stara in so take aktivnosti zanjo potrebne. Prostovoljci v
krajevnih organizacijah tudi obiskujejo starostnike na domovih in v domovih upokojencev."
• Delate tudi z mladimi?
"Znani smo tudi po taborjenju in letovanju, kar za otroke organiziramo
že več kot dvajset let. Prejšnja leta so
letovali v Savudriji, zdaj pa že drugo
leto v Marindolu ob Kolpi. Letuje do
štirideset otrok. Tu damo možnost
vsem, za socialno in zdravstveno letovanje pa imamo možnost na Debelem
rtiču, kjer prav tako vsako leto počitnikuje okoli štirideset otrok iz socialno ogroženih družin. Moja želja je,
da bi tudi v delo organizacije vključili
čim več mladih. Prostovoljci (večina
je žensk, le dva sva prostovoljca) so
večinoma starejši, mladi so za zdaj le
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v Sorici in Davči. Kar zadeva vključenost mladih v naše programe, imamo
v Škofji Loki izredno dobro ekipo prve
pomoči. Zelo dobro so usposobljeni in
so bili dvakrat tudi že gorenjski prvaki, udeležili so se tudi državnega tekmovanja. Naša ekipa prve pomoči je
vključena tudi v reševanje v predoru
pod Stenom. Ekipo smo zdaj sestavili
tudi v Žireh, delamo na tem, da bi jo
še v Železnikih. V občini Gorenja vas
- Poljane pa je zelo dobra ekipa Civilne zaščite, ki smo jo prav tako usposabljali. Naš cilj je sicer, da imajo vse
štiri občine ekipo prve pomoči RKS –
OZ Škofja Loka.
Manj uspešni smo pri krožkih v šolah.
Tudi tu bi si želeli bolj živahnega dela,
kakršno je v preteklosti že bilo. V prihodnje se nameravam srečati z ravnatelji in testirati odziv, ali je mogoče
v šolah kaj narediti za oživitev krožkov Rdečega križa. Radi bi sestavili
tudi osnovnošolsko ekipo prve pomoči, da bi se udeleževali usposabljanj in
preverjanj znanj."
• Vrniva se še k socialni dejavnosti:
kako prosilci pridejo do denarne ali
materialne pomoči Rdečega križa?
"Naša strokovna služba sodeluje s centrom za socialno delo. Na njihov predlog se prosilci oglasijo pri nas, dobijo
kartonček in z njim v skladišču dobijo
zaprošeno. S centrom za socialno delo
dobro sodelujemo, njihovi strokovni
delavci se vsako leto udeležijo tudi

Rdeči križ v Škofji Loki
deluje od leta 1926. Njegovo
zgodovino je v knjigi Rdeči
križ, stoletnica prostovoljne
dobrodelnosti na Loškem, ki
je izšla leta 2005, popisal Tone
Košir.
srečanja s predsedniki krajevnih organizacij in jim pojasnijo, kakšne so
novosti na področju socialne zakonodaje, saj morajo biti naši ljudje o tem
na tekočem. Poleg tega sodelujemo
tudi z društvi upokojencev (v programu starejši za starejše)."
• V delo združenja ste uvedli nekatere novosti, kako vam uspeva?
"Naš območni odbor, ki ga sestavljajo
predsedniki krajevnih odborov, smo
lepo poživili. Izdelali smo program s
konkretnimi nalogami in datumi in
na vsakoletnem srečanju predsednic
krajevnih odborov jim program predstavimo. Na vsakem sestanku se med
seboj izmenjajo dobre prakse, da vidimo, kako dela vsak od nas, da se drug
od drugega kaj naučimo in nismo zaprti. Moj sistem vodenja je, da smo
vsi enaki in da vsi sodelujemo v enaki
meri. Naj še poudarim, da imamo ob
prizadevnih in marljivih prostovoljcih tudi izredno dobro strokovno službo, v kateri delujeta sekretarka in za
krajši čas še ena sodelavka. Imamo

tudi zelo lepe prostore za delovanje
strokovne službe, dostopne našim
prostovoljcem in vsem, ki potrebujejo pomoč Rdečega križa. V preteklosti
smo imeli javna dela, letos pa nam
ni uspelo na razpisu. Moj poudarek
je na timskem delu. Poleg tega dobro
sodelujemo tudi v koordinaciji gorenjske regije. Gorenjci smo eni od treh,
ki se v Sloveniji redno srečujemo. Koordinacijo vodi član glavnega odbora
RKS Marjan Gantar, sicer predsednik
območnega združenja v Kranju. Sestajamo se z zadolžitvami RKS, preučujemo gradiva, skupaj s sekretarji
pa si izmenjujemo programe in dobre
prakse. Petkrat do šestkrat na leto se
srečamo, izmenjujemo si tudi obiske
na zborih članov. Naše združenje sicer deluje ob pomoči devetih komisij
(za socialno dejavnost, za krvodajalce,
za priznanja, za starejše skupine, za
prvo pomoč ...). Ko že omenjam dobro
sodelovanje, je tako tudi z organizacijo Karitas. "
• Prostovoljci so torej jedro vašega
delovanja. Kaj bi še rekli o njih in
zanje?
"Prostovoljcem, ki v RK delujejo tako
ali drugače, smo izredno hvaležni. To
jim pogosto povemo, jih tudi nagradimo s priznanji, ob različnih priložnostih pogostimo, ob novem letu smo
jih obdarili s koledarčkom. Včasih ni
treba veliko, da čutijo, da smo jim
hvaležni."

Računovodstvo in davčno svetovanje
od A do Ž za:

Tel: 01 361 66 97
GSM: 041 512 263
e-pošta:
tatjana@efekta-plus.si

Imamo več kot 20 let izkušenj in uspešen nastop na trgu.
Oglasite se v naši poslovni enoti, lokacija ZBILJSKA CESTA 4, 1215 Medvode.
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Samostojne podjetnike
Normirance
Društva
Zavode
Kmete
Družbe: d.o.o. in k.d.
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Pristopil je in pomagal, kar naj bi storil vsakdo
Zdravstveni tehnik David Gale, zaposlen v ambulanti nujne medicinske pomoči v
Zdravstvenem domu Škofja Loka, je bil ime decembra na Valu 202. Reševalec, ki
je na zasebni vožnji s pomočjo defibrilatorja, ki ga je sam kupil in namestil v svoj
avto, rešil življenje moškemu s srčnim zastojem.
SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: TINA DOKL

• Dvanajsti december je bil, ko ste se peljali z avtom
po Celovški v Ljubljani in opazili ob cesti množico ljudi.
Ustavili ste se, potem pa ...
"Videl sem, da se nekaj dogaja, ustavil sem avto in pristopil. Takoj sem prepoznal srčni zastoj pri moškem, iz avta
vzel defibrilator in začel z oživljanjem."
• Ne zdi se prav pogosto, da ima nekdo poleg obvezne
modre torbice prve pomoči v zasebnem vozilu še defibrilator.
"Defibrilator sem kupil že nekaj časa nazaj. V bistvu imam
v prtljažniku kompletno opremo za temeljne postopke oživljanja. Morda je to res zaradi poklica, ki ga opravljam,
težko odgovorim na to ... Saj veste, kako pravijo za gasilce,
da so vedno pripravljeni, in želim, da niso edini. Sem pa ta
defibrilator prvič aktiviral, rok trajanja elektrod bi potekel
letos februarja in bi jih moral zavreči. Zanimiv splet okoliščin torej."
• Vaša pomoč moškemu pri srčnem zastoju je bila neprecenljiva. Vendar v vseh svojih medijskih izjavah v
zvezi s tem ostajate skromni, prepričani, da bi prav vsak
pomagal. Kakšen je vaš nasvet, kako pristopiti k človeku s
srčnim zastojem, kaj narediti, če v bližini ni defibrilatorja, in kako sploh prepoznati simptome srčnega zastoja?
"Laik najprej opazi, da človek nima več prave barve, da
je bledikav, da gre za odsotnost dihanja, pulza. Ali je na
voljo defibrilator pri oživljanju ali ne, v vsakem primeru
je treba takoj poklicati na številko 112. Povedali vam bodo
tudi, ali je kje v bližini defibrilator; če ga ni, vas bodo
vodili skozi temeljne postopke oživljanja s stisi prsnega koša; vpihi usta na usta se opuščajo, ker je bilo ljudi
strah in niso pristopali k pomoči. V Občini Škofja Loka
in okoliških občinah ob klicu na 112 iz ambulante nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Škofja Loka
pogosto aktiviramo prve posredovalce (prostovoljne gasilce, certificirane za prvo posredovanje), ki do kraja dogodka lahko prispejo pred nami in nudijo pomoč človeku
do našega prihoda.
Na splošno se mi pa zdi, da bi čedalje več ljudi pristopilo
k pomoči in ne bi več samo stali in zgolj nemočno opazovali. Tudi v primeru, ko sem oživljal moškega z defibrilatorjem, so mu do mojega prihoda že poskušali nekako
pomagati, dali so ga na bok, v položaj nezavestnega. Niso
pa res še čisto prepoznali simptomov srčnega zastoja,

