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Prosti čas, kolikor ji ga ob 
sedanjem napornem delovniku 
ostane, najraje preživlja na 
domačem vrtu in bližnji okolici.

Odzivi ljudi bi bili  
lahko snov za romane
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Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

 V teh dneh mnogi Slovenci čas preživljajo v 
karanteni. Kako pa so v času epidemije videti 
vaši dnevi? 

Ni ravno karantena … Srečujem se z mno-
gimi ljudmi, res pa je, da zelo pogosto po raz-
ličnih elektronskih medijih. Moj običajni ur-
nik se je dodobra podrl, saj sem se zadnje tri 
tedne ukvarjala res skoraj samo s tem, kako se 
spoprijeti z epidemijo covida-19, gotovo kakih 
18 ur na dan. Kot zdravnica sem vajena delati 
ob vseh mogočih urah; čeprav zaradi starosti 
že nekaj let ne delam ponoči, me mnoge obve-
znosti na kliniki pa tudi na fakulteti in v med-
narodnih povezavah vzdržujejo v precejšnjem 
tempu.

 Ste kot infektologinja pričakovali, da se 
bomo v Sloveniji kdaj znašli v takih razmerah 
– izbruhe epidemij različnih bolezni smo bili 
doslej vajeni opazovati bolj iz varne razdalje in 
se nas niso dotaknile v taki meri?

Odkrito povedano: ne! Poznam vsakole-
tne epidemije gripe, ki so nekoliko podobne 
epidemiji covida-19. Lani sem bila zadolžena 
za urejanje razmer v času gripe, ki je bila kar 
intenzivna, a take situacije si res nisem pred-
stavljala.

 Vas je pri epidemiji bolezni covid-19 mogoče 
kaj posebno presenetilo?

Najprej seveda bolezen kot taka. Izjemno 
zanimiva je, s svojo kužnostjo, različnim pote-
kom, posebno nevarnostjo za določene skupi-
ne ..., nešteto posebnosti je. Posebno pa me je 
presenetilo z epidemijo povezano vedenje ljudi 
in odnosi med njimi oziroma nami. Zelo raz-
lični smo: nekateri iščejo pozornost, druge je 
strah, tretji iščejo koristi, četrti neke vrste po-
litični kapital; nekaterim se zdi vse skupaj ne-
pomembno ali pa enostavno preveč in si želijo 
izstopiti, drugi spet zelo predano ali pa vdano 
delajo … Cel spekter značajev in zgodb, snov za 
romane in filme. 

 Prevzeli ste tudi vodenje strokovne skupine 
v vladnem kriznem štabu za boj proti epidemi-

ji, zdaj vodite svetovalno skupino za bolezen 
covid-19 na ministrstvu za zdravje. Občutek je, 
da za zdaj epidemijo v Sloveniji obvladujemo?

Odločitev, če se ozrem tri tedne nazaj, je bila 
kar smela in medtem se je zgodilo marsikaj. 
Tri tedne ni dolgo časa, ampak ti trije tedni so 
bili zelo posebni. Ne, epidemije nismo obvlada-
li, uspelo pa nam je sploščiti krivuljo narašča-
nja tako, da lahko bolnike v naših ambulantah 
in bolnišnicah uspešno zdravimo. 

 Ali so dosedanji ukrepi v zvezi s preprečeva-
njem širjenja okužbe po vašem mnenju ustre-
zni – nekateri imajo pomisleke, da so mogoče 
nekateri ukrepi pretirani, recimo glede omeji-
tve gibanja na občino stalnega oziroma zača-
snega prebivališča?

Omejitev gibanja na občino je pravzaprav 
stopnjevanje prejšnjega ukrepa, pri katerem je 
bilo omejeno druženje ljudi, a se je izkazalo, da 
je ukrep popustil oziroma je bilo očitno, da ga 
ljudje razumejo po svoje. Omejitev na občine po 
tem, kar je bilo videti ta konec tedna (pogovor 
je potekal v začetku aprila, op. a.), deluje bolje 
kot omejeno druženje, vsaj na videz. Upam, da 
se ob tem ljudje ne obiskujejo po domovih in 
spet ustvarjajo pogojev za širjenje virusa. 

 Kako učinkovito je po vašem lahko razku-
ževanje skupnih prostorov v večstanovanjskih 
stavbah?

Deloma, tako kot vsi taki ukrepi. Res se na 
ta način ne da odstraniti vseh kapljic z viru-
som, še posebno če po stopnišču hodi veliko 
stanovalcev, lahko pa prepreči posamezni pre-
nos. Zato tudi čistimo površine v bolnišnicah.

 Veliko polemik je tudi glede testiranj, pri če-
mer nekateri zagovarjajo čim širše testiranje, v 
Sloveniji ste dali prednost zdravljenju obolelih. 
Ali na podlagi sedanjega števila opravljenih 
testov lahko ocenimo, kolikšno je realno števi-
lo okužb v Sloveniji?

Glede na veliko število testov je verjetno 
slika kar prava oziroma nam omogoča spre-
mljanje epidemije. To ne pomeni, da je števi-
lo okuženih enako kot število tistih, ki so bili 
testirani in je bil test pozitiven. Gotovo je res 
okuženih več. Če ima en družinski član co-
vid-19 ter drugi kašljajo in imajo vročino, imajo 

Odzivi ljudi bi bili  
lahko snov za romane

Tako ob sedanji epidemiji covida-19 meni dr. Bojana Beović, 
specialistka infektologinja, zaposlena na kliniki za infekcijske 
bolezni in vročinska stanja, ki živi v Retečah. 
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gotovo covid-19, ni treba, da jih testiramo in s tem troši-
mo dragoceni material, ki ga testi predstavljajo. Potem je 
še nekaj ljudi, ki jih ne testiramo, ker so zelo blago bolni 
ali pa simptomov nimajo. Zato je verjetno bolj smiselno 
ocenjevati potek epidemije s pomočjo števila bolnikov, ki 
so sprejeti v bolnišnico. Iz poročil iz drugih držav vemo, 
da je približno dvajset odstotkov bolnikov sprejetih v bol-
nišnico. Tako lahko izračunamo, da je bilo ob približno 
dvajset bolnikih v bolnišnici pred tednom dni, kolikor je 
navadno inkubacijska doba bolezni covid-19, okuženih 
približno tisoč. Izračun je seveda zelo približen.

 Zakaj je novi koronavirus tako nalezljiv in kdaj bi po 
vašem lahko dosegli vrh epidemije?

