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In srečno na vaših poteh v 2023.

Vesele
praznike!

Ko se leto bliža koncu, je čas, da se za trenutek 
ozremo nazaj po poteh, ki smo jih v preteklih 
mesecih prepotovali. Vsi trenutki, odnosi, občutki, 
vsa znanja in izkušnje, ki smo jih na teh poteh 
doživeli, so dobra popotnica za nove poti v letu, ki je 
pred nami. So dobra priložnost, da smo lahko boljši, 
prijaznejši ter drug drugemu v oporo in navdih.
 

V 2023 vam želimo veliko zdravja ter 
lepih, edinstvenih in predvsem varnih 
trenutkov na vaših novih poteh.
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priloga 97. številke Gorenjskega glasa, 6. decembra 2022, izšla je v nakladi 25.000 izvodov, prejela so jo vsa gospodinjstva v 
občini Škofja Loka, priložena je Gorenjskemu glasu.

Jana Fojkar
Foto: Tina Dokl
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Spodbujajo obdarovanje z 

Jana Fojkar / Foto: Tina Dokl
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ͰͰ Minuli četrtek so v Škofji Loki že 
deveto leto zapored zaživele Izložbe 
domišljije. Kako se je vse skupaj za-
čelo?

Izložbe domišljije so se začele na 
pobudo prvih štirih organizatorjev. 
Mene je v tistem prvem letu dolete-
la naloga, da ta projekt koordiniram. 
Spomnim se, da sem ravno prišla z 
malo daljšega dopusta in takoj sep-
tembra smo se začeli posvečati de-
cembru. V prvi izvedbi smo skupaj 
stopile štiri organizacije, vodenje 
Izložb domišljije pa je prevzel Loški 
muzej, ki je našo skupno akcijo ko-
ordiniral prva štiri leta, nato pa je va-
jeti prevzela Razvojna agencija Sora 
oziroma Rokodelski center DUO Ško-
fja Loka. To je bilo že od samega za-
četka res prijetno sodelovanje.

ͰͰ Katere organizacije so se torej pri 
tem projektu povezale v prvem letu?

Pri projektu smo se povezali Lo-
ški muzej Škofja Loka, Rokodelski 
center DUO Škofja Loka, Sokolski 

dom Škofja Loka in v prvi izvedbi 
tudi Zavod Tri, ki je postavil pop up 
trgovinico v enem od lokalov, ki tak-
rat ni bil v uporabi.

ͰͰ Že prvo leto ste razstavne in obe-
nem prodajne prostore v mestnem 
jedru združili pod imenom Izložbe 
domišljije. Kako ste prišli do tega 

imena, ki resnično kar vabi, da po-
kukamo, kaj se skriva za tem?

Smo kar precej razmišljali, kako 
priti do prepoznavne znamke. Nakar 
smo ugotovili, da imamo vsi okna 
in vrata, ki se odpirajo na Mestni 
trg. Skozi okno se pokuka oziroma 
skozi vrata vstopi v naše prostore. 
Tako smo Izložbam domišljije dali 
slogan: Po dar na škofjeloški Plac. 
Že v osnovi smo določili tudi, da gre 
za prodajne razstave; torej da ne gre 
samo za to, da si obiskovalci razsta-
ve le ogledajo, ampak da imajo mož-
nost nekaj vzeti s sabo. Od samega 
začetka je bil cilj, da se usmerimo v 
praznični čas, da omogočimo Loča-
nom, pa tudi drugim, da si lahko v tej 
potrošniški družbi oziroma času, ki 
je zaznamovan s potrošništvom, iz-
berejo darila, ki so unikatna, lokalna, 
ročno izdelana, ki so umetniška dela 
… V Škofji Loki imamo tega ogromno, 
pa je včasih težko kaj najti.

ͰͰ V Izložbah domišljije pa jim to 
ponudite na strnjenem prostoru …

To pa je najlepši del naše zgodbe 
– to povezovanje; da v prostore, ki so 

na voljo, povabimo umetnike, roko-
delce, ustvarjalce in jih predstavimo 
kot eno zgodbo.

ͰͰ Prvo leto so se povezali štirje pro-
stori, letos pa kar 14 organizacij in 
ustvarjalcev svoje prostore namenja 
prodajnim razstavam del umetni-
kov, rokodelcev, fotografov, obliko-

valcev in drugih ustvarjalcev ter jih 
spreminja v praznične trgovine, v 
katerih si obiskovalci lahko izberejo 
izvirna in unikatna darila. Kako ste 
pridobili zaupanje lokalnih ustvar-
jalcev?

Že prvo leto smo k sodelovanju 
povabili vse trgovine in ustvarjal-
ce na Mestnem trgu, vendar ni bilo 
pretiranega odziva, potem pa se je 
ta zgodba tako lepo razvila, da so 

se nam z leti sodelujoči začeli celo 
sami javljati, da bi sodelovali z nami. 
Že takoj drugo leto smo »zrasli« na 
devet sodelujočih prostorov, obenem 
pa so se v mestu začeli odpirati tudi 
novi prostori, ki so se lahko poisto-
vetili z našim projektom. Tako da 
resnično »rastemo«; številka se si-
cer ves čas spreminja, včasih nas 
je malo več, drugič manj. Tudi dve 
koronski leti sta namreč naredili 
svoje, saj so bile trgovine nekaj časa 
celo zaprte, tako da smo se promo-
virali pretežno po spletu. Letos pa 
so se nam spet pridružili trije novi 

Spodbujajo obdarovanje z domišljijo

Mateja Rant

V Škofji Loki so tudi letos zaživele Izložbe domišljije, ki povezujejo posameznike 
in organizacije s področja kulture, umetnosti, rokodelstva in prodaje unikatnih 
izdelkov s Škofjeloškega. Po besedah Jane Fojkar, ki pri Izložbah sodeluje od 
samega začetka, želijo na ta način spodbuditi ozaveščene nakupe, v katerih 
darila in drobne pozornosti prihajajo iz lokalnega okolja in so narejeni z veliko 
pozornostjo ustvarjalk in ustvarjalcev.

Smo kar precej razmišljali, 

kako priti do prepoznavne 

znamke. Nakar smo 

ugotovili, da imamo vsi okna 

in vrata, ki se odpirajo na 

Mestni trg. Skozi okno se 

pokuka oziroma skozi vrata 

vstopi v naše prostore. Tako 

smo Izložbam domišljije dali 
slogan: Po dar na škofjeloški 

Plac.
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sodelujoči: LinenFriday, trgovina z 
lanenim blagom, Atelje Ane Bučar, 
ki izdeluje unikatni nakit, in klobu-
čarska delavnica Matjaža Reška.

ͰͰ Kdo vse, poleg omenjenih, letos 

še pomaga ustvarjati Izložbe domi-
šljije, in kdo je z vami že od vsega 
začetka?

Od prvotno sodelujočih so z 
nami še vedno Loški muzej Škofja 
Loka, Sokolski dom Škofja Loka in 
Rokodelski center DUO Škofja Loka. 
Letos smo pripravili še razstavo v 
Mali galeriji Občine Škofja Loka, kjer 
razstavlja Polona Kosec, ilustrator-
ka pravljice V naročju dobrega veli-
kana. Manjša razstava je še v Oknu 
Loške hiše, kjer so na ogled mali 
formati Združenja umetnikov Škofja 
Loka. Že vrsto let z nami sodelujejo 
tudi Sodobni tekstilni center Krea-
tivnice, pa Knjižnica Ivana Tavčarja 
z ilustracijami, atelje Amuse s pol-
stenimi izdelki, trgovina in galerija 
Čipke Mojca, kjer vsako leto pripravi-

jo kaj izvirnega, trgovina Paleta s pa-
pirnim darilnim programom in trgo-
vina s konceptom Rozamunda, kjer 
vse leto gostujejo številni ustvarjal-
ci. Z nami sta še dva gostinca, tudi 
že tradicionalno Jesharna ter ka-
varna in galerija Pr' Pepet, ki prilo-
žnostno v svojih prostorih pripravita 
razstave.

ͰͰ Kakšna je bila osnovna ideja Iz-

ložb domišljije in kako ste jo nad-

grajevali?
Osnovna ideja je bila, da se pove-

žemo prostori na Mestnem trgu in 

ponudimo našim meščanom nekaj 
izvirnega, unikatnega, kar v mestu 
manjka, kot nek odklon od potro-
šniške družbe, ki nas novembra in 
decembra zasipa z razprodajami in 
generičnimi darili … Ko se v trgo-
vskih centrih vse blešči ...

ͰͰ Ampak ta blesk je zgolj površin-

ski …

Tako je. Gre za hiperprodukcijo 
nekih izdelkov, za katere ne vemo, kje 
so nastali. Zato smo se mi obrnili na-
zaj k pristnim izdelkom, ki so vsi iz-
delani ročno, vsi so unikatni, v ozad-
ju poznamo človeka, ki jih ustvarja. 
Izdelki teh ljudi sicer nimajo nikoli 
takih možnosti za predstavitev, kot jo 
imajo izdelki velikih trgovcev.

ͰͰ Za prepoznavno grafično podobo 
Izložb domišljije že vsa leta skrbi 
oblikovalka Ana Bassin, za vsakole-

tno posebno okrasitev fasad pa aka-

demski kipar Matej Bizovičar. Kako 
je prišlo do sodelovanja z omenjeni-

ma ustvarjalcema?
Tudi to je bil eden izmed naših 

prvih izzivov – kako se že na začet-
ku umestiti na Mestni trg, kako se 
izpostaviti, da nas bodo ljudje sploh 
opazili, kajti vsi ti prostori na trgu 
delujejo celo leto. Z Ano Bassin smo 
se zato dogovorili, da bo poskrbela 
za našo celostno grafično podobo, 
s katero zdaj že vsa leta in vsakič v 
nekoliko prenovljeni izvedbi skrbi za 
našo prepoznavno podobo. Naredili 
smo »plakatek« – tako smo mu rekli 
prvo leto –, ki je bil obenem zloženka 
in vabilo, primerno za pošiljanje po 
pošti. Sredstev je bilo namreč malo, 
tako da smo natisnili samo en iz-
delek. Ana Bassin je takrat začrtala 
zemljevid, ki ostaja stalnica, in ori-
ginalne figurice na plakatku. Naši 
prostori pa so bili še vedno taki kot 
vse leto, zato smo se odločili povabiti 
k sodelovanju še Mateja Bizovičarja, 
ki je na podlagi celostne podobe, ki 
jo je pripravila Ana, dal idejo, da bi 
okrasili še fasade. Že prvo leto so se 
tako na štirih fasadah pojavile črne 
silhuete, ki jih je zdaj vsako leto več. Izložbe domišljije letos v mestno jedro vabijo že deveto leto. / Foto: Tina Dokl

Veliko ljudi se vsako leto 

odloči, da bodo prišli 
po darila prav v Izložbe 
domišljije oziroma si pridejo 
vsaj pogledat razstave in 
potem pri naših ponudnikih 
nakupujejo čez leto.
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Zdaj je to neke vrste »vzporedna« 

praznična okrasitev mesta. Te sil-
huete so v vseh teh letih postale zelo 
prepoznavne.

ͰͰ S tovrstnim prazničnim nakupo-
vanjem želite spodbujati odgovorno 
potrošništvo. Lahko rečete, da vam 
je že uspelo vsaj v določeni meri 
spremeniti nakupovalne navade ob-
čanov, da se zdaj pogosteje odločajo 
za »obdarovanje z domišljijo«?

Mislim, da nam je to uspelo že v 
prvi izvedbi, ker so bile Izložbe do-

mišljije v Škofi Loki res lepo sprejete. 
Veliko ljudi se vsako leto odloči, da 
bodo prišli po darila prav v Izložbe 
domišljije oziroma si pridejo vsaj 
pogledat razstave in potem pri naših 
ponudnikih nakupujejo čez leto. Pro-

mocijske materiale namreč shrani-
mo in jih delimo tudi po izteku Izložb 
domišljije, saj so v njih predstavljeni 
naši prostori, odpiralni časi in druge 
informacije, ki lahko komu pridejo 
prav čez vse leto.

ͰͰ Izložbe torej najbolj »žarijo« de-
cembra, aktualne pa so vse leto?

Tako je, decembra se le še do-

datno povežemo in pripravimo bolj 
praznične programe. Naš dogovor je 
tudi, da vsakega, ki pride v katerega 

od naših prostorov, usmerimo tudi k 
ostalim. Pri tem je v veliko pomoč že 
omenjeni zemljevid, ki vodi do teh 
prostorov.

ͰͰ Namen je tudi oživljanje stare-
ga mestnega jedra. Ste zadovoljni s 
prazničnim utripom v mestu, h ka-
teremu pripomorete tudi sami?

Že samo odprtje je vedno zelo lep 
dogodek, takrat se nas zbere tudi ve-

čina soustvarjalcev Izložb domišlji-
je in že to je precej velika skupnost. 
Skupaj se odpravimo na voden ogled 
prostorov Izložbe domišljije in se pri 
tem prijetno podružimo. Tudi drugi 
radi pridejo pogledat naše izložbe in 
s tega vidika v mesto pritegnemo ve-

liko ljudi, ki sicer mogoče ne bi prišli 
sem, ampak bi se zapeljali v trgovski 
center in na hitro kupili, kar ponuja-

jo tam.
ͰͰ Nakupi podpirajo tudi zgodbe po-

sameznih izdelkov. Kakšne zgodbe 
torej pripovedujejo?

Najpomembnejša zgodba, ki jo 
pripovedujejo, je ta, da je Škofja Loka 

in njena okolica območje neizmer-
ne ustvarjalnosti in neverjetne do-

mišljije; povezujemo ogromno ljudi, 
tako ljubiteljskih kot profesionalnih 
ustvarjalcev, umetnikov, in vsak 
ima za sabo nek svoj moment, raz-

log, zakaj ustvarja in kaj ga pri tem 
privlači. Ko ta dela združimo, pa se 
šele zares pokaže, kakšen prese-

žek predstavlja ta naša škofjeloška 
ustvarjalnost.

ͰͰ Prihodnje leto bo jubilejno, saj 
bodo Izložbe potekale deseto leto. 
Mogoče ob tej priložnosti že načrtu-
jete kaj posebnega?

Tako je. Prihodnje leto se bo zgo-

dila že deseta izvedba Izložb domi-
šljije. O tem smo se s soorganizatorji 
že pogovarjali, kako točno bomo 
stvari zapeljali, pa bomo še dorekli, 
zlasti po tem, ko bomo izpeljali le-

tošnjo deveto izvedbo, prvo po koro-

ni. Na podlagi te ocene bomo začr-
tali smernice za naprej. Zagotovo pa 
Izložbe domišljije ostanejo v mestu, 
saj so preživele tudi hude čase.

Fasade sodelujočih prostorov s prepoznavnimi črnimi silhuetami vsako leto okrasi Matej 
Bizovičar. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka in njena okolica 
predstavljata območje 
neizmerne ustvarjalnosti 
in neverjetne domišljije; 
povezujemo ogromno 
ljudi, tako ljubiteljskih kot 
profesionalnih ustvarjalcev, 
umetnikov, in vsak ima 
za sabo nek svoj moment, 
razlog, zakaj ustvarja in 
kaj ga pri tem privlači. Ko 
ta dela združimo, pa se 
šele zares pokaže, kakšen 
presežek predstavlja ta naša 
škofjeloška ustvarjalnost.
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Keramično posodje iz Bukovščice

Na dvorišču stanovanjske hiše v Bukovščici je bil pri arheoloških raziskavah 
odkrit pravi zaklad keramičnega posodja.

Zemljevid s prikazom lege najdišča nad vasjo Bukovščica v Selški dolini

L
eta 2011 so v Bukovščici v Selški 
dolini potekale arheološke raz-
iskave na območju predvidene 

gradnje stanovanjske hiše na naslo-
vu Bukovščica 17, ki leži na območju 
registrirane enote kulturne dedišči-
ne – Arheološko območje Laško (EŠD 
12117). Arheološko območje Laško 
je razglašeno kot dediščina zaradi 
imena zaselka Laško, ki naj bi priča-
lo o antični poselitvi in nakazovalo 
na potencialno arheološko najdišče. 
Prostor, kjer so potekale arheološke 
raziskave pod vodstvom Judite Lux iz 
ZVKDS OE Kranj, je bil predviden za 

zasebno stanovanjsko gradnjo. Izko-
pano območje je bilo veliko 210 kva-
dratnih metrov in je deloma posegalo 
v vznožje vzpetine, južni del pa je bil 
na nekoliko bolj izravnanem terenu.