David Gale
ampak kot sem že poudaril, skozi prepoznavo simptomov
in postopke oživljanja bi jih vodili na številki 112. Nekatere skrbi, kaj če človeku ob oživljanju poškodujejo rebra in
podobno; ampak več škode, kot da ti človek umre, tako ne
moreš narediti ... Reševalci pravimo, da najprej rešujemo
smrt, potem invalidnost. So na primer tudi primeri, da
nekdo pri poškodovanem noče ustavljati krvavitve, ker
se boji, da bo poškodovanega okužil z majico, brisačo, s
katero bi ustavljal krvavitev. Ampak če ne bo pomagal, bo
poškodovani izkrvavel."
• Moškemu ob srčnem zastoju ste rešili življenje. Se
vam je na kak način zahvalil?
"Zahvalila se mi je njegova družina pred nekaj dnevi. Povedali so mi, da uspešno okreva in da ne bo imel posledic."
• Koliko let ste že reševalec? Je služba v ambulanti nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Škofja
Loka vaša prva?
"Zaključil sem srednjo zdravstveno šolo, zdaj ob delu zaključujem visoko zdravstveno šolo. V Škofji Loki sem dobro
leto in pol. Pred tem sem šest let delal na splošni nujni
medicinski pomoči v Ljubljani, kjer je bila intenzivnost
dela – v eni izmeni dvanajstih ur – praktično brez minute
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odmora; kar pa seveda ne pomeni,
da se kaj takega na Loškem ne more
dogoditi. Potreboval pa sem malo oddiha od Ljubljane. Delo reševalca sicer
zelo rad opravljam. Pravzaprav ga ni
delovnega mesta v zdravstvu, ki bi ga
raje opravljal kot tega. Tudi odnosi v
ambulanti nujne medicinske pomoči
v Zdravstvenem domu Škofja Loka so
dobri, ni neke hierarhije. Zdravnik in
dva reševalca, ki sestavljamo ekipo, se
vsi zavedamo, da moramo sodelovati,
če svoje delo želimo opraviti skladno s
poslanstvom."
• Kako poteka delo v ambulanti
nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Škofja Loka?
"Čez dan je šest reševalcev – po dva v
treh reševalnih vozilih, en reševalec
pa je v ambulanti nujne medicinske
pomoči, zadolžen tudi za dispečerstvo. Ponoči imamo dve ekipi, od tega
je ena zadolžena za ambulanto. Velika
pridobitev za Zdravstveni dom Škofja
Loka sta novi reševalni vozili. Območje, ki ga pokrivamo, je zares veliko,
pred nami je samo Kočevje in morda
le še kakšna občina. Mejimo na Ljubljano, Logatec, Idrijo, Tolmin, Bohinj,
Bled in proti Kranju. Teren je specifičen, razgiban, s klanci, hitrost zato ne
more biti naša prednost. Če sta v nočnem času v izvozu obe ekipi z reševalnima voziloma, na pomoč priskočijo
iz Kranja oziroma tisti, ki je najbližje,
da lahko začasno prevzame dežurstvo
v Škofji Loki."

"Laik najprej opazi, da človek
nima več prave barve, da je
bledikav, da gre za odsotnost
dihanja, pulza. Ali je na voljo
defibrilator pri oživljanju ali
ne, v vsakem primeru je treba
takoj poklicati na številko
112. Povedali vam bodo tudi,
ali je kje v bližini defibrilator;
če ga ni, vas bodo vodili skozi
temeljne postopke oživljanja
s stisi prsnega koša; vpihi
usta na usta se opuščajo,
ker je bilo ljudi strah in niso
pristopali k pomoči ..."

David Gale živi v Ljubljani, v ambulanti nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu
Škofja Loka dela dobro leto in pol.

• Katere osebne stiske se vas najbolj

dotaknejo?
"Najbolj me prizadene trpljenje svojcev, še posebej ob nenadni smrti.
Umrli se je poslovil od tega sveta, ne
more biti več žalosten, stiska svojcev
je pa huda. Prizadene me tudi stiska
starejših, ki živijo sami, osamljeni,
pozabljeni tudi od svojcev v na pol zapuščenih hišah. Ki se komaj premikajo, ne morejo več zakuriti v peči ...
Nedolgo nazaj sva s sodelavcem eno
gospo peljala na pregled v zdravstveni dom in nazaj domov. Imela je mrzlo v hiši. Vprašala sva jo, ali ji bo kdo
zakuril, pomagal ... Nobenega nima,
sama pa ne zmore več zakuriti. S sodelavcem sva ji zakurila, da je imela
toplo vsaj nekaj ur. Kot opažam, je
socialna stiska starejših, ki nimajo
pomoči, zares velika. Poleg tega so
veseli, da gredo, četudi samo z reševalnim vozilom, vsaj za nekaj časa od
hiše, da s kom sploh lahko izmenjajo
kakšno besedo."
• Hiter je lahko zapis v knjigo pritožb (raje graja kot pohvala). Ste
prejeli kakšno osebno zahvalo ob
koncu leta?
"V ambulanto dobimo kakšno čestitko, čokolado, kavo ... Dejansko smo pa
bolj nekaj samoumevnega."

• Kakšne vrste nujnih klicev na pomoč imate največ v Zdravstvenem
domu Škofja Loka?
"Težko je to klasificirati, ker je to odvisno tudi od letnega časa. Pozimi je
več klicev zaradi vročinskih krčev
otrok, oteženega dihanja, poslabšanja
kronične bolezni zaradi respiratornih
obolenj. Poleti so bolj poškodbe, povezane s planinarjenjem ..."
• Poseben izziv vas čaka meseca
maja, to je svetovno prvenstvo v tekmovanju strokovnega nudenja prve
pomoči, ki bo potekalo na Češkem.
"Lani sva se s sodelavcem udeležila državnega tekmovanja na Rogli in dosegla
drugo mesto. Ker želiva nabrati še več
izkušenj in ker je to lahko tudi promocija Zdravstvenega doma Škofja Loka,
ki ekipe na svetovnem prvenstvu še ni
imelo, sva se odločila za to. Pridobiti
morava še dva člana, ker so na svetovnem prvenstvu ekipe večje. Zdravstveni
dom Škofja Loka je že izkazal pripravljenost, da nama pomaga z opremo in
vozilom na tekmovanju, upava tudi na
odziv sponzorjev predvsem iz lokalnega
okolja, da prokrijeva še večji del stroškov prijavnine in bivanja. Ob tej priložnosti bi prosil, če je kdo pripravljen donirati sponzorska sredstva, da se obrne
na e-naslov david.gale@zd-loka.si."
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Posebno težke so nesreče
v gozdovih
Lani je društvo Gorska reševalna služba Škofja Loka
praznovalo štirideset let delovanja.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Društvo je v primerjavi z drugimi v
Sloveniji mlado in tudi po številu reševalnih akcij ne sodi med bolj obremenjena, a tudi na tem območju je
pogosto nujno posredovanje gorskih
reševalcev.
Na območju porečja reke Sore, ki se s
Sorškega polja širi v Poljansko in Selško dolino in vzpenja h gozdnim in
skalnatim pobočjem alpskega predgorja, so šele ob koncu sedemdesetih
let prejšnjega stoletja prišli do svoje
postaje Gorske reševalne službe (GRS),
medtem ko so bile v krajih, ki so jim
alpske strmine bližje, ustanovljene že
kmalu po drugi svetovni vojni. Prvo
tovrstno društvo pa je nastalo leta
1912 v Kranjski Gori. A se je potreba po
reševanju izkazala tudi v močno razčlenjenem hribovitem svetu, kamor
zahaja vse več pohodnikov in kjer se
prav tako dogajajo nesreče. Te pa se
dogajajo tudi na smučiščih ter pri
delu na hribovskih kmetijah in v gozdovih, ravno v slednjih so po besedah
sedanjega načelnika Pavleta Podobnika najtežje.

Člani GRS Škofja Loka / Foto: Tina Dokl

"Pred štirimi desetletji smo v Škofji Loki
ustanovili alpinistični odsek in ob tem
se je pojavila tudi potreba po znanju
reševanja, s katerim bi lahko pomagali soplezalcu v primeru nesreče. Tako
smo prek planinskega društva sprožili pobudo o ustanovitvi svoje postaje
GRS. Na začetku ni bilo lahko, saj smo
morali izpolniti vrsto pogojev, pridobiti
opremo in ustrezna znanja. Nekateri
člani so si izkušnje pred ustanovitvijo
lastnega društva nabirali pri GRS v Kranju in Ljubljani," o začetkih GRS Škofja
Loka pove načelnik Pavle Podobnik. V
razmeroma kratki zgodovini društva
je tretji načelnik po vrsti, pred njim
sta ga vodila Zvone Korenjak in Roman
Hartman. Danes štejejo 45 članov, med
njimi je trideset gorskih reševalcev z
licenco (to obnavljajo vsaka tri leta),
imajo reševalce letalce, zdravnike in
zdravstvene tehnike, inštruktorje, tudi
vodnika lavinskega psa. V povprečju letno opravijo kakih petnajst reševalnih
akcij, lani so jih denimo trinajst, leto
poprej enaindvajset. Odkar so praznovali štirideseto obletnico dela, so bili
poklicani na dve: pozno jeseni se je v
gozdu po vetrolomu poškodoval goz-

Pavle Podobnik na slovesnosti ob
40-letnici društva GRS / Foto: Tina Dokl
dar, nanj je padla smreka in z Dražgoške gore so ga reševali s helikopterjem;
druga je bila na Jelencih, kjer so imeli
opraviti z zlomljeno golenjo. Koliko reševalnih akcij ima za seboj načelnik
Podobnik, ne ve povedati. Ne šteje jih,
odzove se pač, ko je treba, in tako kot
drugi reševalci svoje poslanstvo opravi po najboljših močeh. Najbolj je zadovoljen, ko se akcije srečno končajo,
najtežje, med katerimi so tudi take s
smrtnim izidom, pa skuša pozabiti.
K nekaterim akcijam pa so poklicani
prav "po neumnem". Nekaj anekdot
s takšnih reševanj so na prireditvi ob
obletnici GRS uprizorili nastopajoči
otroci. Tudi Pavle se spominja nekaterih, denimo tiste, ko so na poroki iskali
ženina, ki se je opit nekje izgubil.
Škofjeloški reševalci so ob obletnici izdali kroniko (v uredniškem odboru sta
bila poleg Pavleta Podobnika še Jože
Kalan in Miha Primc), v kateri so popisali sicer kratko zgodovino društva,
se poklonili ustanovnima članoma
Pavletu Šeguli in Sreču Tušarju, zapisali vtise vseh treh načelnikov, ki so
doslej vodili GRS, s slikami predstavili
članstvo, se spomnili svojih umrlih
članov, s sliko in besedo obudili spomin na svoje akcije, predstavili reševalce s specialnimi usposobljenostmi.
Preberemo lahko tudi o različnih dejavnostih skozi oči reševalcev, v knjigi nenavadnega formata pa najdemo
tudi zapise o sorodnih društvih.
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Demenci prijazna točka
DANICA ZAVRL ŽLEBIR, FOTO: TINA DOKL
Društvo Spominčica – Alzheimer Slovenija, ki se ukvarja
z zagotavljanjem strokovne in učinkovite pomoči osebam
z demenco, njihovim svojcem ter skrbnikom, po Sloveniji širi mrežo demenci prijaznih točk. "Svojci so ob večletni
skrbi za bolnika izpostavljeni velikim psihičnim, fizičnim
in čustvenim obremenitvam in izgorevanju, zato potrebujejo ustrezne informacije, znanje in podporo. Osebe z demenco so pogosto v stiski, se izgubijo, ne znajo priti domov,
ne prepoznajo okolice, v kateri živijo. Prav temu so namenjene demenci prijazne točke, ki v lokalnem okolju pripomorejo k razumevanju oseb z demenco in njihovih svojcev
in jim tudi nudijo pomoč. Tam zaposlene osebe so usposobljene, da nudijo informacije o demenci, in v primerih, ko
se oseba z demenco izgubi oz. se znajde v stiski, ji znajo pomagati, se pogovoriti in poiskati pomoč," pojasnijo namen
teh točk. Od novembra lani je odprta tudi v Centru slepih,
slabovidnih in starejših Škofja Loka. Hkrati s prenovljenim
oddelkom za dementne stanovalce so ga odprle predsednica društva Spominčica Štefanija Lukič Zlobec, direktorica
Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka Silva Košnjek in predsednica sveta zavoda Mirjam Jan Blažić.