Nalezljivost je seveda lastnost mikroorganizma, ki je 
povezana z načinom, kako se prenaša. Vrh epidemije je 
zelo odvisen od tega, kako nam bo s preprečevanjem sti-
kov uspelo preprečiti širjenje virusa. Ker je glavni način 
prenosa kapljični, je najbolj učinkovito, da stojimo toliko 
stran od drugih ljudi, da nas kapljice iz njihovih dihal ne 
dosežejo, to je vsaj meter in pol, raje pa dva metra. Upamo, 
če se bomo res potrudili, da bomo prešli vrh epidemije v 
tednu dni. Drug zelo pomemben način prenosa je z roka-
mi, s katerimi primemo predmet, na katerem je kapljica 
z virusom. Zato je zelo pomembna tudi higiena rok – no-
simo rokavice, če prijemamo predmete v trgovini, nato 
pa sledi umivanje ali razkuževanje; samo rokavice niso 
dovolj.

 Kdaj bo po vaši oceni mogoče epidemijo zajeziti do te 
mere, da bo življenje znova steklo kolikor toliko normal-
no in bi se tudi otroci lahko vrnili v šole?

Izjemno težko rečem, kot sem omenila že prej, je to 
zelo odvisno od tega, kako se bomo držali ukrepov.
  Glede na to, da cepiva za bolezen covid-19 verjetno še 
nekaj časa ne bo na voljo, vsaj ne za splošno rabo, se lah-
ko podoben izbruh bolezni kmalu ponovi, četudi jo bomo 
na videz obvladali? 

Da, izbruh se lahko ponovi. Zato je zelo pomembno, da 
prenehamo z omejitvami postopno, nato pa skrbno nad-
zorujemo vsak majhen izbruh. 

 Svetovna zdravstvena organizacija je sprva odsveto-
vala splošno uporabo mask pri pandemiji covida-19. Kaj 
bi vi svetovali glede uporabe mask in kdaj masko upo-
rabljate sami? 

V strokovni skupini pri ministrstvu za zdravje smo že 
pred več kot tednom dni skrbno pretehtali nošenje mask. 
Ni dobrih znanstvenih dokazov, ki bi nedvoumno podpi-
rali splošno nošenje mask. Poleg tega je nepravilna upo-
raba mask lahko nevarna, če se človek prijema sprednje 
površine maske, ki je lahko okužena, saj tako lahko virus 
z rokami prenese na svoje sluznice in se okuži. Zato je ob 
nošenju maske še posebno nujna skrbna higiena rok. Po-
leg tega z masko ne smemo pozabiti na fizično razdaljo 
med sabo in sogovornikom, ta naj bo vedno vsaj meter in 

Iz poročil iz drugih držav vemo, da je 
približno dvajset odstotkov bolnikov 
sprejetih v bolnišnico. Tako lahko 
izračunamo, da je bilo ob približno dvesto 
bolnikih v bolnišnici pred tednom dni, 
kolikor je navadno inkubacijska doba 
bolezni covid-19, okuženih približno tisoč. 
Izračun je seveda zelo približen.

Dr. Bojana Beović
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pol. Po drugi strani pa je res, da ma-
ska lahko prepreči širjenje virusa iz 
naših ust na druge ljudi, zato jo vedno 
damo bolnikom v bolnišnici. Morda 
bomo z maskami vendarle preprečili 
nekaj okužb, in ker epidemija ne čaka, 
je bilo treba to odločitev sprejeti čim 
prej. Medtem je svoje stališče spre-
menila tudi Svetovna zdravstvena 
organizacija z zelo podobno obrazlo-
žitvijo. Na kratko: masko potrebuje-
mo zlasti v zaprtem prostoru, kjer je 
več ljudi.

 Še pred začetkom epidemije ste 
se prijavili za mesto predsednice 
Zdravniške zbornice Slovenije. Kaj je 

botrovalo tej vaši odločitvi in kje vi-
dite glavne izzive, če boste izvoljeni 
na to funkcijo? Se že ve, kako bodo 
potekale volitve, ki so predvidene 
maja letos?

Volitve so prestavljene, saj časi za 
take stvari res niso primerni, ukvar-
jati se moramo z drugim delom. Za 
predsednico zdravniške zbornice 
sem se prijavila predvsem zato, ker 
so me k temu nagovorili kolegi, pa 
tudi zato, ker mislim, da je pove-
zanost v zdravniško zbornico za 
zdravnike pomembna, nuditi jim 
mora pomoč in podporo pri opravlja-
nju tega zahtevnega poklica.

 Vaš delovnik je v teh dneh verje-
tno zelo naporen – kako poskrbite za 
sprostitev, ko se vrnete domov?

Zadnje tedne je prostega časa 
res malo, zato je tudi rekreacija bolj 
omejena. Nisem športnica po duši, a 
se vseeno zelo rada gibljem, hodim v 
Virmaše na crossfit za malo starejše 
letnike, pa kam s kolesom, na Križno 
goro recimo, zelo rada tudi smučam, 
berem, pulim plevel …, dolgo bi našte-
vala, če bi želela vse našteti. 

 Imate v Škofji Loki najljubše kotič-
ke, ki jih obiskujete tudi v času seda-
nje karantene? 

Pravzaprav nisem pogosto v Ško-
fji Loki, se pravi v mestu, čeprav se 
mi zdi čudovito. Najljubše kotičke 
imam kar doma, na vrtu ter v gozdu 
in na poljih za hišo. Si pa nekoč že-
lim posvetiti malo več časa hribom 
in hribčkom v vsej škofjeloški okoli-
ci ter zgodovini tega dela Slovenije. 
Morda bi razmišljala drugače, če bi 
bila mlajša, ampak naši kraji so tako 
lepi, da me to, da smo omejeni v gi-
banju, pravzaprav vsaj za nekaj časa 
sploh ne bremeni.

Vrh epidemije je zelo 
odvisen od tega, kako nam 
bo s preprečevanjem stikov 
uspelo preprečiti širjenje 
virusa. Ker je glavni način 
prenosa kapljični, je najbolj 
učinkovito, da stojimo toliko 
stran od drugih ljudi, da nas 
kapljice iz njihovih dihal 
ne dosežejo, to je vsaj meter 
in pol, raje pa dva metra. 
Upamo, če se bomo res 
potrudili, da bomo prešli vrh 
epidemije v tednu dni.