V izkopnem polju sta bili odkriti 
dve odpadni jami, vkop za temelje 
objekta ter skupine kamenja, ki bi 
lahko predstavljale ostanke teme-
ljev objekta. Med najdbami prevla-
dujejo velike količine odlomkov ke-
ramičnega posodja, ki je bilo odkrito 
v različnih plasteh skupaj z živalski-
mi kostmi, odlomki stekla in želez-
nimi žeblji. Keramično gradivo pri-
pada loncem, skledam, krožnikom, 
pokrovkam, delom grelnih teles – 
pečnicam kot sestavnim delom lon-
čenih peči in svetilom – lojenkam. 

Niti ena posoda ni bila ohranjena v 
celoti. V okviru poizkopavalne obde-
lave gradiva nam je vseeno uspelo v 
celoti rekonstruirati 15 posod.

Med keramičnim gradivom pre-
vladuje sivočrna kuhinjska oziroma 
ognjiščna keramika s 17.932 odlom-

ki, 227 odlomkov je svetle neglazira-
ne keramike, sledi ji glazirana kera-
mika zelene, rjave in rumene barve 
z 2.867 odlomki, 11 odlomkov je bele 
emajlirane keramike in 32 odlom-

kov slikane glazirane keramike.
Odkrita kuhinjska oziroma og-

njiščna keramika, ki se je uporabljala 
za pripravo in shranjevanje hrane in 
tekočin, je večinoma neokrašena, v 
nekaterih primerih pa srečamo tudi 
krašenje s tehniko vrezovanja, vti-

Jože Štukl
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skovanja in celo apliciranja. Slikana keramika je, kot pove 

že ime samo, krašena s tehniko podglazurne poslikave, 
motivika, ki jo srečujemo, pa je v glavnem rastlinska in 
geometrična. Poleg enobarvne glazirane je predvsem 
slikana keramika sodila med posodje, ki ga povezujemo 
predvsem s serviranjem že pripravljene hrane in njenim 
uživanjem. Vsekakor pa moramo med keramičnim gradi-
vom posebej izpostaviti tri lojenke – preproste svetilke v 
obliki ovalnega krožnika z enostavni držajem, ki smo jih 
prav tako uspeli v celoti rekonstruirati.

V obeh odpadnih jamah je bilo odkritih tudi 2918 
živalskih kostnih ostankov. Pri 2024 primerkih je bilo 
mogoče določiti vrsto in anatomski del kosti. Med njimi 
prevladujejo kostni ostanki goveda s 37,4 odstotka, sledi-
jo ostanki svinje s 15,7 odstotka in drobnice (ovce, koze) 
s 15,6 odstotka. V zelo majhnih količinah, manj kot 1 od-

stotek, so zastopani tudi živalski ostanki lovnih živali 
(jelenjad in srnjad). Pri preostalih 863 primerih kostnih 
ostankov pa zaradi slabe ohranjenosti in fragmentira-

nosti taksonomsko-anatomska določitev ni bila mogoča.
Odkrito keramično gradivo je datacijsko precej neob-

čutljivo, zato ga je zelo težko natančneje časovno opre-

deliti kot na splošno v novi vek in moderno dobo, kar bi 
pomenilo čas od 17. do začetka 20. stoletja.

Na vprašanje, zakaj in kako se je ob stanovanjski hiši 
v Bukovščici nabral tako obsežen odpad keramičnega po-

sodja, je zelo težko odgovoriti. Ob predpostavki, da je šlo za 
navaden hišni odpad, bi se morali predmeti nabirati skozi 
zelo dolgo časovno obdobje. Vsekakor bi tako velike koli-
čine odpadnega keramičnega gradiva prej povezali s pre-

teklo obrtno dejavnostjo v povezavi z gostinstvom kot pa 
navadnim hišnim odpadom, čeprav za potrditev tovrstne 
hipoteze za zdaj nimamo zadostnih dokazov.

Ob obisku Loškega muzeja si lahko izbor restavrira-

nih predmetov iz Bukovščice ogledate na občasni raz-

stavi v razstavnem kotičku Fokus.

Lonci in pokrovke / Foto: Jože Štukl

Sklede in krožniki / Foto: Jože Štukl

V Bukovščici v Selški dolini je bilo pri 
arheoloških raziskavah odkritih več kot 
21.000 keramičnih odlomkov.

Lojenke / Foto: Jože Štukl
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Volila skoraj polovica občank in občanov

»Imamo visoke cilje in vsega skupaj se veselim,« je takoj po razglasitvi 

rezultatov lokalnih volitev povedal župan Tine Radinja.

V 
občini Škofja Loka je bila vo-

lilna udeležba na županskih 
volitvah skoraj 50-odstotna, 

med štirimi kandidati za župana pa 
je z veliko prednostjo, s skoraj 74 

odstotki glasov, slavil sedanji župan 
Tine Radinja. Na drugo mesto se je 
z dobrimi 16 odstotki glasov uvrstil 

Gašper Hafner, na tretje z nekaj več 
kot šestimi odstotki Rolando Krajnik, 
na četrto pa z dobrimi tremi odstotki 
glasov Martin Trampuš. »Zelo sem 
vesel, zadovoljen in tudi počaščen 
zaradi zaupanja občank in občanov. 
Verjel sem, da se bodo rezultati dela 

v štirih letih pokazali tudi na voli-

tvah, da bo ta podpora tako velika, pa 

ne. Gotovo je to zame dobra popot-
nica in zaupnica za prihodnja štiri 

leta in da bomo nadaljevali delo, ki 

je vključevalno. To pomeni, da vsak 
v občinski upravi, v svetu, pa tudi vsi 
v društvih in drugih organizacijah 

prispevajo svoje, vse skupaj pa pove-

žemo v to, kar je Škofja Loka.«
Tine Radinja in Prijatelji Loke 

so dobili tudi kar trinajst mandatov 

v občinskem svetu: člani OS v pri-
hodnjih štirih letih bodo tako Miha 

Peternel, Lea Križnar, Blaž Jesenko, 
mag. Melita Rebič, Sergej Novak, 
Marko Murn, Borjana Varja Koželj, 
Jan Gorše, Marija Demšar, mag. 
Miha Ješe, Tinka Teržan in mag. 
Bojan Luskovec. Šest mandatov je 
dobila SDS: Roman Hartman, Gre-

gor Hostnik, Polona Dobrovoljc, mag. 
Robert Strah, Katarina Bertoncelj 
Megušar in Aleš Habjan.

Tri mandate v škofjeloškem ob-

činskem svetu bo imelo Gibanje 

Svoboda: Simon Krajšek, Jernej Ko-

rošec in Branko Celar. Dva mandata 
pripadata stranki SLS: Valentin Je-

senovec in Tomaž Paulus.
Po enega imajo Komunalno eko-

loška lista (Rolando Krajnik), Levica 
(Gašper Doljak), Nova Slovenija – Kr-
ščanski demokrati (Ciril Peternel) in 
SD (mag. Mirjam Jan Blažič).

»V kampanji se vedno naučimo 
česa novega, se pa že drugič zapo-

red protikandidatom zahvaljujem za 

dobro vsebinsko kampanjo, v kateri 

smo ugotavljali, da imamo za razvoj 

Škofje Loke vsi podobne programe, 
nekaj razlike je bilo le v tem, kako 

bi jih kdo uresničil,« je povedal Tine 
Radinja, ki poudarja, da je med ob-

činskimi projekti najprej na vrsti 
prenova Mestnega trga. Če bo vse 
po načrtih, naj bi se spomladi začela 
dela. »Prav tako se bodo nadaljevala 
dela na Kidričevi cesti, veliko energi-

je bo namenjene reševanju prostor-

ske stiske v vrtcih in zdravstvenem 

domu, prav tako se pripravlja doku-

mentacija za nov dom upokojencev, 

pri čemer ves čas sodelujemo z in-

vestitorjem,« je v dneh po zmagi na 

lokalnih volitvah še povedal škofje-

loški župan Tine Radinja.
Kar se tiče zadnjih referendu-

mov o novelah zakonov o vladi, 

dolgotrajni oskrbi in RTV Slovenija, 
ki jih je predlagala SDS, pa so bili v 
volilnem okraju Škofja Loka 1, ki za-

jema območje občine Škofja Loka, 
volivke in volivci neenotni, saj so 

dvakrat večinsko glasovali za in 
tako torej podprli vladna zakona, 

enkrat pa proti vladnemu zakonu. 
V volilnem okraju Škofja Loka 2, ki 
obsega preostale tri občine na Ško-

fjeloškem, pa so volivke in volivci 
večinsko glasovali proti vsem trem 
vladnim zakonom.

Klara Mrak

Veselje ob ponovni zmagi na lokalnih volitvah / Foto: Gorazd kavčič
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Cesta čez Gorajte je prenovljena

Prejšnji mesec se je zaključila gradnja ceste čez Gorajte, ki je trajala 

od letošnjega marca, saj je občina obnovila tudi kolesarsko povezavo, 
pločnike pa tudi odvodnjavanje, javno razsvetljavo in ukrepe za zaščito 

dvoživk, prav tako pa so zgradili novo vodovodno omrežje.

N
a Občini Škofja Loka so že 
pred časom sklenili obnovi-
ti dotrajan odsek ceste čez 

Gorajte, v sklopu projekta pa se je v 
celoti uredila lokalna cesta s kole-

sarsko povezavo v skupni dolžini 1,5 
kilometra.

Na cesti so uredili ukrepe za 
umirjanje prometa, na bolj izpostav-

ljenih mestih so uredili pločnike, na 
celotnem odseku ceste se je uredilo 
odvodnjavanje, na določenih mes-

tih pa je bila postavljena nova jav-

na razsvetljava. Pri obnovi ceste so 
izvedli tudi ukrepe za zaščito dvo-

živk.

Sestavni del projekta je bila tudi 
izgradnja novega vodovodnega om
režja v skupni dolžini 1238 metrov, ki 
bo izboljšalo hidravlične razmere na 
vodovodu.

Pogodbena vrednost projekta 
znaša nekaj manj kot 1,4 milijona 
evrov, projekt pa iz kohezijskega 
sklada sofinancira Evropska unija. 
Vrednost namenskih nepovratnih 
sredstev znaša okoli 150 tisoč evrov.

»Cesta, kakšna je bila na tem od-

seku, nam ni bila v ponos in kar nekaj 
pogojev je bilo treba izpolniti, da smo 
jo sploh lahko začeli obnavljati. Za-

vod za varstvo narave in ministrstvo 
sta na tem biotsko zanimivem podro-

čju glede dvoživk namreč postavila 
posebne pogoje. Poleg tega smo ob 

prenovi ceste nadgradili tudi vodo-

vodno omrežje, ki bo zdaj omogoča-

lo večjo varnost zagotavljanja pitne 
vode za območje Svetega Duha. Iz-

polnjeni pogoji in s tem tudi sofinan-

ciranje so nam omogočili, da smo k 
projektu lahko pristopili. Da pa danes 

lahko prerežemo trak, pa so zaslužni 
izvajalci iz Gorenjske gradbene druž-

be in njihovi partnerji ter vsi, ki so se 
zadnje mesece trudili na tej trasi,« 
je ob odprtju ceste poudaril škofjelo-

ški župan Tine Radinja, ki je trak na 
prenovljeni cesti simbolično prerezal 
skupaj z direktorjem Gorenjske grad-

bene družbe Stanislavom Remicem.
»Res je bilo potrebnih kar nekaj 

pogovorov in usklajevanja glede re-

konstrukcije te ceste, ki je bila tudi za 
nas kar zahtevna. Težave v gradbeni-
štvu so znane, saj si podražitve sledi-
jo ena za drugo. Tako sem tudi jaz ve-

sel, da smo na koncu dobili tako lepo 
cesto, na katero, verjamem, bomo vsi 
ponosni. Za potrpežljivost bi se rad 
zahvalil krajanom, pa tudi sodelav-

cem za dobro opravljeno delo,« je ob 
odprtju prenovljene ceste dejal direk-

tor Gorenjske gradbene družbe Stani-
slav Remic.

Vilma Stanovnik

Direktor Stanislav Remic in župan Tine Radinja sta simbolično prerezala trak na obnovljeni 
cesti. / Foto: vilma stanovnik

Cesta, kakšna je bila na tem 

odseku, nam ni bila v ponos 

in kar nekaj pogojev je bilo 

treba izpolniti, da smo jo 

sploh lahko lahko začeli 
obnavljati.
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Naše delo je tek na dolge proge

Tine Radinja ostaja škofjeloški župan. Dokaz, da so občani zadovoljni z njegovim 
delom, je tudi rezultat njegove liste Prijatelji Loke na zadnjih volitvah; število 
mandatov v občinskem svetu so povečali z devet na trinajst.

ͰͰ Tine Radinja, čestitke ob veliki zmagi v Škofji Loki. 
Skoraj 74 odstotkov glasov so vam na volitvah namenili 
občanke in občani. Čemu pripisujete tako dober rezul-
tat?

Hvala za čestitke, predvsem sem hvaležen Ločan-
kam in Ločanom za široko podporo, za katero verjamem, 
da je predvsem odraz preteklega načina dela, ki je bil 
izjemno vključevalen, posvetovalen in širok. V zadnjem 
mandatu se je pokazalo, da je moč premakniti tudi stva-
ri, ki so stale deset, petnajst let, z nekim mehkejšim pris-
topom. Podobno se je izkazalo tudi pri sodelovanju z raz-
ličnimi akterji tu v Loki. Občanke in občani so to videli 
in prepoznali, tako da sem jim zelo hvaležen za podporo, 
hkrati pa prevzemam veliko breme odgovornosti, saj je s 
tako velikim zaupanjem pričakovanje tako do mene kot 

do ekipe, s katero ustvarjamo zgodbo občine Škofja Loka, 
samo še toliko večje.

ͰͰ Po eni strani se vam je gotovo odvalil kamen od srca, 
saj je konec koncev vse mogoče, dokler rezultati volitev 
niso znani.

Absolutno. Lahko rečeva kamen od srca, še bolj pa 
je dober tisti občutek, ko se zaveš, da občanke in občani 
verjamejo vate, v tvoje delo. Kot sem rekel, tako zaupanje 
zahteva veliko odgovornost, zato v novi mandat na neki 
način vstopamo, lahko rečem, skromno in ponižno.

ͰͰ Kot ste sami rekli, ste močno zaupanje volivcev pri-
dobili tudi s povezovalnim pristopom. Na katere projek-

te v minulem mandatu ste najbolj ponosni?
Res je. Naš način del je bolj povezovalen in vključujoč 

– ampak seveda so nujni konkretni rezultati. Ponosen 
sem na projekt Naša Loka – participativni proračun, ki 
je bil hkrati projekt povezovanja in prebujanja krajevnih 
skupnosti. Izredno pomemben je bil projekt nakupa ko-

munalnega podjetja in njegovo prestrukturiranje v javno 
podjetje. Zdaj res dobro služi občankam in občanom, saj 
je primarno poslanstvo takšnega podjetja, da je storitev 
karseda kakovostna in dobra. Zelo sem ponosen, da smo 
pri izgradnji kolesarskih poti naredili tri ali štiri korake 
naprej, še bolj pa na to, da smo pritegnili druge vire finan-
ciranja, da nas te poti pravzaprav zelo malo stanejo. Ve-
činoma jih znamo pokriti iz evropskih sredstev in tako 
načrtujemo tudi v prihodnje.

Seveda smo v minulem mandatu poskrbeli za oza-
ljšano podobo mesta: obnovili smo trge, ulice, v teku je 
prenova Kidričeve ceste in prenavljamo tudi kup dru-
gih cest v občini. Začeli smo prenovo vaških središč in 
trgov, ta projekt bomo nadaljevali, saj daje zelo dobre 
rezultate.

Klara Mrak

Tine Radinja bo župan Škofje Loke tudi prihodnja štiri leta. / Foto: 
Gorazd kavčič

Veseli december se je v Škofji Loki začel 
minuli petek s prižigom lučk in odprtjem 
drsališča. Pripravili so še odprtje razstave 
in koncert Puštuci u Lok, nazaj so Izložbe 
domišljije.
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ͰͰ Kakšno je bilo iztekajoče se leto?
Letošnje leto so nas roki finan-

ciranja kar dobro pritiskali v imple-

mentacijo projektov. Najbolj viden 

projekt je prenova Loškega gradu, 

kjer sredstva za celostno obnovo 

črpamo iz virov dveh ministrstev 
– infrastrukturnega in kulturnega. 