Torto z motivom društva Spominčica so razrezale (od leve): Silva
Košnjek, Štefanija Lukič Zlobec in Mirjam Jan Blažić.
V centru ima že več kot desetletje sedež tukajšnje društvo
Spominčica, vodi ga Biljana Djaković, zaposlena v CSS. Kot
pove direktorica Silva Košnjek, so v preteklih letih večkrat
pripravili dogodke, povezane z demenco, namenjene stanovalcem, svojcem, zaposlenim in zunanjim obiskovalcem, saj se danes vse pogosteje srečujemo s to boleznijo.
Lani je bilo tega zaradi obnove in prostorske stiske manj,
obljubljajo pa, da bodo mesečna srečanja nadaljevali.
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Stoletnici Doroteji Vidmar so čestitke in želje, da bi še dolgo živela, izrekli sorodniki, prijatelji, sosedje, škofjeloški župan Tine Radinja,
predsednik Krajevne skupnosti Trata Blaž Jesenko in direktor podjetja Knau Insulation Tomaž Lanišek. / Foto: Tina Dokl

Živeti življenje pri stotih letih je lepo
Sedmi dan novega leta je Krajevna skupnost Trata skupaj z Občino Škofja Loka v
prostoru podjetja Knauf Insulation na Trati pripravila slovesnost in pogostitev za
domačinko Dorotejo Vidmar, ki je 4. januarja praznovala stoti rojstni dan.
MAŠA LIKOSAR
Stoletnici Doroteji Vidmar so na slovesnost prišli voščit
številni prijatelji, sosedje in sorodniki. V posebno čast in
veselje ji je bil obisk škofjeloškega župana Tineta Radinje,
ki je slavljenki ob visokem jubileju dejal: "Življenje gradijo
majhni trenutki, ko smo srečni in veseli. Upam, da jih boste v naših krajih doživeli še veliko.” Čestitke sta ji izrekla
tudi direktor podjetja Knau Insulation Tomaž Lanišek in
predsednik krajevne skupnosti Trata Blaž Jesenko. Z glasbo pa so jo razveselili tamburaška skupina Bisernica – veterani iz Reteč pri Škofji Loki in mladi harmonikar Matevž.
Doroteja Vidmar se je rodila kmalu po koncu prve svetovne
vojne in je bila ena izmed sedmih otrok mame Marije in
očeta Franca, ki sta živela v Dorfarjih. Prvič se je poročila
pri rosnih sedemnajstih letih. Na Trati, kjer Doroteja živi
še danes, sta z možem Vinkom Grobolškom začela graditi
hišo, rodila sta se jima dva otroka, Ludvik in Hinko, srečno
življenje mladoporočencev pa je kmalu prekinila smrt. Doroteja je pri dvajsetih letih postala vdova. Po osmih letih se
je drugič poročila. Mož Martin Vidmar je med vojno vihro
iz Dolenjske pribežal na Gorenjsko. Rodila sta se ji še dva
otroka: Andrej in Milena. Doroteja je bila zaposlena v predilnici, obenem je zelo rada pomagala okoliškim kmetom.
"Veljala je za skromno gospo, ki se nikoli ni izpostavljala,
zaradi pridnosti in delavnosti pa je bila zelo priljubljena,"
pove hčerka Milena Križnar.
Gospa Doroteja danes dneve najraje preživlja ob branju časopisov in knjig, poleti ureja svoje ljube rože; gledanje televizije pa je, kot sama poudari, opustila. Zelo se razveseli

Slavljenki je bilo v posebno čast in veselje, da jo je obiskal in
voščil župan Občine Škofja Loka Tine Radinja. / Foto: Tina Dokl
obiskov svojih vnukov, ima jih deset; devetnajstih pravnukov in štirih prapravnukov. Kljub zavidljivim letom še
vedno skrbi sama zase, potrebuje le osnovno pomoč. Vnukinja Sonja Strnad pravi, da je babica zelo čila in vitalna.
"Pred petimi leti si je Doroteja zlomila vretence in poškodba se je zacelila v šestih tednih, kar pripisujemo zdravju,
dobrim genom in trdoživemu rodu." Zgovorna Doroteja
Vidmar pa je zaupala, da je dolgo življenje plod delavnosti,
pridnosti in večnega veselja. "Nikoli se nisem obremenjevala ali bila žalostna, vedno sem bila dobre volje. Bila sem
pridno dekle, ki je vedno rado pomagalo kmetom in sosedom,” pravi slavljenka in sklene: "Moja edina želja je le, da
bi živela še nekaj let, ker je živeti življenje lepo."
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Najuspešnejša sezona
škofjeloških igralcev skvoša
Minula sezona je bila za Squash klub Škofja Loka najuspešnejša v dvanajstih letih
njihovega delovanja. Osvojili so številne naslove mladinskih državnih prvakov
ter zlatih, srebrnih in bronastih odličij v posameznih kategorijah, prav tako so
odlično nastopili na regionalni in evropski ravni.
MAŠA LIKOSAR
Poslanstvo Squash kluba Škofja Loka,
ki deluje od leta 2007 in trenutno šteje
devetdeset članov, ni zgolj tekmovalni šport, temveč je pomembno tudi
z vzgojno-izobraževalnega in rekreativnega vidika. Zaradi tega so se v
zadnjih letih osredotočili na različne
projekte na področju dela z mladimi
igralci in igralkami ter organizirano
rekreacijo. Z mladimi igralci izvajajo strokovno vzgojno delo, ki temelji
na spoznavanju osnov športa in izobraževanju; za perspektivne mlade
igralce, ki svoj razvoj potrjujejo tudi na
mednarodnih mladinskih turnirjih v
Evropi, organizirajo vrhunski trening
na skupinski in individualni ravni.
Predsednik Squash kluba Škofja Loka
Gregor Kustec pove, da so uspehi tisti, ki jih spodbujajo, da še bolj krepijo
delovanje v klubu in povečajo število nastopov njihovih tekmovalcev na
prireditvah najvišjega ranga v Evropi.
"Glede na to, da je skvoš v Sloveniji slabo razvit in nepriznan, je interes mladih velik. Dodatno jih spodbujamo z
vsakomesečnimi nastopi na turnirjih,
prvenstvih in tekmovanjih."
V preteklem letu so njihovi člani Sara
Rojnik, Nina Kustec in Sara Hafner
na članskem posamičnem prvenstvu
v Ljubljani zavzeli prva tri mesta; na
mladinskem državnem prvenstvu pa
so bili klub z daleč največ osvojenimi
lovorikami v Sloveniji – osvojili so pet
posamičnih naslovov od desetih. Tekmovanja za svetovno in evropsko jakostno lestvico v posameznih kategorijah
jim je prineslo kar nekaj zmag in drugih visokih uvrstitev. Njihova igralka
Sara Nedič je trenutno uvrščena na

tretje mesto evropske lestvice in je ravnokar končala najmočnejši mladinski
turnir na svetu – British Junior Open
kot četrta najboljša Evropejka. Slednja
je poskrbela tudi za največji uspeh slovenskega skvoša v Pragi, kjer je nastopila na tekmovanju Czech Junior Open
in se uvrstila v finale. Odigrala ga je
proti skoraj dve leti starejši Američanki Marii Arseniev, ki je bila premočna
in je zmagala. Škofjeloški igralci skvoša so odigrali tudi dva turnirja Super
Serije, ki sta potekala v Škofji Loki. Gre
za državna turnirja najvišjega ranga
in štejeta za slovensko jakostno lestvico. Med člani je zmagal njihov član
in državni reprezentant Mark Hafner,
tretje mesto je zasedel perspektivni
mladinec Blaž Porenta, ki je trenutno

uvrščen med najboljših 25 na evropski
jakostni lestvici igralcev do 17 let.
Kustec je še zaupal, da jih v kratkem
čaka nastop na turnirju Super Serije
na Češkem, kjer bo igralo 350 otrok s
celega sveta; ter dve mednarodni mladinski tekmovanji – Slovenian Junior
Open v Ljubljani in Austrian Junior
Open na Dunaju. V tem letu pa napovedujejo še udeležbo na številnih
prvenstvih – posamičnih in ekipnih
članskih ter mladinskih na državni in
evropski ravni ter mednarodnih turnirjih za evropsko jakostno lestvico.
Njihov klub pa bo v Škofji Loki letos
gostil tri državne turnirje za člansko
jakostno lestvico in dva mladinska
turnirja, mednarodnih turnirjev pa si
ne obetajo.