Dr. Bojana Beović
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Jože Štukl

Njegova osrednja bivalna 
zgradba je bil večnadstropni 
stolp kvadratnega tlorisa, ki 

so ga med 13. in začetkom 14. stoletja 
utrdili z obzidjem. Sem so okrog leta 
1270 prenesli oskrbnikov sedež iz Stol-
pa na Kranclju in tako je Loški grad 
postal rezidenca freisinških škofov. V 
potresu, ki je 26. marca leta 1511 priza-
del loško področje, je bil poškodovan 
tudi prvotni Loški grad. Obnovil ga je 
škof Filip med letoma 1513–1527. Lo-
ški grad je tudi po popotresni obnovi 
ohranil staro srednjeveško zasnovo. 
Osrednjega kvadratnega stolpa niso 
podrli, temveč popravili in posodobili 
v novem renesančnem duhu. Mogoč-

ni stolp s stranico 18 metrov, zidom 
debeline tri metre in višine 35 metrov 
je ostal glavna bivalna zgradba nove-
ga grajskega kompleksa. Na vseh šti-
rih vogalih so ga utrdili z obrambnimi 
stolpi. Skozi severozahodnega je bil 
čez dvižni most speljan glavni, tudi 
tovorni vhod na grad.

Temeljita popotresna obnova graj-
ske stavbe je bila povezana z velikimi 
finančnimi izdatki, zato so nasled-
njih dvesto let na gradu opravljali le 
najnujnejša vzdrževalna dela. Zob 
časa je tako močno načenjal grajske 
objekte. Zato se je škof Janez Franči-
šek odločil za temeljita obnovitvena 
dela med letoma 1716 in 1722. Na eno-
tno višino so dvignili celoten severni 
in vzhodni grajski trakt. Grad je s tem 
dobil novo podobo, ki se ni več spre-
minjala vse do konca 19. stoletja.

O Loškem gradu

Na Loški grad se nanaša omemba v pisnih virih iz leta 1202, kjer beremo o »močno 
utrjenem gradu v Loki – castrum firmissimum in loco qui dicitur Lonca«.

Loški grad z uršulinskim samostanom okrog leta 1900

Loški grad je tudi po 
popotresni obnovi ohranil 
staro srednjeveško zasnovo. 
Osrednjega kvadratnega 
stolpa niso podrli, temveč 
popravili in posodobili v 
novem renesančnem duhu. 
Mogočni stolp s stranico 18 
metrov in višine 35 metrov 
je ostal glavna bivalna 
zgradba novega grajskega 
kompleksa.
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Ko je bilo Loško gospostvo leta 1803 podržavljeno, 
je grad prevzela država in v njem nastanila razne ura-
de – davkarijo, sodišče, zemljiško knjigo. Leta 1870 ga je 
kupil Fidelis Terpinc. Po njegovi smrti ga je podedovala 
hči Emilija Baumgartner, njene hčerke pa so ga konec 
leta 1890 prodale uršulinskemu samostanu v Škofji Loki. 
Uršulinke so grad kupile z namenom širitve vzgojnega 
zavoda. Takoj so začele obnavljati pod taktirko arhitekta 
Viljema Trea iz Ljubljane. Najprej je bilo leta 1891 zgrajeno 
pokrito stopnišče, ki je po pobočju hriba povezalo grad s 
samostanom v mestu. Leta 1892 so porušili srednji stolp in 
zahodni del grajskega obzidja. Na dvoriščni strani sever-
nega in vzhodnega trakta so sezidali dva tri metre široka 
hodnika. Med okroglim stolpom in kapelo so zgradili re-
kreacijsko dvorano. Obnovili so tudi kapelo. Jugozahodni 
okrogli stolp je leta 1894 dobil današnjo podobo. V letih 
1906–1908 so nad rekreacijsko dvorano zgradili še spalni-
co za gojenke in s tem se je obnova končala.

V prenovljeni grajski stavbi je zaživel uršulinski vzgojni 
in šolski zavod, ki je z izjemo obdobja med prvo svetovno 
vojno (1915–1918) nemoteno deloval vse do začetka druge 
svetovne vojne, ko so z zasedbo gradu Nemci sestre preg-
nali iz Škofje Loke. Po osvoboditvi si je grad prilastila slo-
venska OZNA in v času od maja do avgusta 1945 je bilo tu 
koncentracijsko taborišče za pripadnike različnih vojaških 
formacij z območja Jugoslavije, ki so jih ob koncu vojne za-
jeli partizani na območju Slovenije oziroma so jih Angleži 
vrnili iz Vetrinja na Koroškem. Od avgusta 1945 do konca 
leta 1948 so bili na gradu nastanjeni nemški vojni ujetniki, 
organizirana pa je bila tudi vojaška bolnišnica. Nato so pro-
store Loškega gradu spremenili v žensko taborišče za druž-
beno koristno delo (DKD). Ta prevzgojni zavod je deloval od 
oktobra 1949 do aprila 1950, ko je bil ukinjen, kaznjenke pa 
premeščene v Rajhenburg. Nasledil ga je moški kazensko-
-poboljševalni dom, ki je tu obstajal med letoma 1950 in 
1959, najprej kot KPD Ljubljana, nato pa kot KPD Škofja Loka. 
Leta 1959 je Loški grad prevzela v upravljanje Občina Škofja 
Loka in v njem je začel delovati Loški muzej. 

Loški grad po Merianu, 1649

Loški grad konec 17. stoletja Loški grad konec 18. stoletja

Loški grad po Valvasorju, 1679



Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Tina Dokl

Zadnja seja 12. marca je že pote-
kala brez novinarjev in samo z 
nujnim številom poročevalcev. 

Med njimi je bil tudi komandir Sašo 
Eniko, ki je uvodoma dejal, da so v 
letu 2019 evidentirali 160 kaznivih de-
janj, kar je za skoraj polovico manj kot 
leta 2018, ko so zabeležili 318 kaznivih 
dejanj. Je pa bila leta 2018 preiskanost 
skoraj 70-odstotna, leta 2019 pa je 
znašala dobrih 52 odstotkov. 

Zakaj takšen upad kaznivih de-
janj? Kot je pojasnil Eniko, je bil naj-
večji upad na področju gospodarske 
kriminalitete. Leta 2018 jih je bilo 150, 
lani pa zgolj pet. Predlani so namreč 
obravnavali serijo kaznivih dejanj 
poneverbe in neupravičene uporabe 
tujega premoženja ter ponareditve 
ali uničenja poslovnih listin. 

Na področju premoženjske kri-
minalitete, ki izstopa (121 primerov), 
so obravnavali problematiko tatvin 
in vlomnih tatvin. Storilci so pred-
vsem iz drugih območij, čeprav ne 
gre zanemariti ''domačih'' storilcev. 
Pri obravnavanju tatvin opažajo sla-
bo ali celo malomarno samozaščitno 
obnašanje, zato je še enkrat pozval k 
boljši samozaščiti in hitremu obve-
ščanju policije.