Obnova se nadaljuje tudi v zadnjem 

mesecu leta, vse dokler bodo tempe-

rature dopuščale. Na Kidričevi ces-

ti smo pred zimo prišli do faze, ki 

vključuje cesto do Petrola, spomladi 
bodo izvajalci nadaljevali do žele-

zniške postaje in naprej. Žal prepo-

časi potekajo dela v Hrastnici. Gre 
za velik projekt skoraj dva kilome-

tra rekonstrukcije kanalizacije in 

vodovoda. Upam, da bo ta faza pre-

nove končana pred zimo, tako kot je 
predvideno. Kar se tiče krožišča na 
Lipici, pa smo s strani države dobili 
vse podpisane odločbe, nato so šli v 
izbiro izvajalca, ki pa še do danes ni 

pravnomočna. Kot kaže, so se zgodi-
le neke pritožbe, ponovne presoje, ne 
vemo natančno, kaj se pravzaprav 
dogaja. Upamo pa, da se to čim prej 
razreši.

ͰͰ Pred vami je torej še en štiriletni 

mandat. Kaj bo prinesel občankam 
in občanom?

Delo v občinski upravi in lokalni 
skupnosti je tek na dolge proge. Pro-

jekti se skozi mandate širijo: od sno-

vanja in načrtovanja do implemen-

tacije. Zastavljenih imamo ogromno 
projektov, najprej pa moramo zapreti 

njihove finančne strukture, poiskati 
različne vire financiranja, saj se iz 
samo enega vira ne naredi veliko. Če 
bi bili odvisni samo od občinskega 
proračuna, ne bi mogli postoriti toli-
ko, kot smo in kot nameravamo tudi 

v prihodnje. Med prioritetami pri-
hodnjega mandata so tudi prenova 
Mestnega trga, knjižnica, osnovna 
šola, nadaljevali bomo vse načrtova-

ne infrastrukturne objekte ...
ͰͰ Vaša lista Prijatelji Loke je na 

zadnjih lokalnih volitvah precej na-

predovala, v tokratni sestavi občin-

skega sveta boste imeli 13 mandatov 
(v zdajšnjem 9)?

Veseli smo tega rezultata, ki je 

zares odličen, predvsem pa nepriča-

kovan. Odgovornost je zato še toliko 

večja. Bodo pa svetnice in svetni-
ki liste Prijatelji Loke predstavniki 
vseh generacij, uravnoteženost pa 
velja tudi med spoloma. Se mi zdi, 

da bo »fajn« svetniška skupina, in 

res je, da bo tudi precej večja kot na-

zadnje. Sicer je članov občinskega 
sveta 28, danes imamo konstitutiv-

no sejo, na kateri bo prisega za novi 

mandat in formiral se bo občinski 
svet. Ta se bo zelo hitro lotil dela, 
saj drugo redno sejo načrtujemo že 
22. decembra. Na njej bomo prvič 
obravnavali proračun za prihodnji 
dve leti, saj ga želimo čim hitreje 
imeti pod streho.

ͰͰ Prireditve so iz leta v leto kako-

vostnejše, drugačne, imate raznolik 
nabor izvajalcev ...

(se zamisli) Mogoče je neka pra-

va loška posebnost, na katero smo 

lahko ponosni, da prireditev ne dela 
občina in niti ne javni zavod za ob-

čino, ampak jih delajo organizatorke 
in organizatorji v društvih in zavo-

dih. To se potem skupaj zloži v kolaž. 
Ta kolaž je včasih malo bolje, včasih 
malo slabše zložen, je pa iz tistega, 
kar ljudje radi delajo in tudi pokaže-

jo drugim. Mogoče je zato vse skupaj 
malo bolj »loško«. Letošnji zimski 

festival Loka v snegu bo izredno bo-

gat, prireditev bo še in še: za otroke, 

starejše, klasična, zabavna glasba, 
»žurke«, komorni koncerti … In sil-
vestrovanje na Mestnem trgu letos 
seveda bo! Veliko koncertov bo tudi 

v šotoru na Štemarjah, na Mestnem 
trgu bodo hiške … Dogajalo se bo ves 
december, predvsem bodo z dogodki 

napolnjeni konci tedna.

Obnovo Kidričeve ceste bodo nadaljevali po koncu zime. / Foto: Gorazd kavčič

Mogoče je neka prava loška 
posebnost, na katero smo 
lahko ponosni, da prireditev 
ne dela občina in niti ne 
javni zavod za občino, ampak 
jih delajo organizatorke in 
organizatorji v društvih in 
zavodih. To se potem zloži v 
kolaž; včasih je bolje, včasih 
slabše zložen. Zagotovo 
pa je iz tistega, kar ljudje 
radi delajo in tudi pokažejo 
drugim. Mogoče je zato vse 
skupaj malo bolj 'loško'.«
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Knjižnica bo novo kulturno središče
V Škofji Loki naj bi vendarle dobili novo moderno knjižnico, ki bo imela prostore 
v stavbi nekdanje Name.

V avli Občine Škofja Loka si je bilo v novembru 
moč ogledati razstavo natečajnih rešitev za novo 
knjižnico, prav tako pa so odgovorni predstavili 

izbrano rešitev. »Verjamem, da bo z modernimi pristopi 
h kulturnemu centru, kar knjižnica zagotovo je, postala 
novo kulturno središče. Lokacija zanjo je tako izjemna, 
da zagotovo potrebuje tudi izjemne arhitekturne rešitve. 
Mislim, da so pripravljavci gradiv razumeli prostor in ga 
znali nagovoriti v njegovi povezovalnosti med Šolsko 
ulico, Kapucinskim samostanom, osnovno šolo in sta-

rim mestnim jedrom,« je povedal župan Tine Radinja in 
pojasnil, da je sedaj čas projektiranja, nato bo sledila ob-
java javnega razpisa za izvajalca. »Naša naloga je, da si 
zagotovimo tako evropska kot državna sredstva, ki bodo 
pomagala, da pride čim prej do realizacije. Z veliko mero 
optimizma bo to čez dobri dve leti,« je dodal župan.

Natečaj in delo natečajne komisije je predstavila vod-
ja oddelka za okolje in prostor Tatjana Bernik. »Želeli 
smo združiti in povezati pomembne prvine tega prosto-
ra, poleg tega pa smo določili še nekatere zelo natančne 
pogoje, kot je, da bo investicijsko vzdrževanje enostavno 
in ekonomično, da se bo izkoristilo tudi čim več svetlobe. 
Prav tako je pomembno, da so pogledi odprti proti stare-
mu mestnemu jedru, pa tudi da so prostori dobro obli-
kovani in da bo imela knjižnica tudi dodatne prostore, 
kot so kavarna s čitalnico, galerija, prireditveni prostor 
in terasa,« je dejala Tatjana Bernik.

»Zelo sem vesel, da je bila tudi knjižnica povabljena 
k temu, da smo dali svoje mnenje in povedali svoja pri-
čakovanja. To je bilo upoštevamo tudi v razpisni doku-
mentaciji,« je povedal direktor Knjižnice Ivana Tavčarja 
Matjaž Eržen.

Izbrano rešitev sta predstavila vodja biroja Void arhi-
tektura Primož Žitnik in Mina Hiršman, ki sta pojasnila, 
da bo knjižnica funkcionalno ločena od bančne poslo-
valnice. Imela bo glavni vhod za obiskovalce s Kapucin-
skega trga, s ploščadi pred obstoječim objektom, in do-
datni javni vhod iz predprostora osnovne šole na severni 
strani, ki se bo navezoval neposredno na otroški odde-
lek. Dostop do vseh prostorov knjižnice bo zagotovljen 
tudi invalidom in obiskovalcem z otroškimi vozički.

Vilma Stanovnik

Zmagovalno arhitekturno rešitev je predstavil Primož Žitnik. / Foto: 
Gorazd kavčič

Pogled v notranjost nove knjižnice / Foto: arhiv biroja void arhitektura
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Sprehod čez prehod in odprto pismo

Prejšnji mesec je Civilna iniciativa Sprehod čez prehod s protestnim 
sprehajanjem čez osemnajst prehodov za pešce med Zgornjimi Bitnjami  
in Retečami opozorila na preobremenjenost ceste med Kranjem in Škofjo  
Loko ter Jeprco.

T
omaž Paulus je kot škofjelo-

ški občinski svetnik dal že 
dve pobudi za rešitev pro-

metne situacije na tem delu ceste, 
vendar, kot ugotavlja, takšne pobude 
lahko ostanejo mrtve črke na papir-

ju. »Da bi kaj premaknili, je potrebna 
večja manifestacija,« pravi Paulus, ki 
je pojasnil, da so se zato odločili za 
organizacijo Sprehoda čez prehod.

Obstoječe stanje je stresno zlasti 
za krajane ob cesti, starši šoloobve-

znih otrok so v skrbeh, kako bodo 
prečkali cesto, ob cesti brez pločnika 
pa se je v jutranji temi in megli težko 
prebiti mimo težkih tovornjakov do 
avtobusne postaje. Veliko časa iz-

gubljajo tudi, da se lahko vključijo na 
glavno cesto,

»Z akcijo želimo opozoriti na pre-

obremenjenost ceste Kranj–Škofja 
Loka–Jeprca, prav tako pa želimo 
osvestiti novoizvoljene svetnike 
in župane v kranjski in škofjeloški 
občini ter vse državne organe in 

vse odločevalce, ki imajo vpliv na 
to, kako poteka promet na tej cesti. 
Pozivamo, da se pospešeno začne 
gradnja ceste med Industrijsko cono 
Trata in Mejo, hkrati pa želimo apeli-
rati na državo, da cesto Kranj–Jepr-
ca odpre za tovorna vozila nad 7,5 
tone. Cesta je za ta promet namreč 
zaprta zato, da bi se tovorni promet 
preusmerjal na avtocesto, ker pa se 
vozniki tovornjakov izogibajo pla-

čevanju cestnine, pa uporabljajo to 
cesto tukaj. Tako me je ravno danes 
ponoči poklical eden od krajanov in 
povedal, da ponoči mimo pelje na 
uro kar šestdeset tovornjakov, kar pa 
je za potrebe našega lokalnega oko-

lja absolutno preveč,« je poudaril To-

maž Paulus in dodal, da si na miren 
in strpen način želijo spodbuditi, da 
se cesta čim prej razbremeni.

»Občini Škofja Loka in Kranj spre-

jemata občinski prostorski načrt, kar 
lahko traja nekaj let, mi pa želimo, da 
se to zgodi v roku enega leta. Seveda je 
pri tem pomembna tudi država, saj je 
treba za občinski prostorski načrt več 
kot dvajset soglasij,« je pojasnil To-

maž Paulus in dodal, da mu je v civil-
no iniciativo uspelo povezati krajevne 
skupnosti, na akciji pa je sodelovalo 
okoli dvesto ljudi iz petih različnih 
krajevnih skupnosti, in sicer Bitnje, 
Žabnica, Sveti Duh, Godešič in Reteče.

Po akciji so pripravili tudi odprto 
pismo ter v njem še enkrat poudarili 
željo civilne iniciative, da se cesta v 
najkrajšem času razbremeni. »Tudi v 
nadaljevanju želimo nastopati sku-

paj,« je še dodal Tomaž Paulus in po-

jasnil, da bodo, če bo treba, organizi-
rali še več akcij.

Vilma Stanovnik

Sprehoda čez prehod na cesti Kranj–Škofja Loka–Jeprca se je na osemnajstih prehodih 
udeležilo okoli dvesto krajank in krajanov. / Foto: Gorazd kavčič

Pozivamo, da se pospešeno 

začne gradnja ceste med 
Industrijsko cono Trata 
in Mejo, hkrati pa želimo 
apelirati na državo, da cesto 
Kranj–Jeprca odpre za 
tovorna vozila nad 7,5 tone.
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Straniščna školjka ni smetnjak

Vanjo sodijo samo človeški izločki in toaletni papir. Vse druge odpadke pa 
je treba ustrezno ločevati in oddati v namenski zabojnik ali v zbirni center, 
poudarjajo v Komunali Škofja Loka.

V Komunali Škofja Loka še 
enkrat poudarjajo, da odpadki 
in odpadne tekočine ne sodi-

jo v straniščno školjko, saj se z vodo 
odplaknejo v hišni kanalizacijski pri-
ključek, nato v javno kanalizacijo, na-
zadnje pa končajo na vtoku v čistilno 
napravo. Poudarjajo, da prav vsi lahko 
vplivamo na stanje okolja, v katerem 
živimo, ter na stroške odvajanja in či-
ščenja odpadnih voda.

Odpadki v odpadni vodi povzro-
čajo zamašitve črpalk na črpališčih 
javne kanalizacije ter s tem nepo-
trebne posege. Ko odpadna voda 
priteče v čistilno napravo, lahko od-
padki povzročijo mehanske okvare 
naprav, posledično pa tudi višje stro-
ške vzdrževanja in čiščenja. Odpad-
ke, ki so pomešani z izločki, je treba 
namreč pobrati iz odpadne vode na 
vtoku v čistilno napravo in jih od-

dati pooblaščenemu prevzemniku 
odpadkov.

Tudi nevarne snovi ne sodijo v 
straniščno školjko

Te načenjajo materiale, iz katerih 
je zgrajena kanalizacija, ter povzroča-
jo okvaro opreme v črpališčih in čis-
tilni napravi. Vanjo ne sodijo odpadna 
olja in naftni derivati, saj so to biološko 
težko razgradljive ali nerazgradljive 
snovi, ki se ne razgradijo niti na čis-
tilni napravi in povzročajo obremeni-
tev za odvodnike. Ne mečimo vanjo 
gradbenih odpadkov: malte, cementa, 
desk, opažnih elementov, ker zamaši-
jo kanalizacijske cevi. Nevarne sno-
vi in gradbene odpadke odvažamo 
v Zbirni center Draga, kot tudi barve, 
topila in dezinfekcijska sredstva, ker 
vsebujejo težko razgradljive in strupe-
ne snovi, ki povzročajo motnje ali celo 
prekinitve delovanja biološkega dela 
čistilne naprave in zastrupitev živih 
organizmov v odvodnikih. Komunala 

Škofja Loka vsako leto organizira tudi 
več akcij zbiranja nevarnih odpadkov, 
lahko jih torej tudi takrat pripeljemo 
na določena zbirna mesta.

V školjko ne mečemo trdnih in 
organskih odpadkov

Trdni odpadki, kot so nogavice, 
čistilna volna, kosi tekstila, drobni 
plastični predmeti, papir in embala-
ža, pri obratovanju črpališč povzro-
čajo mehanske poškodbe. Organski 
odpadki, kot so ostanki hrane iz go-
spodinjstev ali obratov za pripravo 

hrane, pa povečujejo obremenitev 
odpadne vode in količino usedlin, ki 
pospešujejo gnitje v kanalu in s tem 
povzročajo neprijetne vonjave, poleg 
tega pa so organski odpadki vaba in 
hranilo za glodavce, ki se zato lahko 
čezmerno razmnožujejo. Sicer jih 
redno zatirajo z deratizacijo, ki pa je 
ustrezna le v primeru, da se vsi upo-
rabniki držimo navodil o tem, kaj ne 
sodi v kanalizacijo.

Klara Mrak

Organski odpadki ne sodijo v straniščno školjko. / Foto: Gorazd kavčič

Odpadki v odpadni vodi 

povzročajo zamašitve 
črpalk na črpališčih javne 
kanalizacije ter s tem 
nepotrebne posege. Ko 
odpadna voda priteče v 
čistilno napravo, lahko 
povzročijo mehanske okvare 
naprav, posledično pa tudi 
višje stroške vzdrževanja 
in čiščenja, poudarjajo v 
Komunali Škofja Loka.
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Javni poziv NUSZ za leto 2023

Občina je objavila Javni poziv o razgrnitvi podatkov za zazidana in nezazidana 
stavbna zemljišča za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Klara Mrak

J
avni poziv je namenjen vsem 
zavezancem za plačilo nado-
mestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v občini Škofja Loka za 
leto 2023. Razgrnitev podatkov pote-
ka do 31. decembra.

Podatki, pomembni za odmero 
nadomestila za uporabo zazidanega 
in nezazidanega stavbnega zemljiš-
ča kot tudi podatki o zavezancih so 
na vpogled zavezancem v prostorih 
Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 
Škofja Loka, v pisarni št. 15 v drugem 
nadstropju.

Zavezanci za plačilo nadomesti-
la za uporabo stavbnega zemljišča 
lahko podatke za lastne nepremič-
nine pregledujejo osebno ali po tele-
fonu, in sicer do 14. decembra v času 
uradnih ur občine.