Člani Squash kluba Škofja Loka na tekmovanju na Poljskem: (z leve) Sara Nedič, Sara
Rojnik (trenerka mlajših selekcij), Manca Demšar, Jošt Dolinar, Blaž Porenta in Luka
Kustec / Foto: arhiv Squash klub Škofja Loka
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Nepozabno leto
najboljšega telovadca
Leto 2018 se je za telovadca Saša
Bertonclja iz Gorenje vasi pri Retečah
začelo z rojstvom drugega sina, končalo
pa s poroko. Vmes je na konju z ročaji
postal evropski podprvak in skupni
zmagovalec svetovnega pokala.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: OSEBNI ARHIV

• Za vami je sezona 2018. Zadovoljni?
"Za mano je zelo zanimivo leto. V športnem smislu je eno
najuspešnejših v moji športni karieri. Sem aktualni evropski podprvak ter zmagovalec skupnega seštevka svetovnega
pokala. Nekaj grenkobe je na koncu sezone pustilo svetovno
prvenstvo, na katerem sem računal na vrhunski dosežek,
po eni redkih napak v sezoni pa ostal brez želene visoke
uvrstitve. V celoti gledano sem s sezono izredno zadovoljen."
• Spadate med starejše telovadce, pa vseeno se verjetno
še iz vsake sezone kaj naučite. Kaj ste se iz lanske?
"Res sem že kar gimnastični veteran (smeh), a se na srečo ne počutim tako. Vedno se kaj naučiš. Potrpežljivost bi
rekel, da je bila lekcija zadnje sezone, saj mi na začetku ni
takoj steklo vse, kot sem si želel, in je bilo iz tekme v tekmo
težje. Na koncu se je kot vedno izkazalo, da če dobro treniraš in si potrpežljiv, pride tudi rezultat."
• Pestijo vas težave s komolcem. Kako kaže?
"Težave so se pojavile, ko sem počasi začel s treningi na
novo sezono. Zadeva je kar resna, ampak kljub temu računam, da se bom tudi iz tega kar hitro pobral. Ravno zaradi
težav s komolcem priprave potekajo počasneje, kot bi si želel, kar bo posledično tudi pomenilo, da bom sezono začel
kasneje, kot sem načrtoval."
• Kdaj imate prvo tekmo?
"Če bi bilo vse normalno, bi sezono začel v sredini februarja v Avstraliji s tekmovanjem za svetovni pokal, tako pa
sedaj računam, da bom optimalno pripravljen za evropsko
prvenstvo v mesecu aprilu."
• Kakšni so cilji za 2019?
"Glavni cilj je svetovno prvenstvo, saj so to tudi kvalifikacije za olimpijske igre. Potem bi bilo seveda lepo ubraniti
medaljo na evropskem prvenstvu, ne smem pa pozabiti
tudi na svetovne pokale, ki tudi prinašajo eno vozovnico
za olimpijske igre."
• Telovadci praktično nimate daljšega premora, zato je
še bolj pomembna izbira tekem.
"To je velik problem v gimnastiki, saj mednarodna gimnastična federacija ne razume, da nismo stroji, da bi bili

Sašo Bertoncelj se je konec minulega leta poročil.
lahko celo leto vrhunsko pripravljeni. Takšen tekmovalni
sistem bo pripeljal do večjega števila poškodb, kar pa zagotovo ni dobro. S trenerjem si bova postavila cilje in temu
prilagodila koledar tekmovanj, ki se jih bom udeležil. Zagotovo bom kakšno tekmovanje izpustil, da bom optimalno pripravljen za svetovno prvenstvo v Nemčiji."
• Do olimpijskih iger sta še dve leti. Kakšen je sedaj sistem kvalifikacij?
"Za popolno razlago tekmovalnega sistema bi potrebovala samostojni članek. Zame je pomembno svetovno prvenstvo, kjer bo morda že uvrstitev med osem najboljših
dovolj, ter svetovni pokal, ki prinaša eno vozovnico. Tudi
olimpijske igre so v mojih mislih, temu se težko izognem,
je pa res, da o njih razmišljam veliko manj, kot sem v preteklih letih. Zdaj si želim v gimnastiki le uživati, kolikor
dolgo se bo še dalo."
• Imate dva sinova. Vas kdaj spremljata na treningih ali
tekmah? Morda starejši že vadi v Matrici pri vaši mami
Majdi?
"Z Nino imava dva čudovita fanta. Kolikor Nini čas dopušča, me spremljajo tudi na tekmovanjih. Sta polna energije. Trenutno sta še malo premajhna za vadbo pri moji
mami, ju pa, ko bosta malo starejša, že komaj čaka. Pri
tem imava res srečo, saj bosta tako deležna odlične vadbe
za malčke."
• Za konec leta je prišla še poroka. Zagotovo lep dan?
"Leto 2018 je bilo res fenomenalno. Začelo se je z rojstvom
drugega otroka (Jaka), zaključilo pa s poroko. Kaj naj sploh
rečem, popolno! Seveda je bil to čudovit dan, še boljši, kot
bi si ga lahko želela."
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Povezuje ljubitelje šaha
V decembru je v Gorenji vasi potekal
zaključek že petega ciklusa šahovskih
turnirjev za Pokal Poljanske doline
Minervo, katerega glavni namen je
popularizacija šaha.
MAŠA LIKOSAR

S TA N I S L AV R E N ^ E L J

Letošnjega šahovskega ciklusa se je udeležilo več kot sto
tekmovalcev, med njimi trije velemojstri: Matej Šebenik
in Marko Tratar iz Slovenije ter nekdanji jugoslovanski
reprezentant Bogdan Lalić iz Hrvaške, ki živi v Angliji, ter
več mednarodnih mojstrov ter igralcev šaha iz Škofje Loke,
obeh dolin in tudi nekaterih drugih krajev Slovenije. Vključuje osem turnirjev, ki so potekali čez celo leto 2018 na različnih lokacijah od Škofje Loke, Poljan, Gorenje vasi, Železnikov, Žirov, Idrije in Cerkna. Matjaž Mazzini, pobudnik
in organizator turnirja, pojasni, da je posebnost tega ciklusa turnirjev v tem, da je ob tekmovalnem značaju tudi
velik poudarek na druženju in povezovanju vseh ljubiteljev
šaha iz različnih krajev, različnega znanja in starosti.
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Ciklusa šahovskih turnirjev za Pokal Poljanske doline Minervo se
je udeležilo več kot sto tekmovalcev različnega znanja in starosti.
/ Foto: Matjaž Mazzini
Letos je zmagovalec šahovskega ciklusa za Pokal Poljanske
doline Minervo postal mednarodni mojster Leon Mazi iz
Kranja. Poleg absolutne kategorije so točkovali in nagradili
tudi najboljše v posameznih kategorijah; med seniorji nad
šestdeset let je povedel Silvo Kovač iz Idrije; v kategoriji
mlajši do 15 let je zmagal Samo Bobnar iz Škofje Loke. Tokrat so podelili tudi posebno nagrado za najboljšega igralca UE Škofja Loka, ki jo je prejel Matevž Lotrič iz Železnikov,
ter nagrado za igralca z največjim napredkom v doseženih
točkah, ki je šla v roke Pavlu Rantu iz Poljan.

Pisateljica, pesnica in
prevajalka Milanka
Dragar je nedavno
izdala knjigo Dediščina
molka. V njej na
osnovi pričevanj in
dokumentarnih virov
piše o množičnih
pobojih Slovencev in
Hrvatov v Crngrobu
in hrvaških otrok v
Matjaževi jami pri
Pevnem maja 1945.
Tem ljudem ni bilo
nasilno odvzeto le
življenje, ukraden jim
je bil tudi grob, pravi
avtorica, ki je pred leti
raziskovala tudi zločine
v Srebrenici.

Tradicija izdelovanja
suhih mesnin bogati
našo kulinarično
ponudbo. Knjiga
je namenjena
vsem, ki želijo
obogatiti svoja
praktična znanja
o pripravi mesa
ter izdelovanju
klobas, salam in
želodcev.

Cena knjige je

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

16
EUR

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si
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Ponudba ne sledi povpraševanju
V nekaj nepremičninskih agencijah, ki delujejo tudi na Loškem, smo povprašali,
kako živahen je nepremičninski trg, kakšno je razmerje med ponudbo in
povpraševanjem, kakšni so trendi gibanja cen ...
SUZANA P. KOVAČIČ
FOTO: TINA DOKL
Povpraševanje po nepremičninah v
Škofji Loki in okolici se v zadnjih letih ni bistveno spremenilo, ponudba
je še vedno manjša od povpraševanja,
ugotavlja Janez Jelenc, direktor nepremičninske agencije Loka Nepremičnine. "Največ povpraševanja je po
manjših stanovanjih, kot so garsonjere, eno- in dvosobna stanovanja, ter
po zazidljivih zemljiščih, ki so komunalno opremljena in namenjena individualni gradnji. Cene so se v zadnjih

letih postopoma dvigovale. Že več desetletij se škofjeloški nepremičninski
trg sooča s pomanjkanjem novih gradenj. Večina novih gradenj hitro najde
lastnika, če je cena glede na lokacijo,
velikost in funkcionalnost primerna,"
je pojasnil Jelenc in dodal, da pa so
cene v Škofji Loki z okolico v povprečju
bistveno višje od primerljivih v Selški
in Poljanski dolini. "Nižjo vrednost na
trgu dosegajo predvsem starejše nepremičnine, ki so potrebne temeljite
obnove in posodobitve, posledično pa
zahtevajo velika finančna vlaganja.
Poleg tega cene padajo z oddaljeno-

stjo od upravnih in občinskih središč.
Najpogostejši razlog za prodajo je selitev iz manjše v večjo nepremičnino
ali nenaseljenost objektov, ki pa jih
je kljub temu treba vzdrževati." Nepremičnine z ugodnimi cenami vedno najdejo kupce, je prepričan Janez
Jelenc, ki tudi meni, da je kakovost
bivanja v Škofji Loki na sorazmerno
visoki ravni: "V mestu so privlačna
bivalna naselja za Kamnitnikom, ob
Partizanski cesti in v Groharjevem
naselju. Izven centra pa so zanimive
lokacije tudi v smeri proti Kranju in
Ljubljani."

NAJVEČ NAS SPRAŠUJEJO, KDAJ
BODO CENE PADLE IN ZA KOLIKO

Že več desetletij se škofjeloški nepremičninski trg sooča s pomanjkanjem novih gradenj.
Večina novih gradenj hitro najde lastnika, če je cena glede na lokacijo, velikost in
funkcionalnost primerna ...

Kot ugotavlja tudi Andreja Kern Egart,
direktorica nepremičninske agencije
3K Kern, bi bil nepremičninski trg živahnejši, če bi bila ponudba nepremičnin večja. "Pomanjkanje ponudbe se je
najprej pokazalo pri stanovanjih, kjer
povpraševanje zelo presega ponudbo.
Zanimajo se predvsem po novih enotah oziroma enotah z dobro lokacijo.
Cene so se v zadnjih dveh letih krepko
dvignile in smo poleti 2018 že skoraj
dosegli nivo pred krizo. Na jesen pa
se je živahnost trga malo umirila. Nekaj je k temu pripomogel nov zakon o
graditvi objektov, ki je določene kupce
ustrašil, nekaj prodaj pa tudi ustavil.
Poleg tega pa so se pojavile korekcije
na borzi, nepremičnine pa temu hitro sledijo. Razni komentarji po medijih in pričakovanja po padcih cen
nepremičnin je kupce spravil v dvom.
Največ nas sprašujejo, kdaj bodo cene
padle in za koliko. To je težko napovedati. Glede na to, da ponudba ne zadošča povpraševanju, je težko pričakovati padec cen, pričakujemo pa umiritev
trga glede števila transakcij." Andreja
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Kern Egart omenja tudi novejše, drugačne oblike bivanja, kot je na loškem
območju primer stanovanjske skupnosti starostnikov. Meni, da bo teh
potreb vse več in da se tako določene
nepremičnine ne bodo le klasično
prodajale in kupovale, ampak bodo
take potrebe tudi spreminjale trg.