V lanskem letu so zabeležili 
enajst kaznivih dejanj poškodovanj 
tuje stvari, prav tako enajst zoper 
življenje in telo. Večina slednjih je 
bila posledica prepirov, ki so prerasli 
v fizična obračunavanja. Veliko po-
zornost so posvetili kaznivim deja-
njem s področja družinskega nasilja, 
kjer so zabeležili pet primerov, leto 
prej pa devet.

S področja prepovedanih drog so 
obravnavali tri kazniva dejanja ter 
izdali 42 odločb (v letu pred tem de-
set) zaradi kršenja določil Zakona o 
proizvodnji in prometu s prepoveda-
nimi drogami.

Na področju varstva javnega 
reda in miru so policisti obravnavali 
132 kršitev (leto prej 140), pri čemer 
prevladuje nasilje v družini, prepi-
ranje, vpitje in nedostojno vedenje; 
izzivanje ali spodbujanje k nasilju; 
udarjanje itd.

Prometnih nesreč je bilo za 4,5 
odstotka manj, a zato z večjim šte-
vilom telesno poškodovanih in tudi 
s tremi smrtnimi žrtvami (leta 2018 
teh ni bilo).

In katere so najpogostejše kršitve 
predpisov o varnosti cestnega prome-
ta? Največ represivnih ukrepov je bilo 
izvedenih s področja alkohola, hitro-
sti in varnostnega pasu, in sicer 1102. 
Na področju nepravilnosti pešcev so 
izvedli za dobrih 30 odstotkov več 
ukrepov kot leta 2018, in sicer 110.

Za polovico manj kaznivih dejanj

Na zadnji občinski seji je komandir Policijske postaje Škofja Loka Sašo Eniko 
predstavil varnostno poročilo za preteklo leto.

Komandir Sašo Eniko

Strokovnjaki pravijo, da se družinsko nasilje v času krize 
navadno poveča. Žrtvam sporočajo, da policija, institucije 
(CSD, varne hiše) in druge oblike pomoči delujejo nemoteno 
oziroma prilagojeno novim razmeram. V stiski torej niste 
sami. Poiščite pomoč.

10 OBČINSKE NOVICE  
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Na podlagi 12. člena Odloka o podeljevanju priznanj 
Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 3/2017) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občinskega sveta Občine Škofja Loka

RAZPISUJE
PODELITEV PRIZNANJ OBČINE 

ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2020

Občinski svet Občine Škofja Loka podeljuje 
posameznikom, pravnim osebam zasebnega in javne-
ga prava, različnim skupnostim in organizacijam ter 
društvom, s prebivališčem oziroma sedežem v občini 
naslednja priznanja:

NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE za izredno delovanje 
in stvaritve na posameznih področjih družbenega živ-
ljenja in dela ter za pomemben prispevek k razvoju in 
ugledu občine v širšem družbenem prostoru.
Podeli se lahko največ en naziv častnega občana.

ZLATI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za dolgoletno 
izredno uspešno in družbeno pomembno delo na 
posameznih področjih družbenega življenja ali za 
dosežke, ki so trajnejšega pomena in so pomembno 
prispevali k razvoju in ugledu občine.
Podeli se lahko največ en zlati grb občine.

SREBRNI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za večletno 
uspešno in družbeno pomembno delo ter za zgledne 
uspehe in požrtvovalnost na posameznih področjih 
družbenega življenja.
Podelita se lahko največ dva srebrna grba občine.

BRONASTI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za pomem-
bne dosežke na posameznih področjih družbenega 
življenja.
Podelijo se lahko največ trije bronasti grbi občine.

Pobude za podelitev priznanj lahko podajo občani, 
skupine občanov, pravne osebe zasebnega in javnega 
prava, skupnosti in organizacije ter društva.

Pobuda mora vsebovati:

– navedbo vlagatelja pobude,
–  ime in priimek, datum rojstva fizične osebe, naziv 

pravne osebe in naslov predlaganega dobitnika 
priznanja občine,

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA 
ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje posameznih dogodkov festivala 
Pisana Loka 2020.

Rok za oddajo vlog je podaljšan do ponedeljka,  
4. 5. 2020, do 12. ure. 

(stik: Jana Fojkar, 04 511 2 312,  
jana.fojkar@skofjaloka.si).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je 
bila z dnem 26. 2. 2020 objavljena na spletnih straneh 

Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si, pod rubriko 
Javni razpisi in javni natečaji.

Datum: 6. 4. 2020
Tine Radinja, župan

–  utemeljitev pobude za prejem priznanja občine, 
dosežene uspehe pri delu in javnem delovanju na 
posameznih področjih družbenega življenja v občini, 
Sloveniji in svetu,

–  predlog za podelitev vrste priznanja občine iz 2. člena 
tega odloka.

K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi mnenja, ki 
podpirajo pobudo.

Pobudnik za podelitev priznanja ne more predlagati 
samega sebe ali svojega družinskega člana.
Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija ne obravnava.

Pobude zbira Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občinskega sveta Občine Škofja Loka, Mest-
ni trg 15, 4220 Škofja Loka, do srede, 20. MAJA 2020,  
s pripisom na ovojnici »PRIZNANJA OBČINE 2020« ali 
po e-pošti na naslov: obcinski.svet@skofjaloka.si do 
24.00 ure.
 Komisija za mandatna vprašanja,
 volitve in imenovanja
 Predsednica
 Mag. Melita REBIČ, l.r.
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Klavdija Škrbo Karabegović  
Foto: Gorazd Kavčič

 Pred dobrim mesecem dni, ko je 
izšla zadnja številka Ločanke, si 
nismo predstavljali, da se bo naše 
življenje tako spremenilo. Občina 
Škofja Loka se je hitro prilagodila na 
novonastalo situacijo, včasih z ukre-
pi, ki so šele kasneje sledili na ravni 
celotne države …

Na občini smo želeli ves čas 
proaktivno spremljati situacijo in 
dejansko uvajati ukrepe že dan ali 
dva prej, preden so bili uvedeni na 
ravni države. Tudi zato, ker se po na-
šem mnenju da veliko narediti prav 
v lokalni skupnosti s primernimi 
sporočili in ukrepi. Tako smo že 12. 
marca začeli sprejemati prve ukrepe 
o prepovedi javnih prireditev in za-
prtju vseh javnih institucij. Hkrati 
smo prilagodili delo občinske uprave 
in občinskega sveta, s časom pa so 
se aktivnosti še stopnjevale. V tem 
obdobju je občina sprejela 24 različ-
nih ukrepov. Mnoge od njih skladno 
z odloki države, nekatere smo nad-
grajevali, druge prilagali tako, da so 
optimalni za naše lokalno okolje. 