Zavezanci so občini dolžni spo-
ročiti vsako spremembo zavezanca 
in spremembe drugih podatkov, po-
membnih za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 
2023. Spremembe in obvestila, ki so 
pomembna za odmero nadomestila, 
so sprememba zavezanca, spremem-

ba vrste dejavnosti ali namembnosti 
prostora, objekta ali zemljišča, spre-
memba poslovne ali stanovanjske 

površine, sprememba stalnega pre-
bivališča oziroma naslova zavezan-
ca, kjer sprejema poštne pošiljke, in 
podobno. Če zavezanec ne sporoči 
nastalih sprememb, se za odmero 
uporabijo podatki, s katerimi razpo-
laga občina ali se lahko pridobijo brez 
sodelovanja zavezanca.

Spremembe je treba sporočiti 
s pisno in podpisano vlogo, ki ji je 
treba priložiti dokazila. Do izteka 
javne razgrnitve, torej do 31. decem-

bra letos, jo lahko pošljete na naslov 
Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 
4220 Škofja Loka, jo vložite osebno 
na vložišču občine ali pa jo pošljete 
na nusz@skofjaloka.si.
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Amlet, Omelija in preostala tovarišija

Zadnji novembrski petek so na Loškem odru premierno uprizorili komedijo Iva 
Brešana Predstava Hamleta v vasi Spodnja Mrduša v režiji Dejana Spasića.

I
n ponovno dokazali, da ima Ško-

fja Loka najboljšo ljubiteljsko 

gledališko skupino v državi. Ma-

tički – najvišje igralske nagrade v 
ljubiteljskih gledališčih – so zadnji 
dve leti na Linhartovem srečanju 
največkrat pot našli prav v igral-
sko skupino Loškega odra, lani za 

igralske dosežke v predstavi Anti-
gona v New Yorku (sledile so tudi 

nagrade na festivalih v tujini), letos 

za predstavo Strasti, laži in maček 
v žaklju. Nova uprizoritev škofjelo-

škega ansambla Predstava Hamleta 

v vasi Spodnja Mrduša hrvaškega 

avtorja Iva Brešana, ki jo je režiral 

Dejan Spasić, vsekakor kaže na na-

daljevanje v tej smeri.
Zgodba nas popelje v čase trde-

ga socializma v vas nekje bogu za 

hrbtom, kjer partijski sekretar Buko-

vec (igra ga Matej Čujovič) v skladu z 
geslom kulturo ljudstvu od edinega 

izobraženca v vasi učitelja Škufce 
(Bojan Trampuš) zahteva, da priredi 

in režira tragedijo o Hamletu. Prep-

rostim kmetom in delavcem igra 

ne gre ravno dobro z jezika, zgodba 

pa hkrati poteka še na dveh nivo-

jih, Bukovec in nameščenec vaške 
Zadruge Maček (Jan Bertoncelj) z 
obtožbo, da je poneveril zadružni 
denar, v zapor spravita očeta Jožka 
Skoka (Gregor Gartner), ta pa ima 

ljubensko razmerje z Anico (Maja 

Demšar), hčerko še enega vaškega 
funkcionarja Purgarja (Blaž Vehar). 
Vse tri zgodbe se v predstavi preple-

tajo in smešijo lokalne skozi politiko 

nastavljene povzpetnike, še bolj kot 

to pa pokažejo na tipične lastnosti, 
ki jih dobijo ljudje na oblasti, čeprav 
ti po pameti in sposobnostih ne spa-

dajo tja.
Predstavo poleg brezčasnosti 

odlikuje več stvari. Ena je zagotovo 
preprost in precej sočen jezik – pre-

vod in priredba besedila sta delo rež-

iserja Dejana Spasića in mojstra be-

sede Ludvika Kaluže – tudi duhovito 
podomačeni imeni glavnih junakov 
Shakespearove tragedije, zapisani v 

naslovu. Dramaturgija Denisa Poni-
ža omogoča tekočo igro in menjavo 

Igor Kavčič

Predstava Hamleta v vasi Spodnja Mrduša: Loški oder odlikuje odlična ansambelska igra z nekaj izjemnimi posamezniki. / Foto: Aljaž Hafner
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prizorov. Največja odlika Loškega Hamleta pa je zagoto-
vo ubran igralski ansambel. Ta deluje, kot se za komedijo 
spodobi – sproščeno, a hkrati homogeno. V prispodobi 
bi lahko rekli, da plošča obsežne, 13-članske ekipe niti 
enkrat ne preskoči. Hkrati pa ekipa daje prostor izsto-
pajočemu Mateju Čujoviču, prvemu partijcu na vasi, ki 
z dobro slišanimi petami škornjev in Napoleonsko držo 
vseskozi daje vedeti, da je glavni. S presežki vsak v svoji 
vlogi mu sledijo Jan Bertoncelj, ki nima tekmeca v gibu, 
prepričljiva sta vseskozi s pritajeno jezo Gregor Gartner 
kot Skok in Hamlet ter v težak položaj vržena Maja Dem-

šar kot Anica in Ofelija, pa v usodo vdani učitelj Škufca z 
Bojanom Trampušem, izjemna je Irena Kožuh, pa naj bo 
jezikava vaška gostilničarka ali pa hedonistična kraljica 
Gertruda, morda v vlogah v ozadju, z duhovitimi monolo-
gi pa izstopajoč komentator je Gašper Murn kot Šimen, tu 
je vedno zanesljivi poslušni partijec iz druge vrste Blaž 
Vehar ter vsi drugi kmetje in delavci: Matjaž Eržen, Petra 
Kalan, Alenka Okorn, Janez Justin in Dane Jemc. Vlo-
gam primerno jih je oblekla Barbara Drmota, da je gib v 
predstavah zadnjih let na izjemno visoki ravni pa skrbi 
Klemen Janežič.

Po dolgem aplavzu ob koncu predstave je predstavnik 
OI JSKD Škofja Loka Aldo Komar podelil jubilejne znač-
ke za večletno ustvarjanje v gledališču. Srebrno značko 

sta prejela Irena Kožuh in Gregor Gartner, zlato Jan Ber-
toncelj, Gašper Murn in Blaž Vehar, častni priznanji pa 
Ludvik Kaluža in Matjaž Eržen, ki slavi tudi šestdeset let 
zvestobe gledališkim deskam. V decembru na Loškem 
odru sledijo še štiri ponovitve: 14. in 15. decembra in 20. 
in 21. decembra, vselej ob 19.30. Verjemite mi – ob Amle-
tu, Omeliji in tovarišiji vam zagotovo ne bo dolgčas.

Matjaž Eržen je že 60 let predan gledališču. / Foto: Matic ritonja
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Tretjič prejeli najvišje priznanje

Filatelistično društvo (FD) Lovro Košir Škofja Loka ostaja med najbolj aktivnimi 
– Filatelistična zveza Slovenije jim je že tretje leto zapored podelila diplomo za 
prvo mesto pri ocenjevanju aktivnosti društev.

P
estre aktivnosti tako doma 
kakor v tujini so po bese-
dah njihovega predsednika 

Srečka Beričiča zaznamovale tudi 
letošnje leto. Med drugim so ob 
90-letnici Osnovne šole Škofja Loka-
-Mesto pripravili pregledno filateli-
stično razstavo tamkajšnjih krožkar-
jev. Filatelistični krožek na tej šoli 
namreč pod mentorstvom njihovega 
društva deluje že 19 let. »Na domačih, 
mednarodnih in celo svetovnih raz-
stavah krožkarji uspešno razstavlja-
jo svoje tematske zbirke, pretežno o 
športu, živalih, cvetnicah in drugem. 
Na odprtju razstave smo predstavili 
posamezne krožkarje in njihove ek-
sponate, ki so osvojili visoka prizna-
nja in skupno prvo mesto na letošnji 
mednarodni filatelistični razstavi 
EUROPHILA na Finskem.«

Loški filatelisti se tudi sicer lah-
ko pohvalijo z uspehi na mednaro-
dni ravni. Na letošnji mednarodni 
filatelistični razstavi Alpe-Jadran v 
Avstriji je v razredu tematska filate-
lija Primož Čebulj za zbirko Pisave 
prejel zlato medaljo; Natalija Žitnik 
Metaj za zbirko Jaz, umetnica in 
Matjaž Metaj za zbirko Olimpijski 
simboli pa sta osvojila pozlačeni 
medalji. V razredu literatura so oce-
njevalci loškemu društvu podelili 
veliko srebrno odličje za razstavlje-
ni jubilejni zbornik 70 let Filateli-
stičnega društva Lovro Košir Škofja 
Loka. Leto v sodelovanju s Filateli-
stičnim društvom Idrija zaključuje-
jo z razstavo Slikarstvo, arhitektura 

in literatura v filateliji, ki si jo je bilo 
mogoče ogledati v avli Sokolskega 
doma v Škofji Loki, 8. decembra pa 
se seli v prostore Mestne knjižnice 
in čitalnice v Idriji. Razstava, ki sta 
jo podprli Občina Škofja Loka in Po-
šta Slovenije, je po besedah Srečka 
Beričiča posvečena 240. obletnici 
rojstva ljubljanskega knezoškofa 
Antona Alojzija Wolfa, mecena nove 
izdaje Svetega pisma ter nemško-
-slovenskega in slovensko-nem-

škega slovarja, 150. obletnici rojstva 
slikarja impresionista Matija Jame, 
150. obletnici rojstva arhitekta Jože-
ta Plečnika in 100. obletnici rojstva 
slikarja Iveta Šubica. »V štiridese-
tih razstavnih vitrinah sta Janko 
Štampfl, član Društva slovenska fi-
latelistična akademija in FD Idrija, 

ter Janez Cerkvenik, član FD Lovro 
Košir Škofja Loka, predstavila slo-
vensko književnost od Brižinskih 
spomenikov do 20. stoletja, življenj-
ski opus največjega slovenskega 
arhitekta Jožeta Plečnika ter sli-
karstvo od 18. do 21. stoletja, s po-
udarkom na delih slovenskih im-

presionistov in loškega rojaka Iveta 
Šubica.« Ob razstavi so loški fila-
telisti izdali almanah razstave ter 
dopisnici za Iveta Šubica in Jožeta 
Plečnika, opremljeni z ilustracijami 
Iveta Šubica in Maje Šubic. »V Idriji 
pa so filatelisti v čast škofa Antona 
A. Wolfa, idrijskega rojaka, pripravili 
maksimum karto z izdajo razgle-
dnice, osebne znamke in priložno-
stnega poštnega žiga,« je še razložil 
Srečko Beričič.

Mateja Rant

Krožkarji so predstavili svoje nagrajene zbirke na mladinski filatelistični razstavi ob 90-letnici 
Osnovne šole Škofja Loka- Mesto. / Foto: arhiv društva
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Specialisti za prezračevanje

-50%

30 % popust Lunos 

+ 20 % subvencija Eko sklad

VARČEVANJE 

Z ENERGIJO

ODPRAVA ODVEČNE

VLAGE IN PLESNI
PREPROSTO IN POCENI
VZDRŽEVANJE

Izkoristite popust na stare cene in nakup na obroke

www.lunos.si
PE Ljubljana 

080 73 13
PE Maribor

080 71 86 

PODARJAMO SVEŽINO
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Rojstnodnevna želja: telovadnica

Z zaključno slovesnostjo v Sokolskem domu so v Osnovni šoli (OŠ) Škofja Loka-
Mesto zaokrožili praznovanje devetdesetletnice šolske stavbe.

Š
olski stavbi OŠ Škofja Loka-
-Mesto zaradi njenega ime-
nitnega pročelja rečejo kar 

šolska palača. »Kljub častitljivim 
letom je ostala mladostna in dobro 
ohranjena. Vidi se, da so zanjo skr-
beli dobri gospodarji,« je v svojem 
nagovoru poudarila ravnateljica Ma-
teja Istenič. Praznovanje jubileja so 
v šoli začeli že januarja in nato vse 
do novembra pripravili devet dogod-
kov, s katerimi so zaznamovali devet 
desetletij šolske stavbe. Zaključni 
dogodek so pripravili v novembru v 
Sokolskem domu.

»Lepo je praznovati obletnico 
šole, ki sem jo obiskoval tudi sam,« 
je zbrane nagovoril župan Tine Ra-
dinja, ki je ob tem priznal, da je sam 
šolsko stavbo doživljal ne kot palačo, 
ampak kot grad in labirint obenem. 
Veseli ga, da je še danes v »dobri 
kondiciji« ter omogoča kakovostno 
delo zaposlenim in posebno doži-
vetje šolskega časa učencem. »Us-
pešnost in razvitost občin se lahko 
meri po različnih kriterijih, ampak 
res pomembno pa se mi zdi, kakšni 
so vrtci in šole v občini. In po tem mi 
zagotovo izstopamo, predvsem zara-
di ljudi, ki vsak dan hodijo s srcem v 
službo.« Ob prazniku jim je zaželel, 
da se jim vendarle izpolni želja, ki 
so jo izrazili že ob osemdesetletnici, 
da namreč dobijo novo telovadnico. 
»Obljubim, da vam tokrat ne bo tre-
ba čakati do stoletnice,« je v humor-
nem tonu svoj govor končal župan. 
Vse najboljše so šoli zaželeli tudi 
povezovalci prireditve Jure, Nina in 

Maks: »Draga šola, želimo ti, da kljub 
častitljivi starosti v tebi še naprej 
bije mlado srce. Da si prostor, kamor 
se učenci radi vračamo, se počutimo 
varno in sprejeto. Da si odprta za vse, 
ne glede na interese in sposobnosti. 
Da spodbudiš v nas tisto, kar najbo-
lje znamo, in postanemo to, kar si 

želimo. Da iz malega zraste veliko!« 

Praznovanje v Sokolskem domu so 
popestrili nastopi treh pevskih zbo-
rov, otroške folklorne skupine Ka-
mniti most, dramske skupine Ana 
Locopolitana, šolske plesne skupine 
in deklamatorjev. Prav posebno ple-
sno voščilo so pripravili tudi zapos-

Mateja Rant

Praznovanje je s svojim nastopom popestrila tudi šolska plesna skupina. / Foto: Gorazd Kavčič

Zaključna slovesnost ob devetdesetletnici OŠ Škofja Loka-Mesto / Foto: Gorazd Kavčič



Izobraževanje 23 

Zavedanja lastnega vpliva na okolje je 

med ljudmi vedno več, idej, kako prispe-

vati k njegovi  ohranitvi pa malo manj, 

zato smo se na Ljudski univerzi Škofja 

Loka v zadnjih dveh letih v sklopu pro-

jekta Vseživljenjsko varovanje nara-

ve s konkretnimi akcijami, delavnicami, 

izobraževanji in ozaveščanjem trudili 

ljudi spodbuditi k delovanju za zaščito 

naše narave. Z brezplačnimi delavnicami 

ponovne uporabe materialov, izobraže-

vanji o zaščiti in sajenju avtohtonih sad-

nih drevesnih vrst, sajenjem medovitih 

rastlin, grajenjem hotelov za žuželke in 

obnavljanjem nosilnih objektov na Poti 

skozi Zalo smo želeli ljudem približati 

nekaj načinov, kako lahko s svojim rav-

nanjem naredijo nekaj za okolje.

V sodelovanju s projektnimi  partnerji 

Mizarstvom Drlink, Drevesnico Zakot-

nik in Turističnim društvom Žirovski 

vrh nam je uspelo pripraviti dobro 

obiskane delavnice, ki so privabile 

številne prebivalce Selške in Poljanske 

doline. Trenutno se v sklopu projekta 

izvajajo še zadnje delavnice šivanja in 

kvačkanja.

Vabljeni k obisku naše spletne strani, 

kjer lahko o projektu in delavnicah naj-

dete več informacij.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen  
za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka. 
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Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za 
izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.  

Vseživljenjsko varovanje narave na Ljudski univerzi Škofja Loka

Iščete hlače?

www.leny.eu

T: 04/59 55 200

Naročila tudi na:  
info@leny.eu

Hlače narejene v Sloveniji. 35 let tradicije,  
sedaj na novi lokaciji na Jezerski c. 121, v Kranju 

(cesta Kranj– Britof–Zg. Jezersko).
Jeans, žamet, platno in ostali material.  

Udobni kroji, kvalitetni materiali. Za moške in 
ženske. Tudi velike konfekcijske številke.

Darilni boni za hlače.