MANJKA TUDI NAJEMNIŠKIH
NEPREMIČNIN
V zvezi z najemnim trgom Andreja
Kern Egart pravi: "Najemni trg je tako
kot že pred in med krizo tudi po njej
bolj skromen. Same najemnine so se
dvignile, ampak ponudba je še vedno
skromna. Investicij v gradnjo večstanovanjskih objektov za oddajanje
sploh ni, saj se oddajajo le posamezne
enote; tudi tukaj bodo verjetno spremembe in bodo določeni investitorji
razmišljali tudi v to smer, a verjetno
šele, ko se bo tudi stanovanjska zakonodaja pri nas spremenila in se bo
uredila plačilna kultura."
Da manjka najemniških nepremičnin,
pritrjuje tudi Thomas Krelj, direktor
nepremičninske agencije Fesst: "Pove-

čuje se namreč povpraševanje s strani
delavcev, ki se zaposlujejo v uspešnih
podjetjih v regiji. Donos najemnin dosega tudi šest in več odstotkov, vendar
to bolj pri manjših stanovanjih. Tudi
višina najemnin je odvisna od (z)možnosti plačevanja najemojemalcev
in posledično z njihovo plačo, zato so
tudi najemnine dosegle vrh in rast teh
je odvisna od enakih dejavnikov kot
pri povečevanju prodajnih cen." Krelj
meni, da so tudi cene nakupa nepremičnin dosegle trenutne vrhove, tudi
na Loškem. "Večjega povečanja cen ne
pričakujemo, kajti večji odstotek nakupov se financira s krediti, ti pa so
omejeni z višino mesečnega dohodka
prosilca kredita. Povečanje cen lahko
pričakujemo le v primeru, da se poveča inflacija in s tem podražitev gradbenih storitev in povečanje plač, seveda
s predpostavko, da se obrestne mere
oziroma euribor ne povečajo."

NA KAJ JE TREBA BITI POZOREN PRI
NAKUPU ALI NAJEMU
"Kupci morajo biti pozorni predvsem
na podatke o lastništvu in morebi-

tnih obremenitvah nepremičnine
(hipoteke, služnosti in podobno), ki so
evidentirane v zemljiški knjigi (pravno stanje), ter na podatke o lastnostih nepremičnin, ki so evidentirane
v registru nepremičnin (značilnosti
nepremičnine). Smotrno je, da cene
preverijo v evidenci trga nepremičnin
ter da pred nakupom preverijo trende
na trgu nepremičnin ter gibanja na
kreditnem in hipotekarnem področju. Pomembno je, da se nakup opravi
preudarno in racionalno glede na dejanske potrebe in zmožnosti. Za nakup si je treba vzeti čas in pretehtati
različne možnosti," svetujejo na ministrstvu za okolje in prostor.
Oddajanje stanovanj je predmet dogovora dveh strank. Stanovanjski zakon
ureja samo stanovanjska najemna
razmerja. Zakon v 91. členu določa
obvezne sestavine najemne pogodbe
ter dolžnosti in pravice najemodajalca in najemnika stanovanja. Med
drugim tudi odpovedni rok, ki ne sme
biti krajši kot devetdeset dni. Stanovanjski zakon namreč sledi vodilu, da
so najemna razmerja čim trdnejša in
čim bolj varovana.

Skupinski nakup klimatskih naprav
Pri Zvezi potrošnikov Slovenije začenjajo skupinski nakup klimatskih naprav,
s katerim želijo potrošnikom ponuditi možnost nakupa na neodvisnem
mednarodnem primerjalnem testu potrošniških organizacij testiranih klimatskih
naprav po čim bolj ugodnih pogojih.
SUZANA P. KOVAČIČ
V prvi fazi pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) zbirajo prijave zainteresiranih potrošnikov, v drugi polovici
februarja pa bodo predstavili izbranega ponudnika in
modele, ki bodo na voljo v skupinskem nakupu. Kot zagotavljajo pri ZPS, bodo visoko oceno dosegle le visoko
učinkovite in kakovostne klimatske naprave, s katerimi
bodo potrošniki stanovanje brez pretiranih stroškov poleti hladili, v prehodnih obdobjih, predvsem jeseni, pa
greli. Pri ZPS bodo med ponudniki klimatskih naprav izbrali tistega, ki bo glede na merila ponudil največ za potrošnika, predvsem pa čim bolj ugodno ceno, ki vključuje
strokovno izvedeno osnovno montažo kjerkoli v Sloveni-

ji. »Uspeh naše kampanje je odvisen od interesa potrošnikov in ustreznega odziva ponudnikov. Pri ZPS pa se
bomo potrudili, da bomo za potrošnike dosegli kar najboljše pogoje. Verjamemo, da bomo tudi tokrat uspešni,«
je ob začetku zbiranja nezavezujočih prijav poudarila
Breda Kutin, predsednica ZPS.
V kampanji skupinskega nakupa klimatskih naprav lahko sodelujejo vsi potrošniki, ki želijo na območju Slovenije
namestiti klimatsko napravo. Prijavijo se lahko vsi, tudi
tisti, ki niso člani ZPS, le prijavo morajo oddati na spletni
strani www.SKUPINSKInakupZPS.si. Prijava potrošnikov
ne zavezuje k nakupu, je pa pogoj za prejem ponudbe in za
pridobitev pravice do nakupa klimatske naprave po pogojih, doseženih v okviru skupinskega nakupa.
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Ninina
Anomalia
ALENKA BRUN

HERMOSA D.O.O., PLANINSKA CESTA 25, SEVNICA

Pred časom so v Elanovi prodajalni v
Begunjah pripravili poseben dogodek,
namenjen nežnejšemu spolu. Poimenovali so ga Ladies’ night z Nino Šušnjara. Nina Šušnjara je eno odmevnejših imen v svetu domače mode;
modna oblikovalka, katere ime v medijih zasledimo pogosto. V tem, kar
počne, pa izjemno uživa.
Za omenjeni ženski večer so elanovci
združili moči še s priljubljenim avtomobilom v ženskih očeh, simpatičnim minijem; prisotne dame so popeljali skozi nov smučarski muzej, jih
razvajali s popusti in nagradno igro;
druženje z znano slovensko modno
oblikovalko Nino Šušnjara pa je bila
samo še pika na i.

Nina Šušnjara v družbi svojih smuči in oblačilnih kosov kolekcije Anomalia.
Ustvarjalka je v sproščenem vzdušju
večernega klepeta z veseljem odgovarjala na vsa zastavljena vprašanja.
Je pa na ogled postavila tudi nekaj kosov oblačil kolekcije Anomalia, kjer že
samo ime kolekcije namiguje, o čem
pripoveduje tokratna modna zgodba.
Med njimi so bile ponosno razstavljene tudi posebne smuči z Nininim pečatom, ki so nastale v barvnih tonih
in v duhu znamke Susnyara. Navdih

zanje je modna oblikovalka iskala v
surovosti okolja. Našla ga je v razpoki.
Tudi omenjena kolekcija oblačil je
drugačna. Debi so oblačila doživela
kakšen teden pred ženski večerom, na
posebni lokaciji. Prvič so jih izbrani
publiki predstavile balerine, kar je dodalo tokratnim modnim kosom zagotovo še zanimivejši pridih ter spodbudilo domišljijo o modni predstavi, ki
se je pred očmi izbrancev odvila prvič.
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Pozabljeni žamet
Žamet je na svetovnih modnih brveh ponovno začenjal napovedovati svoj pohod recimo pred tremi, štirimi leti, vendar tu
ne mislimo toliko na nam bolj znani rebrasti žamet, pač pa bolj
na modne kose, ki so različnih barv in nežni na dotik: obleke
in oblekice, suknjiči, hlače, krila – sploh plisirana, kostimi …
Igra svetlobe pa tem modnim kosom s prefinjenim plišastim
ali žametnim otipom daje še zanimivejši videz. Tudi čevlji in
seveda torbice so našli modni odsev pod žarometi nove žametne ere. Opazili pa smo jo tudi pri oblazinjenem pohištvu
in zavesah ... A vrnimo se nazaj na modno brv. Jeseni pred
dvema letoma je potem »žametna modnost«, če se malce poetično izrazimo, postala glasnejša. Na dotik mehka tkanina se
je vse bolj prebijala v ospredje, zavzela modno brv vseh letnih
časov in tako kot napovedujejo svetovni trendi, da bodo letos
"in" moderni hipi stil pa modni dodatki s perjem, ostaja modna tudi omenjena tkanina iz preteklosti. Modni poznavalci
žametu sicer ne napovedujejo dolgotrajnega obstanka v svetu
trenutne priljubljenosti – razen klasičnim kosom, a sam trend
se je dotaknil tudi nekaterih slovenskih ljubiteljic modnih
trendov, modnih blogerk in poznavalk. Zagotovo pa je med
njimi lani najmanj dvakrat v žametni eleganci izstopala in na
družabnih dogodkih v slovenski prestolnici žarela tudi dekle s
fotografije, Tjaša Kokalj Jerala.

Foto: arhiv Deichmann

Modne zapovedi lanske jeseni in letošnje zime vabijo, da pozornost namenite čevljem. Eden tovrstnih trendov, ki je najverjetneje že našel prostor v vaši omari, so robustni gležnjarji
z masivnim podplatom, ki so še kako primerni, če ne kar nujni
v mrzlih dneh. Črnino gležnjarjev iz Deichmannove kolekcije
recimo razbijajo drzni modni dodatki, kot so zakovice, zadrge ali pa romantične bleščice. Čeprav so zadnje čase ženske
pogumnejše tudi pri izbiranju barv. Posegajo sicer bolj po temnejših odtenkih modre, zelene in rdeče barve; najdejo pa se
tudi take, ki jih pritegneta zlata in srebrna, kombinacija obeh
in z obema barvama ter njuni odtenki. Za nekatere nežnejšega
spola bi tako lahko uporabili prav priljubljene besede našega
časa: da stopajo iz svojih varnih con večno modne črne barve.
Kar pa seveda ne pomeni, da bodo črne gležnjarje sedaj v njihovi omari zamenjali pisani. Mogoče se bodo v kolekciji črnih
pojavili eni barvni, pa potem čez čas še kakšni, spet tretje pa
se bodo vrnile nazaj na črnino, ker se ta pač najboljše kombinira z vsebino njihove omare z oblačili.