Naše življenje se je popolnoma 
spremenilo. Nihče ni pričakoval, da 
bomo delovali v takšnih okoliščinah, 
kot jih je prinesla epidemija. Sem pa 
zelo vesel odzivov občank in obča-
nov, ki skrbno in dosledno upošteva-
jo navodila. Poudariti velja, da ne gre 
za le za prepovedi, v srži gre za navo-
dila, kako ravnati, da zaščitimo sebe 
in druge. Nobena prepoved ne more 
nadomeščati odgovornega ravnanja.

 Kaj je sledilo?
V zadnjih dveh tednih marca so 

si ukrepi sledili v hitrem ritmu, ob 

koncu meseca so se bistveno za-
ostrili tudi na ravni države s pre-
povedjo gibanja in združevanja na 
javnih površinah. Predvsem gibanje 
zgolj znotraj meja občine je precej 
rigorozen ukrep, na drugi strani pa 
so zelo ostri tudi omejitveni ukrepi 
za vstop v trgovino, kjer imamo po-
sebno časovno okno za ranljive sku-
pine. Pravila o ohranjanju distance, 
higiene ter zaščiti sebe in drugih, ko 
vstopamo v kakršenkoli javni pros-
tor, so nam zdaj tako ali tako že dob-
ro znana.

Občanke in občane tudi pozi-
vamo, da ravnajo samozaščitno in 
poiščejo točke v naravi, ki niso mno-
žično oblegane. V našem mestu in v 
naši (veliki) občini je takšnih kotič-
kov veliko.

 Kaj svetujete občanom, kako naj se 
spopadajo z novimi razmerami?

Razmere so izredno težke. Težke 
za vse – za posameznike, za orga-
nizacije, za podjetja. So neprece-

denčne, še nikoli nismo bili v takšni 
situaciji. Občankam in občanom 
svetujem, da si v teh časih najdejo 
neko novo rutino, da iščejo stvari, ki 
jim tudi v času samoizolacije prina-
šajo veselje in napredovanje ter da 
poiščejo in ponudijo pomoč. Tudi 
zato smo že v prvih dneh izbruha 
epidemije ustanovili Občinski cen-
ter za pomoč, kamor lahko občanke 
in občani pokličejo, mi pa jih preu-
smerimo na ljudi, ki jim pomagajo. 
Ta center smo nadgradili še s števil-
nimi iniciativami.

 Ločani so ponovno pokazali, da 
je prostovoljstvo bit Škofje Loke. Na 
kakšen način lahko še pomagamo?

Občina znotraj Civilne zaščite 
združuje veliko društev in organi-
zacij, ki zelo nesebično pomagajo 
in so dejansko vsak dan na terenu. 
Poleg Občinskega centra za pomoč, 
kamor lahko ljudje pokličejo ali pi-
šejo, če imajo kakršnekoli potrebe, ki 
so bile prekinjene zaradi epidemije 

Naše življenje se je popolnoma spremenilo

Tokratni intervju z županom Tinetom Radinjo je potekal v luči novih razmer,  
ki so naše življenje in s tem prioritete obrnile na glavo.

Tine Radinja



covida-19, pa smo skupaj z nevladnimi organizacijami 
in različnimi posamezniki poskrbeli tudi za druge ob-
like pomoči. Ena je zbiranje računalnikov, prenosnikov, 
pametnih telefonov za učenke in učence, ki se šolajo od 
doma ali za tiste, ki nimajo možnosti ohranjati socialnih 
stikov po internetu. Trenutno računalnike zbirajo v Zavo-
du Tri in Rotary klubu. Iščemo pa še dodatne prostovoljce, 
ki znajo popravljati in posodobiti programsko opremo. V 
Škofji Loki poteka tudi večja akcija 3D-tiskanja zaščitnih 
vizirjev, ki ga koordinira skupina prostovoljcev. Veliko 
prostovoljcev pomaga pri nakupih hrane in zdravil. Prek 
Kluba škofjeloških študentov in Zavoda O smo organizi-
rali še pomoč na domu kot nenujno pomoč, ki jo ponudijo 
prostovoljci. V sodelovanju z Rdečim križem smo odprli 
poseben korona sklad za Škofjo Loko za tiste, ki bi želeli 
te aktivnosti podpreti s finančnimi prispevki in donaci-
jami. Iskali smo tudi stanovanja in sobe za medicinsko 
osebje za primer, če bi to potrebovali. Trenutno še nima-
mo dodatnih potreb po tem. Ves čas pa zbiramo ponudbe, 
da bomo po potrebi pripravljeni.

 Vlada RS bo gospodarstvu in državljanom pomagala 
na različne načine. Ali in na kakšen način lahko pomaga 
tudi sama občina? 

Prvi ukrep, ki smo ga izvedli na ravni občine, je bil 
zamrznitev najemnin za tiste poslovne lokale, ki so se 
morali zapreti. Nehali smo zaračunavati javne storitve 
(tiste, ki so v naši pristojnosti), ki se ne morejo izvajati. 
Pripravljamo pa tudi druge ukrepe, saj bo ta epidemija 
pustila marsikatero posledico. Mislim, da bomo morali 
okrepiti socialno delovanje zato, da omogočimo preživet-
je in dostojno življenje občankam in občanom, predvsem 
tistim, ki bodo najbolj prizadeti.

 Kako trenutno deluje občinska uprava? Ali morebiti 
pripravljate kakšne nove projekte? Kako si predstavljate 
ponovni zagon, ko bo krize oziroma ukrepov konec? Kaj 
bo prioriteta?

Občinska uprava trenutno dela v precej okrnjeni 
obliki. Nekaj nas skrbi za civilno zaščito, za izvajanje 
vseh ukrepov, povezanih s koronavirusom, za izva-
janje tržnice, kjer ponujamo lokalno pridelane pre-
hranske izdelke, in tiste nujne storitve, ki se morajo 
opravljati ne glede na to, kateri dan je, ne glede na to, 
kakšna je situacija zunaj. Drugi delajo od doma, ko-
likor le lahko. Trenutno izvajamo projekte, ki so bili 
že v teku in jih ni bilo modro ali moč prekiniti, ter se 
pripravljamo na čas po epidemiji, ko bomo spet zagna-
li občinske projekte. 

Investicije, ki še vedno tečejo, so tiste nujne investi-
cije, predvsem na cestah in osnovni infrastrukturi, kjer 
smo morali sanirati določene posledice naravnih nesreč, 
predvsem nekaj plazov in usadov; pripravljamo pa se, da 
bomo v teh dneh sanirali zimske poškodbe na cestah. 
Kar nekaj cest bomo preplastili in obnovili. Te aktivno-
sti bodo tekle nemoteno naprej. Večje investicije in ak-
tivnosti pa bodo morale malo počakati, tudi da ocenimo, 
kakšne posledice bo prinesla ta kriza.