Nov delovni čas: pon., sre., pet.: 9.–15.,  
tor., čet.: 9–17, sobota: 9:–12.

leni na šoli, kar so si obiskovalci prireditve lahko ogleda-

li v video prispevku.

Prvi dogodek v počastitev visokega jubileja so prip-

ravili že v januarju, ko so v časovno kapsulo shranili 
predmete, zapise in slike, ki bodo zanamce spominjale 
na življenje v letu 2022. V februarju so petošolci in nji-
hove učiteljice pripravili razstavo likovnih in literarnih 
izdelkov na temo Naša šola čez 30 let. V marcu je izšlo 
vsakoletno šolsko glasilo Loška medla, v katerem so 

učenci razmišljali o šoli nekoč, danes in jutri. Obenem so 
v šolski knjižnici postavili razstavo šolskih glasil, starih 
učbenikov in predmetov, povezanih s šolo. Aprila so pri-
redili literarno čajanko, na kateri so nekdanji učenci, ki 
so povezani s svetom književnosti, prebirali svoja dela. 
Ob tem je izšla tudi priloga Loške medle, v kateri so seda-

nji in nekateri zdaj že nekdanji učenci objavili svoja dela. 
V maju je sledil koncert, na katerem so zapeli vsi šolski 
zbori, sočasno pa so si obiskovalci lahko ogledali razsta-

vo portretov nekdanjih osnovnošolskih ravnateljev, ki so 
jih ustvarili učenci izbirnega predmeta likovno snovanje. 
Junija so se na igrišču za šolo zabavali na glasbeno ku-

linarični prireditvi Stara dama, mlado srce. V septembru 
je sledila še razstava fotografij šole nekoč in danes na 
Mestnem trgu, v oktobru, na dan učiteljev, pa so gostili še 
okroglo mizo z nekaterimi nekdanjimi učenci.
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V Puštalu na ogled Jovanovičeva razstava

Do 23. decembra si v kapeli Puštalskega gradu lahko ogledate risbe poljanskega 

umetnika Petra Jovanoviča, navdih zanje so bile pesmi Srečka Kosovela.

K
o ne kosim ali delam okrog 

hiše, ustvarjam,« je v svojem 
hudomušnem slogu po odpr-

tju razstave na martinovo povedal 
Peter Jovanovič iz Dolenje Žetine. 
»Razstavljene risbe so od lani in od 
letos, veste, to ne nastane kar na-

enkrat,« me je poučil.
Nekaj več kot 20 risb, ki so nasta-

le na pesmi Srečka Kosovela, krasi 
stene kapele Puštalskega gradu. Kot 
je ob razstavi zapisal Boštjan Soklič, 
umetniška veličina Petra Jovanovi-
ča izhaja iz otroške neposrednosti in 
jasnosti likovnega izraza. Za razliko 
od mnogih likovnih samoukov se 

odlikuje s povsem originalnim izpo-

vednim karakterjem, prepoznavnim 
in iskrenim. Navdih črpa predvsem 
iz domačega, hribovskega sveta in 
ljudi, še posebno otrok. Njegova izje-

mna občutljivost se pogosto preplete 

s slovensko literaturo – prozo in poe-

zijo. Obožuje Prešerna, Cankarja, Ko-

sovela, Balantiča in Pavčka, blizu so 
mu svetopisemske zgodbe, ljudske 

pripovedke in bajke. Zdi se, kakor da 
s pomočjo svinčnika ali dleta, raz-

mišlja Soklič, junakom svojih zgodb 
»vdahne« življenje ter iz še tako gro-

be tvarine izvablja poteze nežnosti 
in človečnosti. Z odločnostjo in po-

tenco Jovanovič ustvarja izčiščeno 
likovno pisavo, dinamično, včasih 
celo tršato in v nadrobnostih igrivo, 
s katero izpoveduje ljubezen do oko-

lja, iz katerega izhaja in v katerem 
živi. Jovanovič nas navdaja s po-

sebnim optimizmom, mehkobo ter 
notranjim mirom, ki smo ga v tur-
bulencah sodobnega časa še kako 
potrebni.

Na odprtju je skrbno izbrane be-

sede kustosa razstave Boštjana Sok-

liča o Petru Jovanoviču in tudi Koso-

velove pesmi prebirala Marija Lebar, 
izjemno klavirsko glasbeno sprem-

ljavo pa je pripravil učenec petega 
razreda klavirja Jošt Vidergar.

Klara Mrak

Klemen Karlin, Jošt Vidergar, Peter Jovanovič in Marija Lebar / Foto: Primož Pičulin

Ravnatelj Glasbene šole Škofja Loka Klemen Karlin in poljanski umetnik Peter Jovanovič 

/ Foto: Primož Pičulin
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Tek na smučeh – šport, ki pozimi 
vedno bolj prevladuje

V prostorih trgovine NaZraku.si v Virmašah

Hladen in čist zimski zrak, gore ali zgolj zasneženi  

gozdovi, ki nas obdajajo ter urejene smučarsko tekaške 

poti so nekaj najboljšega, kar lahko umestimo v naše 

stresno življenje, prenehamo razmišljati o službi in le 

uživamo v trenutkih tišine, ki jih preseka le zvok snega 

pod našimi nogami.

Ker gre za šport, ki se odvija v naravi, zelo dobro vpliva 

na vaše počutje. Je odličen šport za vso družino, saj na 

tekaške smuči lahko postavimo tudi otroke od starosti 

zgolj nekaj let in več. V kolikor otroke postavimo na te-

kaške smuči brez da od njih zahtevamo takojšnje znanje, 

bodo ta šport skozi igro vzljubili že zaradi svobode  

gibanja in zabave, ki si jo lahko na snegu ustvarijo tudi 

sami. Nenazadnje pa lahko ta šport vzljubite in z njim 

pričnete tudi v jeseni svojega življenja.

Tek na smučeh je enkraten način ohranjanja kondicije,  

saj pri njem deluje celotno telo. Iz tega razloga eden 

najbolj zdravih športov. Zelo nežen je do vaših sklepov  

in zato veliko manj obremenjujoč kot npr. navaden tek.  

V kolikor se ga lotimo na pravi način, možnosti za  

poškodbe skorajda ni. 

Ker se teka na smučeh zelo enostavno naučimo, je tako 

primeren za vse tiste, ki se s tem čudovitim športom v 

preteklosti še niso srečali. Dolga leta je bil v senci  

alpskega smučanja, v zadnjih letih pa se je trend obrnil v 

prid teka na smučeh. Ni le eden najbolj zdravih zimskih 

športov, temveč odličen način za raziskovanje zasnežene 

pokrajine in uživanja v popolnem miru in tišini,  

ki ju le redko najdemo na smučarskih progah.  

Številni smučarsko-tekaški centri imajo posebej urejene  

poligone za začetnike, ena najboljših stvari pri teku na 

smučeh v primerjavi z alpskim smučanjem pa je  

enostaven in cenovno ugoden začetek. Smučarsko  

tekaška oprema ni tako zelo draga, uporabljamo pa jo 

lahko več let.

Tako, kot pri drugih športih, pa je tudi pri teku na smučeh 

zelo pomembna izbira tekaške opreme. Vedeti morate, 

ali se odločate za klasično ali drsalno tehniko, nato pa se 

stvari z vašo aktivnostjo na snegu odvijajo kar same.  

Morebiti krajši tečaj za lažji začetek in že boste tudi  

vi postali del vedno bolj priljubljenega zimskega športa. 

Teja Kralj
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December v znamenju Loke v snegu

Po dveh letih Škofjo Loko decembra spet pestri festival, katerega ime je 
navdahnila Groharjeva umetnina. Loka v snegu prinaša več kot trideset 
dogodkov.

I
mpresionistično umetnino Ško-

fja Loka v snegu je Ivan Grohar 

naslikal leta 1905. Navdih zanjo 

je dobil, ko je sedel v prvem nad-

stropju gostišča v Homanovi hiši. Na 
1. november 1905 je najprej močno 
deževalo, nato pa je dež postopoma 
prešel v gosto sneženje, ki je utišalo 
mesto in ljudi spravilo za zidove hiš. 

Zdaj smo že zakorakali v december 
in festival Loka v snegu želi ravno 

nasprotno – ljudi privabiti izza zi-

dov hiš na ulice in trge. Po odprtju 

Izložb domišljije minuli četrtek in 
slavnostnem prižigu lučk in odprtju 
drsališča v petek, se bo decembra v 
Škofji Loki zgodilo še cel kup skrbno 

izbranih dogodkov.

Kot je povedala Pia Pivk iz Zavo-

da 973, bodo decembra po različnih 
glasbenih žanrih krmarili Klemen 
Klemen in Prismojeni profesorji blu-

esa, Vlado Kreslin, Rudi Bučar, Mrfy, 
vrača se tudi Diskölöka. Zelo so veseli, 
da so letos na Mestni trg postavili tudi 
hiške, kjer so na voljo unikatna darila 

in gostinska ponudba. Odprte so od 

četrtka do nedelje od 16. do 20. ure.

Kot rečeno, so v Škofji Loki zno-

va na ogled (in v njih nakup) Izložbe 
domišljije. Kot je povedala Jana Foj-

kar, direktorica Zavoda 973, je njihov 

namen promocija vrhunske ustvar-

jalnosti na Škofjeloškem, pa tudi 

oživljanje starega mestnega jedra 
in spodbujanje odgovornega potro-

šništva. Z vsakim nakupom namreč 
podpiramo zgodbo izdelka.

Klara Mrak

Drsališče na Trgu pod gradom je odlično pripravljeno. / Foto: Gorazd Kavčič

KITAJSKI DOM 
MEDVODE
MEDVOŠKA CESTA 3 

1215 MEDVODE 

031 754 832

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

KITAJSKI DOM MEDVODE

SREČNO  
2023! 

Nagradna križanka iz revije Ločanka št. 10 je 
glavno nagrado, bon za trgovino OBI v vred-
nosti 20 evrov, prinesla Ivanki Pajk z Jesenic, 
drugo in tretjo knjižno nagrado sta prejeli 
Tea Kačar iz Škofje Loke in Janja Ravnik iz 
Radovljice. Geslo je bilo Buče uspešno kalijo 
v temi. Nagrajenkam čestitamo!

Drsališče na Trgu pod 
gradom bo odprto do 15. 
januarja od ponedeljka do 
petka od 15. do 20. ure, ob 
sobotah in nedeljah ga bodo 
odpirali že ob 10. uri, 24. in 
31. decembra pa bo odprto od 
10. do 18. ure.
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Na čelu deskarske reprezentance

Škofjeločan Jure Hafner je pred letošnjo sezono postal strokovni vodja 
paralelnih disciplin v slovenski deskarski reprezentanci.

N
ekdanjih deskar, med drugim tudi svetovni mla-
dinski prvak v paralelnem slalomu iz leta 2008 
ter bronasti iz leta 2009, se je leta 2018 odločil, da 

zaključi tekmovalno kariero. Vmes je dosegel še nekaj 
lepih rezultatov, med drugim osmo mesto v svetovnem 
pokalu v slalomu na Japonskem.

Po končani karieri je sprejel nov izziv, saj je kot trener 
odšel na Kitajsko. »Zadnja štiri leta sem bil na Kitajskem 
pomočnik Petra Kotnika. Ko se je začela epidemija covi-
da-19, Kitajci leto in pol niso šli na nobeno tekmo, tako 
da smo zadnje dve leti imeli zgolj sedem tekem. Ugotovil 
sem, da nima smisla delati v sistemu, ko tekmovalcev 
ne pustijo v Evropo. Zase pa lahko rečem, da sem si v 
teh letih nabral kar nekaj izkušenj,« je povedal 33-letni 

Jure Hafner iz Virloga, ki se je pred to sezono pridružil 
slovenski deskarski reprezentanci in postal strokovni 
vodja paralelnih disciplin.

»Naši reprezentanti Glorija Kotnik, Žan Košir, Rok 
Marguč in Tim Mastnak delajo po individualnih pro-
gramih, imajo tudi svoje trenerje. Moja naloga je, da jim 

omogočam čim boljše pogoje za delo in da jim pomagam 
po svojih močeh,« pravi Jure Hafner, ki se je hitro spopri-
jel s svojo novo vlogo.

»Mislim, da mi sedanja vloga ustreza. Dobro se poču-
tim in vsi skupaj že težko čakamo, da se sezona začne 
tudi s prvimi tekmami,« je še povedal Jure Hafner.

Vilma Stanovnik

Naši najboljši deskarji so prejšnji teden trenirali v Lechu. Na sliki  

z leve proti desni: Dare Centrih (serviser), Rok Marguč, Gloria Kotnik, 
Jure Hafner, Žan Košir, Matic Tratnik (fizioterapevt) in Aco Sitar.  
/ Foto: arhiv Jureta Hafnerja

Mislim, da mi sedanja vloga v slovenski 

reprezentanci ustreza. Dobro se počutim in 
vsi skupaj že težko čakamo, da se sezona 
začne tudi s prvimi tekmami.

ŠPORTNA DVORANA TRATA, 
SOBOTA, 28. JANUAR 2023 OB 20H 
PREDPRODAJA VSTOPNIC: MOJEKARTE.SI IN PETROL

KLAPA CAMBI
KLAPA KAMPANEL

KLAPA MALI GRAD

KONCERT 

DALMATINSKIH PESMI
Klapski večer v  Škofji Loki 
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Balkanska prvaka v skvošu

Luka Kustec je balkanski prvak postal med člani, Goran Nedič pa med veterani.

S
lovenija je konec novembra gostila balkansko pr-

venstvo v skvošu. V ljubljanskem Squashlandu se 
je pomerilo 52 igralk in igralcev iz šestih držav.

Izkazali so se tudi Slovenci, še posebno igralci Squ-

ash kluba Škofja Loka. Osvojili so kar dva naslova. Luka 
Kustec je bil najboljši v članski konkurenci. V finalu je bil 
njegov nasprotnik Romun Radu Pena. Po petih nizih in 
68 minutah je Škofjeločan povsem izčrpal nasprotnika, 
ki so ga v zadnjem nizu mučili tudi krči. Osvojil je svoj 
prvi naslov balkanskega članskega prvaka. Z njim se 
lahko pohvali tudi Goran Nedič, ki je zmagal med vetera-

ni. Naslov je v treh tesnih nizih osvojil v finalu z Damja-

nom Adlešičem (ŠD Squashland). Veteranska konkuren-

ca je bila najštevilnejša. Pomerilo se je 16 tekmovalcev.
Iz škofjeloškega kluba se je med najboljše tri uvrstila 

tudi Pika Rupar, ki je v članski konkurenci osvojila tretje 
mesto. Med mladinkami do 19 let je bila prav tako tretja 
Sara Nedič.

Maja Bertoncelj

Luka Kustec je osvojil svoj prvi naslov balkanskega članskega 
prvaka. / Foto: osebni arhiv

Ob vsakem nakupu prejmet

DAVIDOV HRAM, PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj

Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

Vse cene so maloprodajne  

in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja:  

Prekomerno pitje alkohola  

škoduje zdravju!

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

PENINA J. ORMOŽ 
6-pack 0,2 l 

14,99 EUR

PENINA SEC  
J. ORMOŽ 0,75 l 

5,20 EUR

PENINA BRUT 
J. ORMOŽ 0,75 l 

5,11 EUR

BUT.  
KRASNO BELO 

BRDA 0,75 l 

6,33 EUR 

BUT.  
KRASNO  

RDEČE BRDA 
0,75 l 

6,33 EUR

MUŠKATNA  
J. ORMOŽ 0,75 l 

7,14 EUR

PRŠUT  
REZINE,  

500 g 
7,94 EUR

MED  
CVETLIČNI 

TOČENI 900 g 
PISLAK 

9,19 EUR

BUT. PENEČI 
MUŠKAT  

SELECTION 
BRDA 0,75 l 

5,72 EUR

PRŠUT S KOSTJO  
(12 mes.)  

BROZINA 1 kg 

6,84 EUR
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Najboljša mlada 

kolesarka leta

Na Večeru zvezd so ta naziv podelili 
Niki Bobnar z Godešiča.

K
olesarska zveza Slovenije je sredi novembra na 
Večeru zvezd podelila nagrade najboljšim sloven-

skim kolesarkam in kolesarjem. Gala prireditev je 
bila na Ljubljanskem gradu.