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

Prepričajte s stilom
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V decembrske praznične dogodke se je v Škofji
Loki vključilo več društev, prav na začetku tudi
Društvo diabetikov Škofja Loka. To humanitarno
društvo sicer deluje na območju vseh štirih občin
na Škofjeloškem, združuje pa bolnike in vse druge,
ki so kakorkoli povezani s sladkorno boleznijo
in njenimi zapleti, in tudi tiste, ki so kakorkoli
pripravljeni pomagati osebam s sladkorno
boleznijo. Decembra so v preddverju Sokolskega
doma brezplačno nudili merjenja krvnega sladkorja
vsem, ki so to želeli. Krvni sladkor so izmerili
tudi predsednici društva Tanji Oblak. Sodeč po
zadovoljnem izrazu na obrazu je bila z rezultatom
zadovoljna./ Foto: D. Ž.

Na vsakoletni sprejem pri škofjeloškem županu so vselej
povabljeni tudi predstavniki številnih društev, ki delujejo v občini.
Gasilsko sodi med najstarejša, najbolj množična in tudi med najbolj
delavna. Na decembrskem srečanju pri (že nekdanjem) županu
Mihi Ješetu so bili tudi (od leve): Tomaž Ažbe, poveljnik Gasilskega
poveljstva občine Škofja Loka, Jan Gaber in Tadej Jelovčan,
predsednik in poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Gosteče,
ter Rok Košir, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Trata. Lepo
jih je bilo videti v slovesnih uniformah. D. Ž. / Foto: Tina Dokl

Agencija Media butik je v sodelovanju z občino Gorenja vas - Poljane konec lanskega decembra že tradicionalno v telovadnici OŠ
Poljane organizirala priljubljen koncert Jerbas domačih. Tokrat enajstič. Program je bil glasbeno izjemno pester, kot osrednja gostja
pa je na odru nastopila Helena Blagne. Med nastopajočimi so bili tudi Francetovi orgličarji (na fotografiji), ki prihajajo iz Škofje Loke
in obeh dolin. Prireditev se vsakič začne s pesmijo Cvetje v jeseni in tokrat so jo v uvodu zaigrali ravno Orgličarji – Nika Lotrič, Nataša
Zadnik, Olga Oblak, Marija Zadnik in Jernej Oblak. A. B. / Foto: A. B.
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Redke so priložnosti, da se srečajo župani, ki
so vodili Škofjo Loko. Decembra letos pa smo v
fotografski objektiv ujeli peterico iz zadnjih štirih
desetletij, ki jih je na svojem sprejemu zbral Miha
Ješe, župan od leta 2010 do 2018 (prvi z leve). Ob njem
so Matjaž Čepin, ki je občino vodil sredi osemdesetih
let prejšnjega stoletja, Peter Hawlina, župan z začetka
devetdesetih let, in njegov naslednik Igor Draksler,
ki je županoval kar štiri mandate. Skrajno desno stoji
aktualni župan Tine Radinja. D. Ž. / Foto: Tina Dokl

K fotografiji bi lahko pripisali, da gre za škofjeloške kulturne
aktiviste. Gre za tiste Škofjeločane, ki s svojimi različnimi
umetniškimi in organizacijskimi znanji skrbijo, da v domačem
mestu beseda kulturni dolgčas ne obstaja. Kati Sekirnik je vodja
Rokodelskega centra DUO, Jana Jocif odlična fotografinja, še malo
naprej proti desni je Bojan Trampuš, eden nepogrešljivih članov
igralskega ansambla na Loškem odru, poleg njega pa Jana Fojkar,
ki ta čas skrbi, da je v Sokolskem domu vse tako, kot mora biti.
Vsi so prisluhnili pesniškemu večeru, ki ga je v Jesharni gostil prej
omenjeni šef Bojan. I. K. / Foto: Tina Dokl

Pred kratkim se je zaključil tudi resničnostni šov Bar, ki smo
ga lahko dobre štiri mesece spremljali na Planet TV. Zmaga in s
tem denarna nagrada petdeset tisoč evrov je odšla v Poljčane:
dobil jo je Sandi Jug, ki je prepričal tako svoje sotekmovalce kot
gledalce ter se izkazal tudi za točilnim pultom. S tem ko se je
končal Bar, se je od dela menedžerja bara tokrat poslovil tudi
Emi Nikočević. Pravi, da bo verjetno šov in njegove tekmovalce
pogrešal, saj se je z vsemi dobro razumel, a že razmišlja o
novih projektih. Na fotografiji je z ravnokar izpadlo – a zato
prav nič slabe volje – tekmovalko Katarino Kosem iz Radomelj;
tekmovalko, ki je prišla v šov na začetku in ostala skoraj do
konca: uvrstila se je med šest finalistov. A. B. / Foto: Tina Dokl

Romano Gregorc smo v fotografski objektiv ujeli v mrzlem jutru,
ravno med pospravljanjem mize na terasi Kavarne na štengah. Kljub
temu da je bila zjutraj temperatura krepko pod ničlo – minus sedem
stopinj Celzija, to nekaterih namreč ni ustavilo, da ne bi prve kave
spili na svežem zraku. A. B. / Foto: A. B.
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Novosti v letu 2019
Trgovci z avtomobili so v nizkem štartu
Vsi avtomobilski proizvajalci, ki nase nekaj dajo, imajo za
leto 2019 že pripravljenih vrsto novosti, s katerimi se bodo
pomerili na čedalje bolj zahtevnem avtomobilskem trgu.
Prihaja več kot 130 prenovljenih in novih modelov avtomobilov, ki bodo pomembni tudi za slovenski trg.
Poglejmo tiste, ki so nam Slovencem najbližji. Na naše ceste prihajata dva avtomobila, ki veljata za glavni izbor Slovencev pri nakupu novega avtomobila, to sta novi Renault
Clio in VW Golf. Po podatkih Trgovinske zbornice Slovenije
smo v enajstih mesecih lanskega leta v Sloveniji prodali
največ cliov (3619), sledita polo (2792) in golf (2707).
Renault leto začenja s prenovljenim kadjarjem, medtem
ko naj bi novi clio ugledal luč v septembru. Temeljite prenove bosta po napovedih deležna električni zoe in koleos,
ki prav tako prihajata v septembru. Oktobra prihaja povsem novi captur in prenovljeni espace. Pisali smo o povsem novem in tudi za Slovence zanimivem Renaultovem
športnem terencu arkana, ki ga bodo v začetku letošnjega
leta začeli izdelovati v Rusiji. Najprej ga bodo prodajali v
Rusiji in na azijskem trgu, v Evropi ga letos najbrž še ne
bomo dočakali.
Volkswagen začenja aprila z novim T Crossom. Avgusta
napovedujejo novega passata in novembra povsem novega
golfa osme generacije.
Škoda bo v maju zamenjala svoj model rapid s scalo, avgusta pa napovedujejo novega superba. Scala naj bi bila
dostojen tekmec golfu, saj bo s sodobno obliko, kabino,

GOLFA osme generacije pričakujemo konec leta.

TOYOTA RAV4, povsem nova in drzna oblika

SEAT TARRACO, prostoren sedemsedežni SUV

Novi model RENAULT CLIO bo na voljo predvidoma v septembru.
boljšimi materiali in nižjo ceno prepričala marsikaterega
kupca.
Seat se na trg pripravlja s športnim terencem tarraco. Ta
bo na voljo v aprilu. Tarraco je odlična kopija Škodinega
kodiaqa, za mnoge oblikovno celo bolj dinamičen in bolj
všečen.
Peugeot v januarju pripravlja novo generacijo limuzine peugeot 508, junija pa karavansko izvedbo 508 SW. Novega
peugeota 208 predvidevajo konec leta.
Kia letos močno napada in napoveduje močno elektrifikacijo svojih modelov. Najprej na ceste prihajata proceed in

MAZDA 3 bo na voljo v štiri- in petvratni različici.

ŠKODA SCALA prihaja namesto rapida.
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športna različica ceeda GT, o katerih bomo lahko kaj več
napisali že v februarju. Februarja sledi prenovljeni sorento, marca picanto X line. Kmalu zatem pa tudi električni
novosti e-niro in e-soul.
Hyundai bo marca začel s športnim modelom I30 fastback, septembra s prenovljenim ioniqom, novembra pa z
novo genaracijo I40.
Citroen bo v februarju kot največjo novost lansiral novi
SUV C5 aircross. Tega so sicer že pred leti začeli prodajati
na Kitajskem, sedaj pa so pognali proizvodnjo tudi v Franciji in bo tako na voljo tudi pri nas. DS je prestižna znamka
koncerna PSA, ki se je pred časom ločil od Citroëna in naj
bi letos v Sloveniji dobil svoj samostojni salon. Za letos napovedujejo največji model DS 7 crossback in manjšega DS
3 crossback.
Ford po uspešnem lanskem nastopu novega focusa letos
februarju pripravlja terensko različico focus active. Marca
pričakujemo lahko prenovljenega mondea, tudi v hibridni
verziji, maja pa prenovo športnega terenca edge.
Hondina glavna novost bo hibridni HR-V.
Suzuki čaka na začetek prodaje novega jimnyja.
Za Nissan bo najpomembnejši mesec november, ko prihaja nova generacija križanca juke. Sredi leta bo na voljo
električni dostavnik NV 200.
Oplova glavna pozornost bo usmerjena v elektrifikacijo
svojih vozil. V drugi polovici leta lahko pričakujemo vivaro,

konec leta električno e-corso. Tudi športni terenec grandland X bo na voljo kot hibrid.
Tudi pri Toyoti bo letos razgibano leto. Že januarja prihaja
na trg prenovljeni RAV4, februarja nova corolla, ki bo zamenjala auris. Legandarni hybridni prius bo letos dobil še varianto na štirikolesni pogon. Na naših cestah se bo do junija
prvič pojavila tudi toyota camry, s katero Toyota cilja na poslovni svet. Camry je po navedbah Toyote najbolj prodajana
limuzina na svetu, prenovljena pa na evropski trg prihaja
spet po 14 letih. Po napovedih naj bi v prvi polovici leta dobili
še prenovljeno supro, decembra pa tehnično posodobljeni
CH-R, ki je po navedbah domače trgovinske zbornice v lanskem letu najbolje prodajan hibrid v Sloveniji.
Najpomembnejša Mazdina novost bo CX 3, ta bo dobila
štiri- in petvratno različico. Prenove pa bosta deležna tudi
CX5 in CX2.
Audi in BMW sta prav tako dobro pripravljena na novo leto.
Zlasti bogato leto je pred Audijem. Januarja začenjajo z novo
generacijo Q3 in A1. Marca prihaja A6 allroad in prvi športni
SUV e-tron. Prenove bodo deležni tudi modeli A4, A4 allroad,
Q7 in Q3. Tudi BMW prenavlja praktično vse svoje serije.
Mercedes-Benz napoveduje prenovo modelov AMG GT v
kupejevski in kabrioletni izvedbi, novo generacijo kupejev
CLA in CLA shooting brake ter prenovo razreda V in športnih terencev GLC, GLC kupe in GLS ter prihod povsem novega športnega terenca GLB.