Po koncu krize bomo morali prestrukturirati svoje 
prioritete. Pred izbruhom koronavirusa je šlo Občini Ško-
fja Loka zelo dobro. Pripravljali smo se na številne inve-
sticije in upam, da se čim prej vrnemo v takšno stanje. 
Ampak naša prva naloga bo, da odpravimo posledice, ki 
jih bo prinesla ekonomska in socialna sprememba kot 
posledica epidemije. Potem pa bomo vizijo razvoja mesta 
nadaljevali.

 Za konec …
… seveda moja iskrena zahvala – vsem, ki delajo v 

nujnih poklicih, predvsem zdravstvenim delavcem in 
trgovkam, trgovcem, komunalnim delavcem, res vsem 
tistim, ki skrbijo za nemotene storitve v teh časih, in ne 
nazadnje vsem prostovoljkam in prostovoljcem. To, da 
ohranjamo še vse te storitve in bivanje pod temi pogoji v 
Škofji Loki zahteva veliko napora in žrtvovanja. Tako da 
res najlepša hvala vsem.

Občina Škofja Loka je vzpostavila Center za 
pomoč (info@skofjaloka.si; 04 5112 397), 
kjer lahko prosite ali ponudite pomoč.
Donacije za pomoč pri odpravi lokalnih 
posledic covida-19 še vedno zbiramo na 
račun št. SI56  0700 0000 0187 397, Območno  
združenje Rdečega križa,  Škofja Loka 
(Kidričeva cesta 1, 4220 Škofja Loka), namen: 
POMOČ COVID 19, koda namena: CHAR, 
referenca: 00 239-2020.
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Občina je sprejela številne ukrepe za preprečevanje širjenja novega 
koronavirusa.
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Suzana P. Kovačič

Med najbolj rizičnimi sku-
pinami za obolevanje za 
covidom-19 so starejši in 

osebe s kroničnimi obolenji (kot so 
astma in druge kronične bolezni di-
hal, sladkorna bolezen, srčno-žilne 
bolezni, rak), a stroka opozarja, da 
tudi mladi niso imuni na težji potek 
bolezni. Nekaj časa je bila v Zdra-
vstvenem domu (ZD) Škofja Loka 
tudi vstopna točka za obravnavo 
odraslih obolelih s covidom-19, ki pa 
so jo začasno ukinili, ker na lokaciji 
niso imeli dovolj zaščitne opreme za 
zaposlene. Najbližja vstopna točka 
za odrasle s škofjeloškega območja 
je tako v ZD Kranj, kjer je (v prosto-
rih Fajdigove ambulante) tudi vstop-
na točka za otroke s sumom na co-

vid-19. Direktor Zdravstvenega doma 
Škofja Loka prim. dr. Aleksander Ste-
panović, dr. med., specialist splošne 
medicine, je povedal, da imajo zašči-
tne opreme za sproti; če jo nujno pot-
rebujejo, jo dobijo. Se pa zdravniki iz 
ZD Škofja Loka vključujejo tudi v delo 
vstopne točke v Kranju. 

Simptomi bolezni
Novi koronavirus se kaže s slabim 

počutjem, utrujenostjo, nahodom, po-
višano telesno temperaturo, kašljem 
in pri težjih oblikah z občutkom po-
manjkanja zraka. V primeru, da se 
pojavijo simptomi, ostanite doma in 
pokličite izbranega osebnega zdrav-
nika, če ta ne dela, pa dežurnega 
zdravnika na številko 04 502 0070. 
Dobili boste vse ustrezne napotke. 
Psihološka podpora v obliki kratkih, 
razbremenilnih pogovorov v času 

epidemije pa je na voljo ob ponedelj-
kih, sredah in petkih med 8. in 10. uro. 
Telefonska številka je 04 50 200 61.

Okužbe z novim koronavirusom 
od drugih povzročiteljev akutnih 
okužb dihal vključno s pljučnicami 
ne moremo ločiti zgolj na osnovi 
poteka bolezni in bolnikovih težav. 
Za potrditev ali izključitev okužbe je 
potrebno mikrobiološko testiranje.

Zdravljenje covida-19 je simp-
tomatsko; to pomeni, da blažimo 
prisotne znake bolezni. V prime-
ru težjega poteka bolezni bolnike 
hospitalizirajo. 

Razlikovanje karantene in 
izolacije

Kot so pojasnili na NIJZ, gre pri 
karanteni za ukrep, s katerim se 
omeji svobodno gibanje zdravim 
osebam, ki so bile ali za katere se 
sumi, da so bile v stiku z nekom, ki 
je zbolel z resno nalezljivo boleznijo 
v času njegove kužnosti. Minister za 
zdravje lahko na predlog NIJZ zdra-
vi osebi odredi karanteno, če je bila v 
tesnem stiku z okuženimi in se tako 
obravnava kot visoko rizično.

Izolacija pa je ukrep, ki ga izbrani 
zdravnik odredi bolni osebi s covi-
dom-19 ali nekaterim osebam z aku-
tno okužbo dihal, ki nimajo potrjene 
okužbe s covidom-19. Bolnik ne sme 
zapuščati doma, omejiti mora stike z 
drugimi osebami in dosledno upo-
števati priporočila za preprečevanje 
širjenja bolezni. Izolacija je izjemno 
pomemben ukrep, ki ga je treba do-
sledno upoštevati. Bolnik, ki je v izo-
laciji, je na bolniškem dopustu. Izola-
cijo se odredi za najmanj 14 dni.

Zdravnika najprej pokličite

Prvi primer novega koronavirusa smo v Sloveniji potrdili 4. marca, do zdaj je bilo 
opravljenih precej čez trideset tisoč testiranj. V občini Škofja Loka so do petka, 
10. aprila, ko smo zaključili časopisno redakcijo, potrdili devet okuženih 
s covidom-19. 