Komisija in odbori so skrbno preučili vse predloge, ki 
so jih prejeli, in po kategorijah določili 16 prejemnikov 
nagrad. Poleg vseh nagrajenih kolesarjev je bilo podelje-

nih še šest nagrad za doprinos in življenjsko delo v kole-

sarstvu. Nagrada za najboljšo mlado kolesarko leta je šla 
v škofjeloško občino. Podelili so jo Niki Bobnar, 19-letni 
cestni kolesarki z Godešiča. »V krstni sezoni med mlaj-
šimi članicami in šele v drugi sezoni v kolesarski karieri 

je nase opozorila z borbenim dirkanjem ter občutkom za 
vožnjo v skupini. Svojo prvo mednarodno dirko na ve-

lodromu je v seštevku treh dni končala na 4. mestu in na 
evropskem prvenstvu za las zgrešila medaljo. Na evrop-

skem prvenstvu se je izkazala še s 14. mestom v kronome-

tru, na sredozemskih igrah z 12. mestom, na državnem 
prvenstvu pa je osvojila naslova med mlajšimi članicami 
v vožnji na čas in cestni dirki,« so zapisali v obrazložitvi. 
Nika Bobnar je v cestno kolesarstvo prišla iz atletike.

Maja Bertoncelj

Nika Bobnar na odru Večera zvezd. Za njo je prva sezona v 
konkurenci mlajših članic. / Foto: arhiv KZS

 

              

DIGITALNA 3D PROTETIKA (CAD/CAM)
Popolna protetična oskrba zob v času enega obiska…
Cerec je računalniški sistem (CAD/CAM tehnologija), ki z uporabo 
visoko kvalitetnih keramičnih materialov, omogoča izdelavo 
estetskih polno porcelanskih protetičnih nadomestkov (inlay, onlay, 
prevleke, zobne krone, luske) v ordinaciji.     

              

IMPLANTATI - ZOBNI VSADKI

ORALNA KIRURGIJA

DIGITALNA 3D PROTETIKA

BELJENJE ZOB

ORTODONTIJA

PREVENTIVA

ZOBNI RENTGEN 3D CBCT

USTNA HIGIENA
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ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR

Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka

Telefon +386 (0)8 330 20 10

E-mail info@osovnikar.com

www.osovnikar.comwww.osovnikar.com

1.  Nadomestitev posameznega zoba,
2.  Zapolnitev vrzeli ali skrajšane zobne vrste,
3.  Brezzoba čeljust (fiksna ali snemna rešitev).

IMPLANTATI - ZOBNI VSADKI

 

         ŽELIMO VAM VESELE PRAZNIKE, ZDRAVO IN SREČNO NOVO LETO 2023!
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Da je skrb za naravo skrb za prihodnost, 

se dobro zavedamo tudi v skupini LTH Castings, 

kjer uresničujemo svojo zeleno zavezo 

tako pri poslovanju kot pri načinu življenja. 

Vsem zaposlenim, poslovnim partnerjem in vsem vam, 

ki ste del naše zgodbe, voščimo, da bi nas v novem letu 

povezovale trajnostne odločitve.

Vesel božič ter srečno in uspešno leto 2023!  

LT
H

 C
A

ST
IN

G
S 

D
.O

.O
., 

V
IN

C
A

R
JE

 2
, 4

22
0 

ŠK
O

FJ
A

 L
O

K
A

Gorenjski glas v vsak dom na Gorenjskem

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek in pokriva vsak košček naše  

prelepe Gorenjske. Ne iščite informacij iz vašega kraja na internetu –  

v Gorenjskem glasu so zbrane vse na enem mestu! V vsaki številki  

najdete novice z Gorenjske, križanko, recepte, nasvete, zgodbe, ob 

petkih pa še televizijski spored Vikend. 

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Go renjske

ga glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Naročnina  

poleg dostave na dom prinaša še popuste in darilo. Podatke za dostavo 

pošlji te na narocnine@gglas.si ali pokličite 051/682 217. Po preteku 

14dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo  

pa pokli cali, povprašali za mnenje in predstavili pogoje za naročnino. 

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.  
Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje brezplačne naročnine v zadnjem letu že izkoristili.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

www.gorenjskiglas.si



Tržiški Radio Gorenc je ob praznovanju šestdesetega rojstnega dne 
v Dvorani tržiških olimpijcev pripravil koncert. Nastopila so številna 
znana slovenska glasbena imena, zapel je celo Marko Škugor. Slišali 
pa smo tudi letošnjo zmagovalno polko Gorenca, pesem Vrh gora 
ansambla Razgled. Na fotografiji sta njegova člana: pevka Katarina 
Ramač in kitarist Rok Fojkar, ki pa je Ločan. A. B. / Foto: Alenka Brun

Preden so se člani slovenske kuharske reprezentance odpravili 
na svetovno kulinarično tekmovanje v Luksemburg, kjer so v svoji 
kategoriji osvojili srebro, so se v Elegans Hotelu na Brdu predstavili 
gorenjskim dobrojedcem. Tu pa sta bila prisotna tudi dva obraza, ki ju 
že leta srečujemo na kulinaričnih dogodkih, Grega Rozman in Davor 
Družinec. Oba prihajata iz loške občine, tokrat pa sta bila bolj v vlogi 
pomočnikov. Družinca smo ujeli med delom, s polnim pladnjem ene 
od komponent za sladico. A. B. / Foto: Alenka Brun

Kar trideset let je za popravilo čevljev in nato tudi izdelavo ključev 
v Škofji Loki skrbela Andreja Kecman. Tudi ko se je upokojila, je še 
delala s skrajšanim delovnim časom, pred kratkim pa je vendarle 
našla zamenjavo, saj je njeno delo v lokalu Švedra prevzel Dejan 
Kuralt iz Stare Loke. V. S. / Foto: Vilma Stanovnik

Zdravnika Andreja Šubica z ženo Nadjo pogosto srečamo na kulturnih 
dogodkih v Škofji Loki.  
 igralec in režiser gledaliških iger – že drugo leto z igralsko skupino 
navdušuje v igri Medrug Polanci –, pa je imel za obisk razstave 
Iveta Šubica še razlog več: slikar in njegov oče sta bratranca, vsi pa 
izhajajo iz Hotovlje. I. K. / Foto: Tina Dokl

Čivkarije.

                                            Andrej Šubic, sicer velik kulturni zanesenjak, 
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Na Osnovni šoli Ivana Groharja so pred kratkim pripravili Milavžev 
sejem, ki se je začel z dobrodelnim koncertom Za dva groša fantazije. 
Obiskovalci so napolnili večnamenski prostor, za presenečenje večera 
pa so z nastopom poskrbeli člani glasbene skupine Kvartopirci. 
V. S. / Foto: Tina Dokl

Pri Turističnem društvu Škofja Loka so na sprehodu predstavili 
zanimive hiše. Ob tem je zgodbo prebral Jasmin B. Frelih, Roza 
Peternelj pa je predstavila spominke. V. S. / Foto: vilma Stanovnik

Škofjeloška težkometalska skupina Sarcasm praznuje 35 let 
delovanja. Pripravljajo se na koncert, ki bo 10. decembra v Rdeči 
ostrigi. Kot gosta se jim bosta pridružili metalski skupini Moshead 
in Metalsteel. Od leta 1987, ko so začeli ustvarjati, so izdali sedem 
studijskih albumov. Za njimi je veliko nastopov na različnih odrih po 
Sloveniji in v tujini. M. B. / Foto: arhiv skupine

NOVO - salon keramike 

+386 41 866 690

keramika@vitaproduct.si

NA ZALOGI
več kot 10.000 m2 ploπËic
italjanskih proizvajalcev 

PE: KERAMIKA KRANJ,
Koroška cesta 22, SI 4000 Kranj

VITAPRODUCT TRGOVINA d.o.o., 

DECEMBER -25% 
na vso keramiko iz zaloge

BREZPLA»NA DOSTAVA
 

PO NARO»ILU
kratki dobavni roki 

-25% 
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Tudi barve nas praznično ogrejejo

V parku Brdo pri Kranju so na prvo adventno nedeljo prvič pripravili Gorenjski 
adventni sejem. Glavni organizator dobro obiskanega dogodka je bila Razvojna 
agencija Sora. Gostili so tudi znanega florista Petra Ribiča, vodjo oddelka za 
izobraževanje odraslih v Biotehniškem centru Naklo, ki je predstavil nekaj 
prazničnih okrasitev, njihovo simboliko ...

ͰͰ Kaj ste poudarili pri ustvarjanju 
na Brdu in kaj je obiskovalce najbolj 
zanimalo?

Letos so me povabili, da z udele-
ženci izvedem delavnico izdelova-
nja adventnih venčkov. Sam namreč 
v Kamniku, v Budnarjevi muzejski 
hiši, takšne delavnice izvajam že 
vrsto let. Glavni cilj je bil ponuditi 
obiskovalcem novo izkušnjo, da si 

lahko sami naredijo svoj venček, ki 
ga bodo odnesli domov in z njim ok-
rasili mizo. Dejstvo je, da so prazniki 
ob koncu leta namenjeni druženju, 
pogovoru, toplemu čaju ter ustvar-
janju v prijetni družbi, saj je to prava 
dodana vrednost praznikov. Eden od 
poudarkov delavnice je bil tudi na 
tem.

Na Brdu smo imeli dve polni sku-
pini nadobudnih ustvarjalcev, ki so 
prišli z namenom, da se naučijo sple-
tanja klasičnega adventnega venca z 

Suzana P. Kovačič

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

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

www.prevc.si

Opremljamo s srcem.

-50%
vzmetnica  

Alples
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NOVOLETNA AKCIJA 
ob nakupu spalnice z vgradno omaro 

»Danes so venčki bistveno 
bolj dodelani, saj je domišljiji 
dana prosta pot in omejitve 
ni. Ne nazadnje je tako vsak 
venček unikat – in to je tisto, 
kar je najpomembnejše.«
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»Mogoče je lahko kdaj tudi malo drugačen,« je Peter Ribič dejal za svoj 
adventni venček, v katerem je uporabljeni material tudi usnje in ki krasi 
njegov dom. /  Foto by NP

Zahvaljujemo se strankam  
za sodelovanje in strpnost ter vsem  

želimo zdrave in vesele božične praznike  
in vse dobro v letu 2023.
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okrasitvijo. Sam sem razložil postopek izdelave adventne-
ga venca, potem smo pa po korakih obdelali posamezne 
faze in tako prišli do končnega izdelka. Nekateri obisko-
valci so bili ročno bolj spretni, nekateri manj, prav vsi pa 
so na koncu odšli domov s prekrasnimi izdelki. V veselje 
mi je bilo videti, ko so se številni udeležili delavnice skupaj 
z otroki. Večina udeležencev pozna simboliko adventnega 
časa, sem pa sem tudi v uvodnem delu nekaj povedal o tem 
prazničnem času na področju floristike.

ͰͰ Kakšni so letošnji trendi prazničnih aranžmajev?
Advent je navadno klasika. Sklenjen venec, ki pona-

zarja ponavljajoči se tok življenja, napleteno zelenje, ki 
predstavlja večnost ter vero v ponovno življenje, in doda-
ni okras. Zakaj ravno simbol štiri? Štiri sveče ponazarja-
jo štiri obdobja pred rojstvom Kristusa in to so tudi glavni 
elementi adventne dekoracije. Včasih so bili adventni venci 
sila preprosti. Napletenemu navadnemu smrečju so dodali 

»Barve imajo svoj pomen in sporočilnost. Z 
njimi želimo poudariti določena obdobja in 
prelomnice v letu in življenju posameznika. 
Prav je, da jim namenimo pozornost tudi v 
tem prazničnem času, saj nas ogrejejo in 
bivalnemu prostoru dodajo toplino.« R
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sveče in le še štiri pentlje. Danes pa 
so venčki bistveno bolj dodelani, saj 
je domišljiji dana prosta pot in ome-
jitve ni. Ne nazadnje je tako vsak 
venček unikat – in to je tisto, kar je 
najpomembnejše. Zavedanje, da smo 
sami vložili trud in energijo v izdela-
vo s tem izdelek dobi pravo vrednost. 
Na delavnici smo okrasju dodajali še 
plodove iz narave, školjke, perle, liste 
in pentlje … – in tako je venček dobil 
končno obliko ter videz.

ͰͰ Kakšno vlogo imajo pri praznič-
nih aranžmajih – ne glede na trende 
– še vedno tradicionalne barve, sim-

bolika barv?

Slovenci zelo radi dajemo poudarek obdarovanju z lepo zavitim darilom, pritrjuje tudi Peter 

Ribič. / Foto: Tina Dokl

MESNICE ČADEŽ Kranj, Koroška c. 26 / Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6 / Škofja Loka, SPAR partner 
Čadež v Nami / Bohinjska Bistrica, SPAR partner Čadež, Triglavska c. 36.  Mesnine Čadež so naprodaj 
tudi v trgovinah SPAR, Mercator in E.Leclerc.                                            www.mesarstvo-cadez.si                        ŠE
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 POPRAVILO ČEVLJEV
 POPRAVILO AVTODALJINCEV 

 IZ DE LAVA KLJU ČEV  
 VSE ZA VARNOST VAŠEGA DOMA

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

MERCATOR CEN TER MED VO DE

Srečno 2023!

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-

vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 

naprej. 

KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747

Glavna barva adventa je vijolič-
na, to je barva veselja. Advent (lat.  
adventus) namreč pomeni prihajajoč 
in gre za obdobje, ko se verniki prip-
ravljajo na rojstvo Jezusa Kristusa.

Na trgu danes lahko srečamo 
različne barve in oblike dekoracij in 
venčkov. Sveče so prav vseh barv, od 
rožnate, bele, modre, zelene … pa vse 
do rdeče. Z rdečo barvo povezujemo 
nato že naslednji, to je božični čas. V 
zaključku leta pa prevladujeta zlata in 
srebrna, saj gre za barvi obilja in bla-
gostanja. Barve imajo svoj pomen in 
sporočilnost. Z njimi želimo poudariti 
določena obdobja in prelomnice v letu 
in življenju posameznika. Prav je, da 

jim namenimo pozornost tudi v tem 
prazničnem času, saj nas ogrejejo in 
bivalnemu prostoru dodajo toplino.

Ko se zaključi advent, nastopi bo-
žični čas. Kot smo omenili, pride v 
ospredje rdeča barva, saj predstavlja 
življenje. Venčke na mizah zamenja-
ta božično drevesce ter venček na 
vhodnih vratih. Tradicija okraševa-
nja božičnega drevesa prihaja iz ger-
manskega okolja, venček na vhodnih 
vratih pa poznamo iz ameriških fil-
mov. Tudi za božični čas se danes na 
tržišču pojavljajo različni naravni in 
umetni materiali, kupci pa se nava-
dno odločajo na podlagi ambienta, ki 
ga imajo doma. Dejstvo je, da smo v 

»Venčke na mizah zamenjata 
božično drevesce ter 
venček na vhodnih vratih. 
Tradicija okraševanja 
božičnega drevesa prihaja 
iz germanskega okolja, 
venček na vhodnih vratih 
pa poznamo iz ameriških 
filmov.«
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Naj bo v novem letu
vsak dan – dan za nov plan.
Želimo vam, da se vaši načrti
v letu 2023 uresničijo! 

TRADICIJA IN IZKUŠNJE
ŽE VEČ KOT 65 LET.

najtemnejšem in najhladnejšem delu leta, in ni naključje, 
da se v dekoracijah pojavlja trajno zelenje (smreke, jelke, 

božji les, cedre …), ki predstavlja vero v večnost in nadalje-

vanje življenja. Poleg zelenja so v tem času značilne sve-

če vseh barv in oblik, saj prostor ogrejejo, naredijo domač 
in prijeten. Ogenj je že od nekdaj simbol povezanosti in 
topline, kurišče, ki združi celotno družino v prazničnem 
času.
ͰͰ Ali v Biotehniškem centru Naklo v povezavi s tem 

pripravljate še kakšno delavnico?

Biotehniški center Naklo vse leto ponuja obiskoval-

cem številne delavnice in seminarje tako za strokovno 

kot laično javnost. Glede na praznike, ki se nam zvrstijo 
skozi celo leto, so jim na voljo tudi številni cvetličarski in 
drugi tematski tečaji. Sprehodili smo se skoraj do konca 
leta in na voljo bo še tečaj izdelovanja božično-novole-

tnih aranžmajev ter zavijanja daril. Prav v slednjem smo 
Slovenci nekaj posebnega, saj zelo radi dajemo poudarek 
obdarovanju z lepo zavitim darilom. Še prav posebno v 
božičnem času.