Dacia Duster

5 LET

+

JAMSTVA*

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

PAKET
2 LETI

BREZPLAČNEGA
OSNOVNEGA
KASKO ZAVAROVANJA*

€

ZIMSKIH
PNEVMATIK
3 LETA

VZDRŽEVANJA*

www.dacia.si

*Ob nakupu vozila preko Dacia financiranja prejmete podaljšano jamstvo za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvi 2 leti ter redno vzdrževanje
vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej.

Poraba pri mešanem ciklu: 5,3 – 8,7 l/100 km. Emisije CO2 : 137 – 192 g/km. Emisijska stopnja: EURO6C, EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0144 – 0,0402 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00035 – 0,00222g/km.
Število delcev (x1011): 0,1 – 0,27. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO 2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in
PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, Telefonske številke: Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878,
Damir 041 789 758 (Prodaja pravnim osebam). Delovni čas: pon – pet: 8:00 – 18:00, sobota: 9:00 – 12:00.

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

že od 13.440
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januar 2019
15. 1. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 13.00

19. 1. • Loški oder Škofja Loka, 19.30

DELAVNICA GLOBALNEGA UČENJA SVETOVNA ŠOLA

J. B. P. MOLIERE: ŠOLA ZA ŽENE

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

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

15. 1. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30
URA PRAVLJIC ZA OTROKE OD 4. LETA DALJE

22. 1. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30

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

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

15. 1. • Kapela Puštalskega gradu, 18.00

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

GLASBENI VRTILJAK – JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE
ŠKOFJA LOKA
Informacije: Luka Železnik, pomocnik@gsskofjaloka.si, 031 633 076
15. 1. • Kašča na Spodnjem trgu, 19.00
PREDSTAVITEV POTOPISA JAKOBA J. KENDE: APALAŠKA POT
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
15. 1. • Krajevna knjižnica Trata, 19.00
BRALNI KROŽEK KNJIGOSNEDKE
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
16. 1. • MDC BLOK, 16.00–19.00
ZABAVNA PRIREDITEV: ESCAPE ROOM – POBEG IZ BLOKA
Informacije: Nejc Novak, 040 326 165, blok@familija.eu

23. 1. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka,
10.00–12.00
IGRARIJE S KNJIGO, ZA OTROKE OD 1. DO 6. LETA
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
23. 1. • Krajevna knjižnica Trata, 13.30–14.30
KNJIŽNICA MENE BRIGA
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
23. 1. • Kapela Puštalskega gradu, 18.00
23. SREČANJE PEVCEV GORENJSKIH GLASBENIH ŠOL
Informacije: Luka Železnik, pomocnik@gsskofjaloka.si, 031 633 076
23. 1. • Okrepčevalnica Mah za športno dvorano Poden, Škofja Loka,
19.00
SREDINI MAHMTB VEČERI – REŠEVANJE V GORAH

16. 1. • Okrepčevalnica Mah za športno dvorano Poden, Škofja Loka,
19.00

Informacije: Matej Hartman, 041 413 323, matejmah@gmail. com

SREDINI MAHMTB VEČERI – MOJ POKLIC: ŠPORTNI FOTOGRAF

24. 1. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka,
13.00–14.00

Informacije: Matej Hartman, 041 413 323, matejmah@gmail. com
16. 1. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

REŠEVANJE KVIZA S POMOČJO RAČUNALNIKA, SPLETNI NEVRONČKI
ZA OSNOVNOŠOLCE

KRISTALNI ABONMA | KOMORNI ZBOR DEKOR

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

Informacije: 04 511 23 35, info@sokolskidom.si
17. 1. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00
SREČANJA OB HUMANISTIKI: FILOZOFI IN ČLOVEKOVA SREČA
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
17. 1. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30
USTVARJALNA DELAVNICA POLARNI MEDVED, ZA OTROKE
OD 4. LETA DALJE

24. 1. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 16.00
RAZGIBAJMO MOŽGANČKE – ZA OSNOVNOŠOLCE, REŠEVANJE KVIZA
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
24. 1. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 16.00–18.00
KRIŽ KRAŽ
Informacije: apolonija@zavodo.org, 040 477 640 od ponedeljka do
petka od 10.00 do 14.00

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

24. 1. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30

17. 1. • Kapela Puštalskega gradu, 18.00

USTVARJALNA DELAVNICA POLARNI MEDVED, ZA OTROKE
OD 4. LETA DALJE

SREČANJE FLAVTISTOV GORENJSKIH GLASBENIH ŠOL
Informacije: Luka Železnik, pomocnik@gsskofjaloka.si, 031 633 076
19. 1. • Sokolski dom Škofja Loka, 10.00
OTROŠKI ABONMA | TRIJE SNEŽAKI
Informacije: 04 511 23 35, info@sokolskidom.si

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
24. 1. • za abonma MODRI in IZVEN, Loški oder Škofja Loka, 19.30
YASMINA REZA: BOG MASAKRA, GOSTUJE SNG MARIBOR
Informacije: Ana Babnik, gledalisce@kd-loskioder.si, 04 512 08 50,
041 730 982
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Cena knjige

januar 2019

25

EUR

+ poštnina

26. 1. • za abonma RDEČI in IZVEN, Loški oder Škofja Loka, 19.30
YASMINA REZA: BOG MASAKRA, GOSTUJE SNG MARIBOR

Obseg knjige
je 422 strani, v tem
164 fotografij.

Informacije: Ana Babnik, gledalisce@kd-loskioder.si, 04 512 08 50,
041 730 982
28. 1. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00
BEREMO Z NASMEHOM: BEREMO Z VILIJEM, ZA OTROKE
OD 6. DO 10. LETA (OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE)
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

www.gorenjskiglas.si

29. 1. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30
URA PRAVLJIC ZA OTROKE OD 4. LETA DALJE, ZLATE PRAVLJICE
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
29. 1. • Kašča na Spodnjem trgu, 19.00
STROKOVNO PREDAVANJE: NOVE TEHNIKE ZA RAZVOJ ZAVESTI
ZNANJE GRIGORIJA GRABOVOJA
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
29. 1. • Krajevna knjižnica Trata, 19.00
BRALNI KROŽEK KNJIGOSNEDKE
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

Domačin iz Predtrga v Radovljici, Franci Valant, se je pri 86. letih lotil
zbiranja zgodovinskih podatkov o gozdovih Jelovice in dejavnosti
vaščanov iz naselij okoli Jelovice. Zbrane podatke, posebnosti in doživljanja je zapisal v knjigi. Izdal jo je letos v samozaložbi, z namenom
zabeležiti dogodke in pričevanja starih ljudi, da ne gredo v pozabo,
da ostanejo dostopni tudi zanamcem.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. 04 201 42 41
ali na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se
poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

30. 1. • MDC BLOK, 16.00–19.00
ZABAVNA PRIREDITEV: ESCAPE ROOM – POBEG IZ BLOKA

Od nekdaj so suhe
mesnine iz celih
kosov mesa ponos
kmetij. Izvirni izdelki
iz svinjskega stegna,
slanine, vratovine ter
izdelki iz govejega,
divjačinskega mesa
in mesa drobnice
bogatijo našo
dediščino. Z novimi
znanji o sušenju
in dolgotrajnem
zorenju bodo
pršuti, šunke,
vratovine, zašinki,
slanine ... še
kakovostnejši.

Informacije: Nejc Novak, 040 326 165, blok@familija.eu
30. 1. • Okrepčevalnica Mah za športno dvorano Poden, Škofja Loka,
19.00
SREDINI MAHMTB VEČERI
Informacije: Matej Hartman, 041 413 323, matejmah@gmail. com
31. 1. • Kapela Puštalskega gradu, 18.00
GLASBENI VRTILJAK – JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE
ŠKOFJA LOKA
Informacije: Luka Železnik, pomocnik@gsskofjaloka.si, 031 633 076

168 strani, 17 x 23,5 cm, brošura
Brošuro lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

Utrinek z ene decembrskih prireditev, blagoslova konj v Stari Loki
/ Foto: Tina Dokl
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OVEN
21. 3.–21. 4.
Ste močen karakter, nikoli ne odstopate
od svojih idealov in v vas mnogi prepoznajo prave vodje. Zaradi vsega tega potem ne smete biti presenečeni, ko boste
postavljeni pred dejstvo, da sprejmete
več delovnih nalog in si s tem ustvarite
še bolj trdno in uspešno poklicno pot.
Nihče, ki vas pozna, vam ne bo zavidal.

BIK
22. 4.–20. 5.
Pridejo trenutki, ko bi najraje vse pustili
in odšli daleč stran od vsega dogajanja,
ki mu niste kos. Ali zato, ker se ne čutite dovolj sposobni, ali pa zato, ker vas je
strah in nočete, da bi kdo vedel, da ste
tudi vi ranljivi. Situacija, v kateri se boste
znašli, ne bo dala možnosti izbire, in pokazali boste vse svoje znanje.