Novi koronavirus se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, povišano telesno 
temperaturo, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. / Foto: Gorazd Kavčič
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Upoštevajmo ukrepe, ostanimo doma
Zelo pomembno v času epidemije, ki smo jo v Slove-

niji razglasili 12. marca, je, da se držimo ukrepov, kot je 
začasna omejitev gibanja na javnih krajih in začasna 
prepoved gibanja izven matične občine. Ključno je ra-
zumevanje, da z ustreznim ravnanjem zmanjšujemo 
možnost širjenja okužbe in prispevamo k obvladovanju 
epidemije covida-19. Če gremo na sprehod ali po nujnih 
nakupih, pazimo na razdaljo do druge osebe, ki naj bo 
vsaj 1,5 metra. Pomembna je tudi higiena kašlja, kašljaj-
mo v robec ali v rokav. Nova normalnost je postalo noše-
nje zaščitne maske in zaščitnih rokavic (ko gremo npr. 
po nujnih opravkih v trgovino) ter dosledno in temelji-
to umivanje oziroma razkuževanje rok. Zaščitne pralne 
maske, ki so namenjene večkratni uporabi, lahko izde-
lamo sami doma. V Škofji Loki se je aktiviralo tudi več 
podjetij, ki ponujajo pralne maske za večkratno uporabo. 
Po uporabi pralno masko odložite na določeno mesto, da 
ne bo prišla v stik s čistim perilom, materialom. Maske 
izdelujte iz materialov, kot je bombaž, ki omogočajo pra-
nje v pralnem stroju na najmanj šestdeset stopinj Celzija 
ali 95 stopinj Celzija. Uporabite običajne pralne praške. 
Suho masko prelikajte. 

Kako te izredne razmere občutijo otroci
V nedavnem članku v Gorenjskem glasu pod naslo-

vom Živeti kar se da normalno smo opozorili, da korona-
virus in z njim povezane razmere občutijo tudi otroci in 
mladostniki. Na kakšen način jih bodo sprejemali, pa je 
odvisno predvsem od staršev. »Pri otrocih se trenutne raz-
mere odražajo zelo podobno, kot se nanje odzivajo starši. 
Če oni to vzamejo kot del življenja v tem času in skušajo 
normalno funkcionirati, otroci to enostavno sprejmejo,« je 

pojasnila Polona Žgajnar, specialistka klinične psihologije 
v Zdravstvenem domu Škofja Loka, in dodala, da je z mla-
dostniki malce težje, saj so nekoliko bolj uporniški. »So v 
posebni fazi, razmišljajo, da se jim tako ali tako ne more 
nič zgoditi, da so na neki način nedotakljivi in da odra-
sli pretiravamo. A če jim prikažemo situacijo na ustrezen 
način in z zgledom, tudi oni uvidijo, da je stvar resna.« Za 
dobro otrok je torej izjemno pomembno, da starši to obdob-
je sprejemajo umirjeno, nikakor s paniko, nervozo ali stra-
hovi, saj jih utegnejo otroci prevzeti tudi nase. »Starši naj 
se umirijo in najprej poskrbijo sami zase, da bodo lahko 
potem poskrbeli tudi za otroke,« je poudarila. Priporočila 
glede psihološke podpore in druge koristne informacije 
so na voljo tudi na spletni strani Združenja za otroško in 
mladostniško psihiatrijo www.zomp.si.

Še dve telefonski številki v pomoč
Društvo psihologov Slovenije pa je v sodelovanju z 

NIJZ in še drugimi partnerji vzpostavilo telefonsko šte-
vilko za psihološko podporo prebivalstvu v času epide-
mije. Pokličete lahko na 041 443 443 ob delavnikih od 16. 
ure do polnoči, ob sobotah in nedeljah pa od 12. ure do 
polnoči, odgovarjajo psihologi in psihoterapevti. Številka 
je namenjena krajšim pogovorom za čustveno podporo 
pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze in drugih čustve-
nih stanj ter z njimi povezanih odzivov, podporo obole-
lim in njihovim svojcem, priporočila in podporo pri vzgo-
ji otrok in izvajanju šolskih obveznosti v teh okoliščinah, 
podporo ob spopadanju s partnersko krizo v času bivanja 
v izolaciji ...

V pomoč prebivalcem pri pridobivanju zanesljivih in-
formacij v zvezi z novim koronavirusom pa je na voljo 
brezplačna številka 080 1404, in sicer vsak dan med 8. in 
20. uro v vladnem klicnem centru. Klicateljem na vpra-
šanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske 
fakultete pod mentorstvom ustreznih strokovnih služb.

 
Spremenjen delovni čas lekarne

Enote Gorenjskih lekarn so zaradi epidemije do prek-
lica odprte po spremenjenih urnikih. Lekarna Škofja 
Loka je odprta od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure, ob 
sobotah od 8. do 12. ure. V času dežurstva ob nedeljah in 
praznikih pa od 9. do 17. ure. Lekarna Podlubnik je odprta 
od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure. Vse morebitne 
spremembe Gorenjske lekarne tekoče objavljajo na svoji 
spletni strani.

Če še niste vedeli ...
SARS-CoV-2 je novi koronavirus, ki povzroča virusno 

bolezen covid-19. Zdravstveni strokovnjaki so za novo 
bolezen izbrali ime covid-19: »co« za korona, »vi« za vi-
rus, »d« za disease, kar v angleščini pomeni bolezen, 19 
pa zato, ker se je bolezen pojavila leta 2019.

Triaža v ZD Škofja Loka / Foto: Gorazd Kavčič
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To je moj drugi mandat občinske svetnice v Občini 
Škofja Loka. Najbolj ga bo zaznamovala epidemija koro-
navirusa, ki je izbruhnil prav v tem času in za nekaj časa 
postavil na stranski tir delo občinskih svetnikov. Zadnja 
občinska seja pred izbruhom virusa je bila 12. marca, ko 
je župan Tine Radinja že napovedal določene omejitve na 
področju občine, ki jih je vsak dan več. Tudi za župana je 
to nova, neprecenljiva izkušnja.

Po zajezitvi virusa se bo čas razmejil na tistega pred 
virusom in po njem. Verjamem, da se bo marsikaj spre-
menilo in da se bodo na novo postavljale prioritete, ki so 
najpomembnejše za občino (samooskrba, zdravstvene 
storitve, skrb za starejše itd.). Prav v tem času se bo naj-
bolj pokazalo, kje so pomanjkljivosti, kje se je premalo 
vlagalo, katera področja so bila zapostavljena in se zanje 
nikakor ni našlo dovolj finančnih sredstev. Trenutna si-
tuacija verjetno ni priložnost za kritično pisanje o delu, 
aktivnostih in projektih v občini. Na Radiu Sora župan 
večkrat govori, na kakšen način v teh razmerah deluje 
občinska uprava. Dela, ki se lahko opravljajo, se nada-
ljujejo, vendar pa je večina pozornosti usmerjena na re-
ševanje razmer in stisk, v katerih so se znašli nekateri 
občani, in na vzpostavitev stanja, ki bo v največji meri 
preprečilo širjenje okužbe.