Vsak praznični aranžma, kot so tile z Gorenjskega adventnega sejma, 
je lahko edinstven. / Foto: Tina Dokl

V božičnem času pride v ospredje rdeča barva, saj predstavlja 
življenje. / Foto: Tina Dokl
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Katarina in Žan Gavrilovič sta si večno zvestobo obljubila 19. novembra v Škofji Loki. Na poročni dan sta bila z njima njuna otroka, sin Anej in 
hčerkica Rina. Katarina je nekaj dni po poroki povedala, da sta, ko sta stopila iz Žigonove hiše na Mestni trg pred povabljene svate, stopila v 
pravljico. Naj uživata v njej, jima želimo tudi iz uredništva Ločanke. / Foto: Tina dokl

Razgibajmo možgane
Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne bo 

nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih 

devetih kvadratov. Pripravil B. F.        

 Rešitve

A

6 1 8 4
3 2 7 6

6 1
2 5

8 4 5 6 2 9
5 7

2 1
8 7 5 2
1 6 5 618957324

359214786
472683915
961428573
784536291
235179468
526741839
897365142
143892657

Izgon iz raja

Pri verouku župnik vpraša Janezka: »No, Ja-

nezek, povej mi, kdaj sta bila Adam in Eva 

izgnana iz raja?«

»Jeseni, gospod župnik.«
»Kako, zakaj pa ravno jeseni?«
»Ker so takrat zrela jabolka.«

Mrtev ptič
Se sprehajata dva policista po parku. Prvi 

reče: »Poglej, crknjen ptič!«
Drugi pogleda v zrak: »Kje?«

Tablete večne mladosti
Sodnik: »Obtožnica vas bremeni, da ste pro-

dajali tablete večne mladosti. Kaj boste po-

vedali v zagovor?«

»Pravim, da res nimam sreče. Zaradi tega 
sem bil obsojen že leta 1778, 1892 in 1924.«
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Pranje avta pozimi – da ali ne

Pranje vozila je v zimskem času sila neprijetno opravilo, vendar če vam je 
vsaj malo mar za avto, potem je treba pozimi veliko redneje skrbeti za svojega 
jeklenega konjička.

V
elike količine soli in peska na cestišču v 
zimskem času povzročijo rjavenje na pod-
vozju in kolesih. Z rednim čiščenjem po-

daljšamo življenjsko dobo vozila in zmanjšamo 
možnosti okvar.

Drugi poglavitni razlog za redno čiščenje ve-
lja predvsem za sodobna vozila, ki uporabljajo 
številne senzorje in kamere. Vlaga in umazanija 
onemogočata pravilno delovanje sistemov, zato se 
lahko hitro zgodi, da parkirni senzorji ali radarji 
nepravilno delujejo, kamere ne prikazujejo slike 
ipd. Strokovnjaki čiščenje avtomobila priporočajo 
vsak teden ali vsaj v 14-dnevnih razmikih. Vozilo 
perite v toplejšem delu dneva, in če je le mogoče, 
to počnite ročno.

Priporočamo pranje z visokotlačnim čistilnikom, s katerim boste lahko očistili 
tudi podvozje, blatnike in kolesa.
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Evropski avto leta 2023

Medtem ko pri nas pravkar poteka tekmovanje za slovenski avto leta 2023, 

na evropskih tleh izbirajo najboljši evropski avto leta 2023.

M
ednarodna žirija, sestavljena iz 
58 žirantov iz skupno 22 držav, je 
izbrala sedem kandidatov, ki se 

bodo potegovali za laskavi naziv evropske-

ga avta leta 2023. Ti so: Jeep Avenger, Kia 

Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault 
Austral, Subaru Solterra/Toyota bZ4x (gre 
za tehnološko enaka avtomobila) in Vol-

kswagen ID Buzz.
Razglasitev je vsa leta doslej potekala v 

marcu na avtomobilskem salonu v Ženevi, 
prihodnje leto pa bo v sklopu mednarodne-

ga avtomobilskega salona v Bruslju, ki bo 
že 13. januarja. Električna kia EV6, dobitnica naziva evropski avto leta 2022. Kateri avto jo bo nasledil?

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost specifične emisije 
dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0 do 3,98. Poraba električne energije pri električnih izvedenkah pri kombinirani vožnji: 
od 143 do 227 Wh/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba Levji bonus velja 
za fizične in pravne osebe (ni združljiva z drugimi posebnimi ugodnostmi za podjetja) za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena osebna vozila Peugeot v obdobju od 01. 11. do 
vključno 31. 12. 2022. Ponudba Bon za zimske pnevmatike velja samo za fizične osebe za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena osebna vozila Peugeot v obdobju od 01. 11. do 
vključno 31. 12. 2022. Višina Levjega bonusa, vrednost Bona za zimske pnevmatike in pogoji akcije so objavljeni na www.peugeot.si.

LEVJI BONUS IN BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE 
+ KASKO ZA 1 EUR

peugeot.si

VOZILA 
NA ZALOGI

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00
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Doseg električnih avtomobilov

Testiranja avtoklubov po svetu kažejo, da električno vozilo pozimi izgubi kar 
štirideset odstotkov dosega. Baterijo pa praznijo tudi visoke temperature.

E
-mobilnost počasi prihaja v našo zavest 
in prakso, čeprav poznavalci menijo, da 
so napovedi, ki jih ima avtomobilski svet 

za električno prihodnost, preoptimistične. Med 
največje težave, s katerimi se danes srečujejo 
vozniki električnih avtomobilov, spadata do-
seg in polnjenje baterije. Tovarniški podatki o 
dosegu električnega avta so izmerjeni v ideal-
nih razmerah, v praksi pa je povsem drugače. 
Na doseg vplivajo način vožnje, vrsta vozišča, 
porabniki v avtu (klima, gretje …) in tudi kli-
matski pogoji. Največji sovražnik baterije so 
temperaturni ekstremi, še posebno pa nizke 
temperature.

Primerjava dosegov nekaterih električnih avtomobilov / Vir: testi adaca in drugih 

evropskih avtoklubov

MODEL KAPACITETA 
BATERIJE 
(kWH)

DOSEG V KILOMETRIH

PODATEK PROIZ. DOSEG POZIMI DOSEG POLETI

Renault Twingo elecric 21,4 190 112 158

Opel Mokka-e 50 324 191 269

Kia e-Niro 39,2 289 171 240

Nissan Leaf 40 270 159 224

Škoda Enyaq iV 50 58 412 243 342

VW ID.3.Pro 58 426 251 354

TESLA S Max.Range 100 652 385 541

1€4 zimske 
gume *

Izbrati najboljšega ni več le za privilegirane, saj vam Hyundai omogoča, da z lahkoto izberete najboljšega – 
in to v različnih segmentih vozil. Morda novi IONIQ 5, ki se ponaša z naslovoma svetovni avto leta 2022, 
svetovni električni avto leta 2022 ter nagrado svetovni dizajn leta 2022 in nazivom električni avto leta po 
izboru PAL. Ste razmišljali o kakšnem manjšem, bolj mestnem modelu? Potem bo i20, kot zmagovalec testa 
'Najbolj prima mali avto' po izboru slovenskih novinarjev, ravno pravšnji za vas. Če pa prisegate na SUV 
modele – prav tiste, ki so jim v raziskavi Qudal Slovenci pripisali najvišjo raven kakovosti – so tu kot prava 
izbira še BAYON, KONA, TUCSON in SANTA FE.

Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje. 

Električna mobilnost je šele začetek.

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 7,816 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 177,68 g/km. 
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. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah 
CO2 so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/
SLOVENIA-653YP18. Najboljši mali avto v velikem primerjalnem testu Prima. Rezultati Prima testa: https://www.hyundai.si/novice/255/najboljsi_mali_avto_po_izboru_slovenskih_novinarjev/. IONIQ 5 je osvojil nagrado 
svetovni avto leta, nagrado za najboljšo obliko leta in nagrado svetovni električni avto leta. Vir: https://www.avto-fokus.si/Novice/Svetovni_avto_leta_2022_Najboljsi_na_svetu_je_/. IONIQ 5 je na izboru Poslovni avto leta 
prejel naziv električni avto leta 2022. Vir: https://www.hyundai.si/novice/263/ioniq_5_elektricni_avto_leta_2022/ .

Izberi 
najboljše!
IONIQ 5 svetovni avto leta
i20 zmagovalec velikega 
primerjalnega testa
SUV modeli najvišje ravni kakovosti 
po mnenju Slovencev

Gosteče 8, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04/50 22 000
E-mail: prodaja@avto-lusina.si
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DECEMBER

Do 31. 12. • mestno jedro Škofje Loke, po urnikih 
razstavljavcev
Izložbe domišljije 2022 | Prodajne razstave umetnikov 
in rokodelcev
04 511 2460, 040 769 521, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si, 
facebook.com/izlozbedomisljije, @izlozbe_domisljije 

Od 6. do 8. 12. • Kegljišče dvorane Poden, 16.00–21.00
24. Pokal Loka v kegljanju, športni turnir, zaključek 22. 
decembra ob 20.00
041 550 133

7., 14. 12. • Grajska kavarna, 20.00
Loka v snegu | Cocktail Experience, predavanje, 
delavnica, pethodni meni koktajlov
anze@barman.si

8. 12 • Prostori PUM-O, Mestni trg 38, 17.30
Podpora družini pri zapletih vzgoje in odraščanja, 
delavnice in individualno svetovanje, nujna prijava
040 379 983, nina@familija.eu

8. 12. • Loški oder Škofja Loka, 18.00
Pravljice iz Rezije, gledališka predstava za otroke
041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

9., 16., 23. 12. • Martinova hiša, Mestni trg 26, 17.00–18.30
Gledališki tečaj za otroke in mladino
031 511 781, nadja.strajnar@hotmail.com

9. 12. • zbor: Trg pod gradom, 18.15
Loka v snegu | Pohod na divje in priprava vroče 
čokolade na ognju
nina.vastl@gmail.com

9. 12. • Mestni trg (v primeru dežja na letnem vrtu Rdeče 
Ostrige), 20.00
Loka v snegu | 20 let albuma Trnow Stajl | Klemen 
Klemen & Prismojeni profesorji bluesa
jadran@kudjadran.si

10. 12. • Sanjski šopek, Mestni trg 28, 16.00, 19.00
Loka v snegu | Izdelovanje dekoracij za smrečico
info@sanjski-sopek.si

10. 12. • Dvorana KUD-a Ivan Cankar, Sv. Duh, 19.00
Jesenski Rock*n*Roll 
064 249 972, 031 511 781, nadja.strajnar@hotmail.com,  
info@sng-kr-com

11. 12. • Športna dvorana Poden, 16.30
Slovenska floorball liga U19 | INSPORT - Zelenci 
Kranjska Gora
051 377 080, 040 419 444, gorazd.tomc@t-2.net,  
bostjan.notar@gmail.com

11. 12. • Loški oder Škofja Loka, 18.00
Večno samska, komedija, za izven
04 512 0850, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

12. 12. • Martinova hiša, 19.00
Zimski kres V Škofji Loki | Izročilo zimskega solsticija, 
predavanje in delavnica
031 432 457, 040 172 636, agata.pavlovec@gmail.com, katka.
kres@gmail.com

13. do 15. 12. • Kegljišče dvorane Poden, 16.00–21.00
24. Pokal Loka v kegljanju
041 550 133

13. 12. • Vrtec Kamnitnik, 18.00 
Dobrodelni Božičkov tek za odrasle po ulicah Škofje 
Loke
04 512 2462, nika.arnolj@vrtec-skofjaloka.si

14. 12. • Okrogli stolp Loški muzej Škofja Loka, 17.00
Delavnica izdelovanja ovčk
04 517 0400, info@loski-muzej.si

14. 12. • Mladinski oddelek Knjižnice, 18.00
Izbrano srečanje z Aljošo Harlamovim
04 511 2500, info@knjiznica-skofjaloka.si,  
drustvograble@gmail.com

14., 15., 21. 12. • Loški oder Škofja Loka, 19.30
Ivo Brešan: Predstava Hamleta v vasi Spodnja Mrduša
04 512 0850, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

16. 12. • Prostori PUM-a Škofja Loka, 17.00
Loka v snegu | Naredi sam: unikatni okraski za božično 
drevo
blok@familija.eu

16. 12. • Trg pod gradom, 18.15
Loka v snegu | Pohod na divje z baklami
nina.vastl@gmail.com

16. 12. • Mestni trg, 19.00
Loka v snegu | Duo Noč’n Šiht, akustični koncert
anze.fujs@gmail.com

16. 12.  • Loški oder Škofja Loka, 20.00
Zdrava pamet, najbolj nora monokomedija o možganih, 
za izven
04 512 0850, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

17. 12. • Kegljišče dvorane Poden, 9.00–21.00
24. Pokal Loka v kegljanju
041 550 133

17. 12. • Sanjski šopek, 16.00, 19.00
Loka v snegu | Zavijanje daril
info@sanjski-sopek.si
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18. 12. • Športna dvorana Poden,16.00
1. Slovenska floorball liga | INSPORT B - Borovnica
051 377 080, 040 419 444, gorazd.tomc@t-2.net,  
bostjan.notar@gmail.com

18. 12. • Loški oder, 18.00
52. Podelitev Severjevih nagrad
04 620 8221, aldo.komar@jskd.si

18. 12. • Športna dvorana Poden, 19.00
1. Slovenska floorball liga | INSPORT A – Polanska 
banda
051 377 080, 040 419 444, gorazd.tomc@t-2.net,  
bostjan.notar@gmail.com

19. 12. • Kapela Puštalskega gradu, 19.00
Zimski kres V Škofji Loki | Koncert etno skupine Vruja
041 802 424, janez.jocif@jskd.si

19. 12.  • MKC Pri Rdeči Ostrigi
Ostrigin Maraton | Each One Teach One: recikliranje 
blaga
tina@zavodo.org

20. do 22. 12. • Kegljišče dvorane Poden, 16.00–21.00
24. Pokal Loka v kegljanju
041 550 133

20. 12. • Loški oder Škofja Loka, 19.30
Ivo Brešan: Ivo Brešan: Predstava Hamleta v vasi 
Spodnja Mrduša 
04 512 0850, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

21. 12. • Kapucinska cerkev sv. Ane, Škofja Loka, 19.00
Božični koncert Glasbene šole Škofja Loka z dobrodelno 
noto
041 579 260, pomocnik@gsskofjaloka.si

23. 12.  • MKC Pri Rdeči Ostrigi
Ostrigin Maraton | Stand Up: Marko Žerjal – Čudni Cajti
tina@zavodo.org

24. 12. • MKC Pri Rdeči Ostrigi
Ostrigin Maraton | Jadranov koncert
tina@zavodo.org

25. 12. • Športna dvorana Trata, 19.00
Božično-novoletni koncert Mestnega pihalnega 
orkestra Škofja Loka
031 339 664, mpo.škofjaloka@gmail.com

26. 12. • zbirno mesto pred vasjo Pevno pri odcepu za 
Crngrob, 19.00
Zimski kres V Škofji Loki | Srednjeveški božič v 
Crngrobu, koncert ansambla za staro glasbo Cappella 
Carniola
040 172 636, katka.kres@gmail.com

27., 28. 12. • Loški oder Škofja Loka, 19.30
Laponska, gostuje gledališče Koper, za abonma modri 
in izven
04 512 0850, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

27. 12. • Šotor na parkirišču Štemarje, 20.00
Loka v snegu | MRFY v snegu
koncert lovro2@gmail.com

28. 12. • Šotor na parkirišču Štemarje, 20.00
Loka v snegu | Diskölöka v snegu
lovro2@gmail.com

29. 12. • Mestni trg, 18.30
Loka v snegu | Obisk dedka Mraza in voščilo Ločanom

29. 12. • Mestni trg, 20.00
Loka v snegu | Alya
agencijakoncerti@gmail.com

30. 12 • Mestni trg, 20.00
Loka v snegu | Noč’n Šiht
anze.fujs@gmail.com

31. 12. • Mestni trg, 22.00
Loka v snegu | Silvestrovanje: Gino&band
agencijakoncerti@gmail.com 
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OVEN 

21. marec–21. april

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: zmaj 

prednosti: samozavest, delavnost 

slabosti: nepremišljenost

Če ne boste dopustili vmešavanja tretjih oseb v osebni odnos, bo leto 2023 
za ovne na ljubezenskem področju prekrasno leto. V partnerskih odnosih 
boste napredovali, bodisi boste povezanost poglobili ali pa se boste poročili 
ali zaročili, samski pa imate v drugi polovici leta dobre možnosti, da spoz-

nate sorodno dušo, s katero boste delili življenje. Pazite se tretjih oseb, ki bi 
se rade vmešavale in pazite se sebičnih razmišljanj in potez. Te vam lahko 
naredijo škodo. Denar in zdravje bosta pri vas v prihodnjem letu neločljivo 
povezana, saj če ne boste pazili na zdravje, boste imeli s tem povezane stro-

ške. Torej: če se boste zanemarili, bo treba za zdravljenje odvezati mošnji-
ček. Vaše srečne številke: 8, 10, 20, 21, 27,29, 30.