DVOJČKA
21. 5.–21. 6.
Nekateri vas radi označujejo z oznako
kralj/kraljica drame. To vzamete negativno. A resnica je drugačna. Ste zelo čuteča
oseba in svojih občutkov vas ni sram ne
priznati in ne pokazati. Ali ste veseli in se
smejite na glas ali pa žalostni s solzami
v očeh in glasnim jokom. Čaka vas vsega
po malem od naštetega.

RAK
22. 6.–22. 7.
Radi se držite v okolici domačega ognjišča, a ta mesec vam prinaša veliko poti in
nekatere bodo kar dolge. Kasneje se vam
obeta tudi tujina in daljša odsotnost. Počasi se bo treba navaditi, da je treba za
visoke cilje tudi visoko skočiti čez svoje omejene okvirje. Vsak zakaj ima svoj
zato. Samo pogumno naprej.

LEV
23. 7.–23. 8.
Videti imate kar nekaj papirnatega dela,
s katerim ste zavlačevali, kolikor se je
le dalo. Ali so to pomembni dokumenti,
lahko pa je učenje in priprava na izpite
oziroma kaj podobnega. Ko vse to opravite, seveda uspešno, se boste posvetili
najprej sebi, potem pa vsem drugim, ki
vas obkrožajo in se imate radi.

DEVICA
24. 8.–23. 9.
Že dolgo časa imate občutek, da ste
ustvarjeni za veliko več, kot dejansko naredite, in da niste še prišli do tiste res prave življenjske priložnosti. Ne motite se,
saj se vam dejansko šele sedaj odpira prava pot, ki vas pripelje to tistih rezultatov, o
katerih ste do sedaj le sanjali. Če človek
verjame, potem je mogoče čisto vse.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.
Ljudje, ki vas opazujejo, vam zavidajo
vašo delovno vnemo in ne razumejo,
kako to, da se ne utrudite, ampak stalno
hitite k novim nalogam. Domačim ali pa v
delovnem okolju. Ne vejo pa tega, da vas
vodijo posebne misli, da ste srečni v ljubezenskem življenju in iz tukaj črpate vso
potrebno energijo in veselje.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.
Sodelavci ali pa prijatelji bodo tisti, zaradi katerih se boste počutili nemirno in
imeli težave s samozavestjo. Pravijo, da
se je treba držati nasvetov in sprejemati
pomoč, ki se nam ponuja. A tokrat se vam
vse to odsvetuje. Poslušajte le svoje srce
in tisto, kar vam šepeta, naj bo vodilo za
vse vaše odločitve, ki vas čakajo.

STRELEC
23. 11.–21. 12.
Dolgo že čakate za vas pomembne informacije, ki kar nekako niso prišle do vas.
Sedaj se bo vse skupaj odvijalo zelo hitro
in ne boste imeli preveč časa za odločanje. Še dobro, da točno veste, kaj morate
narediti, da boste čim bolj uspešni. In ne
pozabite na dano obljubo, ki ste jo dali
nekomu, ki vam pomeni največ.

KOZOROG
22. 12.–20. 1
Res, da se je leto šele komaj začelo, a vi
boste hiteli, kot bi vam gorelo pod nogami. Odločili ste se, da niti ena priložnost
ne bo šla mimo vas, in tega se boste absolutno držali. Ne glede na to, kaj bodo
rekli drugi in kaj si bodo mislili. Pred seboj imate cel niz večjih in manjših zmag,
seveda tudi finančno presenečenje.

VODNAR
21. 1.–19. 2.
Ne smete pretiravati z nobeno skrajnostjo, saj v bistvu še vedno okrevate zaradi utrujenosti in niti pod razno se še
niste toliko odpočili, da bi že začeli z aktivnostmi. Poskrbeti morate najprej zase
in morda je sedaj tisti čas, da si vzamete
dopust; sami ali pa s seboj vzemite še
dobro in prijetno družbo.

RIBI
20. 2.–20. 3.
Posel vam bo začel cveteti in bodite pazljivi, da bo tako obdobje trajalo dolgo
oziroma vedno. V delovnem okolju bo pihal miren veter z veliko sonca, tako ozračje je zelo pomembno. V ljubezni ste zadnje čase naredili kar nekaj napak, in če
pohitite, imate še vedno čas, da zadeve
popravite in spremenite v plus.
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Če zbolite, omejite stike
V prihodnjih tednih se pričakuje porast števila zbolelih za gripo in drugimi
okužbami dihal. Direktor ZD Škofja Loka asist. dr. Aleksander Stepanović, dr.
med., svetuje, naj se zboleli najprej posvetuje po telefonu s svojim izbranim
zdravnikom. V tem času je še smiselno cepljenje, a je zanj res skrajni čas.
SUZANA P. KOVAČIČ
"Zboleli z znaki gripe (ta se na začetku
kaže z občutkom mraza, glavobolom,
utrujenostjo, bolečinami v mišicah,
lahko visoko vročino do 40 stopinj Celzija, nato pa se pojavijo še hripavost,
bolečine v žrelu in suh kašelj) naj se
najprej posvetujejo po telefonu s svojim izbranim zdravnikom. Ta jih najbolje pozna, pozna tudi njihove morebitne kronične bolezni, zaradi katerih
je potek lahko hujši. Nikakor naj ne
hodijo na vrat na nos v ambulante,
ker se s tem okužba širi na vse ostale, pa tudi za bolnike ni prijetno čaka-

nje v natrpanih čakalnicah. Posebnih
učinkovitih zdravil za gripo namreč
ni, zdravljenje je simptomatsko: priporočamo počitek, dovolj tekočine, telesno temperaturo ali mišične bolečine
lahko lajšamo s paracetamolom," je
povedal direktor Zdravstvenega doma
(ZD) Škofja Loka asist. dr. Aleksander
Stepanović, dr. med. Poudaril je, da
je za preprečevanje gripe učinkovito
cepljenje, ki je trenutno še smiselno,
a je res že skrajni čas, saj se zaščitna
protitelesa v krvi pojavijo šele v desetih
do štirinajstih dneh po cepljenju. "V ZD
Škofja Loka imamo na zalogi še nekaj
odmerkov cepiva, v primeru večjega

Nepozaben oddih
v Termah Šmarješke Toplice

povpraševanja ga bomo dodatno naročili," je še dejal Stepanović.
Če zbolite, kažete znake akutne okužbe dihal, smrkate, imate povišano
telesno temperaturo in tudi če imate
prebavne težave, je pomembno, da
nikakor ne obiskujete tistih, ki so posebej krhki, dodajajo pri Nacionalnem
inštitutu za javno zdravje. V to skupino sodijo tudi hospitalizirani bolniki,
kamor lahko prenesete virus. S tem
ne ogrožate samo bolnikov, ampak
tudi zaposlene. Z namenom zaščite
in učinkovitejše oskrbe bolnikov so
nekatere bolnišnice že omejile ali celo
prepovedale obiske do preklica.

NAGRADE:
n teden oddiha
ače
zpl
bre
a in
za srečnega izžrebanc
vse
za
voz
pre
n
ače
zpl
bre

Vabljeni na tradicionalen ŠMARJEŠKI TEDEN ZVESTOBE, oddih po ugodni ceni in z nagradami.
•
•
•

7 noči s polpenzionom in bogato izbiro doživljajev za samo 345 EUR.
Termini od 3. februarja do 3. marca 2019.
POTREBUJETE PREVOZ? Za brezplačen avtobusni prevoz se prijavite na 08 20 50 300.

Cena velja za člane kluba Terme Krka. Včlanitev je brezplačna.
08 20 50 300
booking@terme-krka.eu
www.terme-krka.si
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Lunine

bukve
ZALO@BA KME^KI GLAS

2 019

IRENA STOPAR

Lunin koledar po
mesecih s setvenimi
podatki vas bo v letu
2019 oskrboval z
napotki za izvajanje
različnih aktivnosti
(sajenje in setev
po navodilih
Miše Pušenjak,
strokovnjakinje za
zelenjadarstvo.,
hujšanje, sekanje
posameznih vrst lesa
in drugo) v skladu
z luno. V bukvah je
tudi HOROSKOP
ZA LETO 2019 , ki
bo v znamenju
MERKURJA – vladarja
razmišljanja.

52 strani, 235 x 320 mm, cena koledarja je
Koledar lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, ga naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

730
EUR
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1. nagrada: vzglavnik Slovenska postelja; 2. in 3. nagrada: knjiga Melanda
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 30. januarja 2019,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na
Nazorjevi ulici 1.

MEKON LOKA D.O.O.

Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

JEZIKOVNI TEČAJI
Angleščina Nemščina
Španščina Francoščina
Ruščina Japonščina
Poljščina Hrvaščina

Italijanščina
Portugalščina
Kitajščina
Slovenščina

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Mozaik Klekljanje Retorika Keramika
Slikanje Fotografija Poslikava stekla, svile,...

RAČUNALNIŠKI TEČAJI
Windows Word Excel Power Point
ZA:
učence
dijake
študente
odrasle
upokojence

KDAJ?
Pričetki od
11. februarja
dalje.
Na voljo je
več kot 150
različnih
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni
in nadaljevalni
tečaji ( od 1. do 7.
stopnje ), utrjevanje
šolske snovi,
priprava na maturo,
individualni pouk,
tečaji za zaključene
skupine.

Les 3 plus

...vse na enem mestu

Laminat Kaindl
hrast trevi, 7 mm
37528MO
9,81 €/m2

7,90 €/m2

Laminat Kaindl
hrast pleno, 8 mm
K4350RS
14,07 €/m2

Laminat Kaindl
hrast ev. classic, 8 mm
K4420RI
14,07 €/m2

11,90 €/m2

11,90 €/m2

Vedno moderen laminat. Laminat spada med cenejše možnosti talnih oblog. Primeren je za vse bivalne prostore. Je vzdržljiv,
čiščenje je enostavno. Lahko je rešitev za prehodno obdobje ali za dalj časa. Pri laminatu je poleg kvalitete laminata zelo
pomembna kvalitetna podloga, ki jo položimo pod laminat. Le-ta bo poskrbela, da bo hoja po novem laminatu tišja.

Laminat Haro
hrast alpski, 8 mm
526676
18,29 €/m2

12,80 €/m2

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

Laminat Kaindl
beton, 8 mm
44375TC
20,11 €/m2

17,49 €/m2

E: les3plus@gmail.com
www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani
napačno navedeni. Popusti se ne seštevajo. Cene vključujejo 22% ddv. Akcijske cene veljajo od 13.1.2019 do 13.2. 2019 oziroma do odprodaje zalog.