BIK 

22. april–20. maj

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: kača 

prednosti: impulzivnost 

slabosti: vihravost

Če želite samski biki v letu 2023 spoznati oziroma pridobiti življenjskega 
partnerja, bi bilo priporočljivo, da najprej prečistite svoja pričakovanja in da 
spustite merilno letvico. Okoli vas je dovolj oseb, ki bi vam še kako ustrezale, 
če bi le drugače pogledali na svet okoli sebe. Drugače pa se tudi bikom obe-

ta prekrasno leto na ljubezenskem področju, saj vam bodo planeti in zvezde 
naklonjeni. S partnerjem odpotujta sama v neznano (ni treba daleč, samo v 
neznano) in se še globlje povežita . Zdravje vam bo dobro služilo, ostane pa 
vam samo vaša večna težava: vedno skušate opravljati več zadev naenkrat, 
kar vas psihično izčrpa in potisne v stres. Odpravite to svojo lastnost in pre-

senečeni boste nad rezultatom v svojem življenju. Vaše srečne številke: 1, 
25, 26, 27, 28, 31, 35.

LEV 

23. julij–23. avgust

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: opica 

prednosti: radodarnost 

slabosti: domišljavost, gospodovalnost

V letu 2023 samski levi ne pričakujte, da vam bo ljubezen padla z neba. Za-

njo se boste morali kar sami potruditi. Poglejte okoli sebe, družite se, nikar 
pa nič ne počnite na silo. Kar je usojeno, se bo zgodilo. Vezani boste imeli 
občutek vlakca smrti. Ni še čisto jasno, kjer bo ta vlakec končal. Če si boste 
vzeli čas za druženje in potovanja v dvoje, potem bo vlakec zavijal po srečnih 
vrhovih, če pa ste zabredli že pregloboko, potem se bo vlakec ustavil na 
končni postaji na dnu. Težave na zasebnem področju bodo tudi vzrok mo-

rebitnih mentalnih in duševnih zdravstvenih težav levov v prihodnjem letu. 
Govorimo seveda o stresu, ki vedno terja svoje davek. Prav tako vam lahko 
ponagajajo oči. Previdno. Vaše srečne številke: 3, 8, 13, 26, 27, 31, 32.

DEVICA 

24. avgust–23. september

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: petelin 

prednosti: redoljubnost, varčnost 
slabosti: kritičnost

Opozorilo za vse tiste device, ki so v skritih zvezah, ki so v očeh današnje 
družbe nemoralne: lahko se zgodi, da vas bodo odkrili, javno obsojali, pa še 
dolgoročne posledice lahko sledijo, zatorej le previdno. Samske device se 
lahko navežete na osebe, ki so bile v vaši družbi le prijateljsko. Previdno pri 
pristopu k temu navezovanju, saj boste lahko napačno razumljeni in celo 
neuslišani. Vezani tudi pazite, da se starši ne bodo vtikali v vašo zvezo. V 
letu 2023 je na obzorju lahko nekaj jeze in seveda je vedno prisoten stres. 
Z rednim gibanjem in sproščanjem boste poskrbeli za svoje zdravje, zato v 
prihodnjem letu na tem področju ne bi smeli imeti nobenih večjih težav. Vaše 
srečne številke: 2, 5, 13, 23, 24, 27, 35.

STRELEC 

23. november–21. december

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: podgana 

prednosti: razsodnost, voditeljstvo 

slabosti: nezaupljivost

Samski strelci boste pod pritiskom, da najdete partnerja v letu 2023. Zakaj 
že? Še nič, kar je nastalo pod prisilo, se ni dobro izteklo, zato počasi in s 
pametjo. Za vezane strelce bo naporna tretja četrtina leta, ko se vam lahko 
v zvezo vmeša tretja oseba. Bodite pozorni in ne dovolite vmešavanja. Tudi 
vi lahko obstoječo zvezo okrepite s potovanjem. Saj ni potrebe, da gresta 
daleč, že bližnji kraji in sprememba kraja naredita svoje. Predvsem pa imate 
strelci v prihodnjem letu pomembno nalogo, da ukrotite svoj ego, ki vam 
večno govori, da ste pametnejši, kot je vaš partner. Poskusite se spremeniti 
in bodite bolj v oporo partnerju, pa boste imeli v zasebnih zvezah več sreče. 
Vaše srečne številke: 2, 4, 7, 9, 21, 29, 30.

KOZOROG 

22. december–20. januar

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: bivol 

prednosti: prizadevnost 

slabosti: ljubosumnost

Za kozoroge bo ljubezen v letu 2023 polna vzponov in padcev. Čeprav se 
boste imeli lepo v dvoje, bo prihajalo do neizogibnih trenj. Če ste na novo 
vezani, bo to pomenilo spoznavanje partnerja in postavljanje vprašanja, ali 
ste resnično s pravo osebo. Samski imate zelo veliko možnosti, da spoznate 
boljšo polovico, bodisi prek skupnih znancev bodisi na druženju in zabavah. 
Toda nikar na glavo ne skačite v vode, katerih globine ne poznate! V zdravju 
ne bo posebnih nihanj, seveda ob predpostavki, da ste prijazni do sebe in da 
vsaj občasno poskrbite za dobrobit svojega telesa in uma. Pazite se stre-

sa. Varčnost pri financah vam ni neznana, zato se je tudi v letu 2023 držite 
predvsem v drugi polovici leta. Vaše srečne številke: 2, 4, 8, 11, 16, 22, 35.
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VODNAR 

21. januar–19. februar

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: tiger 

prednosti: neodvisnost 

slabosti: nestanovitnost

Za samske vodnarje bo začetek leta težak. Zdelo se vam bo, da na tem svetu 
ni nikogar več pametnega za vas in zato bo tudi vaše razpoloženje. Toda nikar 
črnogledo v leto 2023, že v drugi polovici leta se bodo zadeve obrnile na bolje. 
Vezani boste prihodnje leto hodili po trnovi poti. Lahko bodo težava stvari, ki 
bodo motile vas, ali pa bodo partnerja motile vaše navade – težave in problemi 
vas bodo obletavali vse leto. Sredi leta se lahko v vašo zvezo vmeša tudi tretja 
oseba. Lahko gre za tretjo osebo, lahko pa samo za taščo, ki se dolgočasi. Ohra-

nite pozitivne misli in ostanite optimistični. Ne pretiravajte s telovadbo in drugimi 
aktivnostmi, ki bi vas lahko pripeljale do poškodb, saj boste prihodnje leto bolj 
občutljivi in privlačni za te vrste težav. Vaše srečne številke: 2, 4, 8, 11, 21, 25. 30.

RIBI 

20. februar–20. marec

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: mačka 

prednosti: sočutnost 
slabosti: neodločnost

Vam in vaši ljubezni bo prihodnje leto več kot naklonjeno. Druženje, roman-

tika, »golobčkanje« ..., vse vam bo prišlo naproti. Izkoristite ta čas, saj vam 
lahko zgradi trdne temelje za zvezo, hkrati pa pridobite spomine za čas, ko 
morda ne bo vse tako rožnato in dišeče. Samski imate tudi dobre možnosti 
spoznati partnerja za daljšo zvezo, seveda pa tudi za vas velja, da najprej 
dobro preverite teren, preden se podate v neznano. Zdravje vam ne priprav-

lja večjih presenečenj, seveda ob predpostavki, da se boste izogibali divjim 
stvarem. Izogibajte se prehitri vožnji in privoščite si dovolj počitka. Druga 
polovica leta vam bo naklonjena pri financah, vendar ne pozabite na varče-

vanje. Vaše srečne številke: 4, 15, 16, 17, 24, 25, 33.

DVOJČKA 

21. maj–21. junij

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: konj 
prednosti: človekoljubje 

slabosti: lahkomiselnost

Leto 2023 za dvojčke je v ljubezni tako »dvojno«, kot ste dvojni dvojčki sami. 
Po eni strani imate vse planete na svoji strani, da vam prinašajo same dobre 
in lepe stvari, po drugi strani vam gre lahko vse strašno narobe. Napoved je 
zelo dvostranska, saj lahko govorimo predvsem o spravah in razhodih. Za-

četek leta bo naklonjen tistim, ki so se razšli s partnerjem, saj bo čas zacelil 
precej ran in umiril ranjene duše. Partnerji se bodo poskusili vrniti konec 
leta, toda dobro premislite, kaj boste storili. Vezani dvojčki boste poskusili 
na vsak način pokazati svojim boljšim polovicam, da vam pomenijo vse, kar 
je pravilno, saj si boste želeli ohraniti odnos. Vaše srečne številke: 2, 6, 13, 
19, 23, 30, 33.

RAK 

22. junij–22. julij

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: koza 

prednosti: potrpežljivost 
slabosti: naivnost, nepremišljenost

Samski raki bi lahko v prihodnjem letu zapadli v manjšo depresijo, saj se 
vam bo zdelo, da nikjer na tem milem svetu ni človeka za vas. Nikar! Ohra-

nite pozitivno mišljenje, družite se z družino in prijatelji in ne skrbite, še za 
vsako metlo se je držalo našlo, tudi za vas se bo. Vezanim se bo ponudila 
možnost za poglobitev odnosa, kar izkoristite do konca. Na področju zdravja 
si privoščite več krajših prekinitev, ki vas bodo razbremenile in predvsem 
osvobodile stresa, ki si ga največkrat kar sami nakopljete. Razglabljanje in 
premišljevanje o nepotrebnih in nepomembnih stvareh ne pripelje nikamor, 
samo dušo lahko zamori. Kvalitetne meditativne tehnike niso slaba stvar. 
Vaše srečne številke: 6, 10, 11, 12, 13, 20, 21.

TEHTNICA 

24. september–23. oktober

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: pes 

prednosti: predanost, simpatičnost 
slabosti: nezvestoba, netočnost

Pozitivno in srečno je vaša deviza za prihodnje leto v ljubezni. Z boljšo po-

lovico boste preživljali prekrasno leto. Če imate priložnost odpotovati, jo iz-

koristite, saj boste utrdili svojo zvezo. Samski, ponudilo se vam bo ogromno 
možnosti za nove zveze, še več, nekateri lahko srečate tudi osebo svojega 
življenja. Le po pometi, da to osebo potem tudi obdržite. Brzdajte jezik, kajti 
beseda je lahko bolj smrtonosna kot naboj. Redna vadba, tako fizična kot 
psihična, vas bo vse leto uspešno obvarovala pred morebitnimi zdravstve-

nimi težavami. Tudi prehrana naj vam ne bo pobeg od morebitnih stresnih 
ljudi, ki vas obkrožajo. Konec leta se vam bo zdelo, da karierno vozite po 
makadamu, polnem blatnih lukenj, ampak vse mine … Vaše srečne številke: 
2, 3, 6, 18, 21, 22, 31.

ŠKORPIJON 

24. oktober–22. november

Ustrezno znamenje kitajskega horoskopa: prašič 

prednosti: požrtvovalnost 
slabosti: trmoglavost, maščevalnost

Škorpijoni, ki niste v zvezi, boste prihodnje leto doživljali komunikacijski 
šum. To pomeni, da se vam bo zdelo, da se s simpatijami, ki so vam ogrele 
srce in s katerimi si želite še kaj več, nikakor ne najdete stične točke. Toda 
brez skrbi, konec prihodnjega leta bo ta komunikacijski stik minil in spet bo 
posijalo sonce na vašem ljubezenskem področju. Vezani škorpijoni boste ali 
zelo srečni ali pa boste končali svoja razmerja, vendar na dober način, ka-

korkoli čudno se to sliši. Razšli se boste mirno in brez hudih zamer, kar tudi 
ni kar tako. Zato pa boste leto 2023 škorpijoni preživeli brez hujših težav. Z 
začetkom leta bi morale preiti tudi morebitne zdravstvene težave, ki ste jih 
imeli doslej. Vaše srečne številke: 2, 8, 9, 14, 22, 25, 31.



46 NagradNa križaNka  

Nagrade: 3-krat bon za pet pranj avtomobila

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj 

in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 16. decem-

bra 2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 

Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa 

pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

 

 

 
 

 

 

V NOVI avtopralnici na bencinskem servisu OMV 
vam nudimo izboljšano linijo pralnih trakov Softech, 
ki so po Adacovem testu najboljši material za nego 
vozil, ki dokazano ne pušča sledov in ohranja barvo 
in neguje lak vašega vozila. Čistilna sredstva nem-
ških proizvajalcev KAW, KIEHL in AUVA temeljijo 
na nano tehnologiji, ter z optimalno PH vrednostjo 
omogočajo dolgoročno ohranitev barve, visok sijaj 
in zaščito pred vremenskimi vplivi. Novi program 
PREMIUM s posebno polirno formulo Shinetecs 
med postopkom nege na vaše vozilo nanese in utira 
polirni nanos za zaščito in visok sijaj laka.

 

KER SI VAŠE VOZILO 

ZASLUŽI NAJBOLJŠE!
Stimacom, d.o.o, Ljubljanska cesta 1, 4220 Škofja Loka

NOVA 
     AVTOPRALNICA

IZBERITE 

RAINTECS
IN PREMIUM

TER PRIVOŠČITE  
SVOJEMU VOZILU  

NAJBOLJŠO  
NEGO.

Hvala, ker nas obiskujete. Želimo vam 
zdravo in srečno novo leto 2023!



Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER                                                        T: 040 418 251, 04 204 27 14         
E: les3plus@gmail.com                                                                                         www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.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 upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijska ponudba na tej strani velja za določene in označene materiale do 30. 12. 2022 
oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. Popusti se ne seštevajo.

Les 3 plus

 
HRAST EVOKE KNOT 5574RI

1383x193x8 mm, R32
Redna cena: 22,18 €/m2

Akcijska cena: 13,90 €/m2 - 37,33%
Na izbrane LAMINATE KAINDL iz ZALOGE

vam priznamo popust

Izdelamo in montiramo NOTRANJA VRATA
furnirana, barvana ali cpl.

Lahko jih uskladite 
z opremo ali s talnimi oblogami.

Vsem strankam se zahvaljujemo za izkazano zaupanje v letu 2022.
Vse dobro in uspešno v letu 2023 vam želi ekipa Les 3 plus.
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Št. art.: 1376060 Št. art.: 1376078 Št. art.: 1376086

175–200 cm

24,))
150–175 cm

19,))   
100–150 cm

14,)) koskos kos

REZANA KAVKAŠKA JELKA
Izbrana kakovostna jelka s posebej gostimi, temno zelenimi,

dolgimi iglicami vse do vršičkov vej. Lepa simetrična rast z 
ravnim deblom. Priljubljena žlahtna jelka ne pika, je dolgo  
obstojna in idealna za okrasitev z božičnimi okraski  
(brez dekoracije). 

22,)) 39,))
kos

kos

Ponudba velja do 24. 12. 2022 oz. do razprodaje zalog. Izdelki se prodajajo brez dekoracije. Slike so simbolične. Cene so v EUR z vštetim DDV. Več informacij na obi.si. *Pri nakupu rezanega božičnega drevesa v naših trgovskih centrih prejmete kupon za 10-odstotni popust na nakup v vrednosti nad 30 € v 
času od 03.01.2023 do 31.01.2023. Unovčite ga lahko le enkrat in ne naknadno. Izvzete so varščine, kavcije, plinske jeklenke, najem strojev, storitve, darilne kartice. Prav tako kupona ni možno vnovčiti na že znižano blago. Popusta ni mogoče uveljaviti pri nakupu na naši spletni trgovini. 

Ob nakupu rezanega 
božičnega drevesa  
prejmete kupon za

ki ga lahko vnovčite za 
nakup nad 30€,  
od 03.01.2023* 

POPUST,
10%

OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28; email: trgovinasi774@obi.si

STOJALO ZA JELKO NIKO "KLICK FIX" 

Z rezervoarjem za vodo, s preprostim vrtljivim mehanizmom, ki ga enostavno 
upravljate z nogo. Za drevesa do višine 200 cm z največjim premerom debla 8 cm. 
Št. art.: 2496529

STOJALO ZA BOŽIČNO DREVESCE "BASIC" 

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