V občini so zastali mnogi projekti, med njimi je v tem 
spomladanskem času prireditev Dnevi Škofjeloškega pa-
sijona. V pripravi je participativni proračun Naša Loka, 
ki se bo verjetno prestavil na kasnejši čas. Marec je tudi 
mesec čistilne akcije, letos naj bi bila 30. marca in je bila 
odpovedana. Lahko pa občani sami poskrbimo za čisto 
okolje okrog svojega doma in okolice, kjer se radi spre-
hajamo in kamor vodimo hišne ljubljenčke, seveda na 
vrvici in z vrečko v roki.

Ta trenutek si želimo, da bi virus čim prej zajezili. Lo-
čani so disciplinirani občani in se držijo vseh prepovedi. 
Hvala vsem, ki v tem težkem času nesebično pomagajo. 
Ko bo virus premagan, bo tudi občinski svet prevzel svo-
je stare naloge sodelovanja z občinsko upravo.

VERONIKA HARTMAN 
Miha Ješe in prijatelji Loke

Kmalu bom dopolnil 25 let. Srednješolsko izobraževa-
nje sem končal na Vegovi v Ljubljani, smer računalništvo. 
Kot dijak sem se pridružil takratni Rdeči Ostrigi, kjer sem 
deloval kot tonski tehnik in organizator dogodkov. Veselje 
do oblikovanja zvoka me je zapeljalo na pot tonskega moj-
stra na Radiu Sora, v nadaljevanju do Radia Slovenija, kjer 
na Valu 202 aktivno sodelujem pri ustvarjanju programa, 
predvsem jutranjega. Delo v Ostrigi je bilo odskočna deska 
tudi do Sokolskega doma in Kina Sora, aktivnosti organi-
zacijskega dela pa sem spoznaval pri projektih Kino nad 
mestom, Večeri na terasi in Diskoloka.

Z delovno aktivnostjo in vključevanjem v družabno 
življenje Loke sem spoznaval različne ustvarjalce in po-
vezovalce, ki mesto bogatijo s kulturnim, izobraževal-
nim, turističnim in podjetniškim prispevkom. Predvsem 
bi poudaril loške kreativno-informacijske hrame, gostil-
ne. Tam druženje vedno obrodi nove ideje – tudi dobre. 
Probleme in težave naših občank in občanov, predvsem 
mladih, zdaj rad prenašam na občinski svet. Povprečna 
starost svetnikov in svetnic je krepko čez petdeset let, 
zato je lahko moje poslanstvo vnos idej in miselnosti 
mlajših generacij.

Intenzivno razmišljam o projektih in izboljšavah v 
našem mestu, ki jih je enostavno izvesti. Izposoja elek-
tričnih vozil, umestitev pitnika v nekdanji vojašnici, rea-
lizacija foto točk itn. To je delček mojih idej in idej mojih 
vrstnikov. Nekateri so se že izvedli, za druge pa upam, da 
se še bodo.

Ena od mojih želja je tudi, da ARSO umesti Škofjo 
Loko na seznam vremenskih postaj. Za zdaj nam odgo-
varjajo, Škofje Loke nimajo v načrtu, a bo tudi za nas po-
sijalo sonce.

Vesel sem, da naš novi vrtec kot primer dobre pra-
kse obiskujejo iz celotne Slovenije. Podobna perspektiv-
na projekta se mi zdita premestitev knjižnice v stavbo 
nekdanje Name in medgeneracijski center v nekdanji 
vojašnici. Po izkušnjah s potovanj po svetu menim, da 
to mestu doda dušo. Vesel sem, da se ideja o participativ-
nem proračunu dejansko premika v smer realizacije. To 
je priložnost, da vsak od nas predlaga projekte v svojem 
okolju, ki jih bo občina nato izvedla.

Z razlogom smo lahko Loka(l) patrioti in ne dvomim, 
da nas bo v prihodnje še več.

LOVRO ŠTANTA 
Miha Ješe in prijatelji Loke
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Igor Kavčič

Planet in življenje na njem utripata v znamenju pan-
demije in marsikaj počnemo na nekoliko drugačen 
način – ne le ko gre za osnovne življenjske dejav-

nosti in potrebe, ampak tudi ko si bogatimo našega duha. 
Aktualnim razmeram so se prilagodili tudi v Loškem mu-
zeju. Delovanje uspešno prilagajajo trenutni situaciji, veči-
no načrtovanih dejavnosti so le začasno odložili oziroma 
prestavili. Če se bodo epidemija in ukrepi nadaljevali, bodo 
morali seveda nekatere vsebine (predvsem predavanja, 
delavnice in podobno) odpovedati. »Svojo prisotnost smo 
dodatno okrepili na družbenih omrežjih, prav tako se veli-
ko posvečamo novim vsebinam in nadgradnji naše sple-
tne strani oziroma digitalizaciji vsebin. Trenutno priprav-
ljamo vse gradivo (življenjepisi, opis praks, fotografije …) za 
vzpostavitev digitalnega arhiva loških umetnikov, članov 
Združenja umetnikov Škofja Loka,« pojasnjuje direkto-
rica muzeja Saša Nabergoj. »Na spletni strani pripravlja-
mo tudi nov zavihek, ki bo pregledno združeval vse naše 
spremljevalne in druge programe za javnost, ter urejamo 
in polnimo spletno Knjižno polico.«

Ob tem kustosi času dela na domu tedensko priprav-
ljajo novice na podlagi svojih preučevanj in poglobljenih 
raziskovanj. Teme niso neposredno povezane z epidemi-
jo, ampak največkrat s stvarmi, ki odvrnejo pozornost 
ljudi od trenutnih skrbi, jih razvedrijo in naučijo česa 
novega. »Tako skrbimo, da sta dediščina in kultura ena-
kopravno vključeni in ostajata v zavesti ljudi tudi v času 
epidemije.«

Ker pa preprosto ne moremo uiti času, ki ga te dni 
živimo, so pretekli ponedeljek v Loškem muzeju obja-
vili ustvarjalni natečaj Moje tihožitje v času karantene. 
»Zasnovati smo hoteli dejavnost, s katero bi lahko po-
vezali vse generacije, od najmlajših do malo starejših, 
hkrati pa smo želeli, da je na neki način povezana tudi 
z našimi zbirkami – tokrat z umetnostnozgodovinsko. V 
času zaprtosti muzeja tako pokažemo dela, ki jih hrani-
mo in razstavljamo, ljudi pa s tem spodbujamo k iskanju 
drugih primerov tihožitja v umetnosti – tudi sodobni,« je 
povedala kustosinja pedagoginja Simona Žvanut. Hkra-
ti so natečaj povezali z obdobjem karantene in v smislu 
uporabe potrebščin, ki omogočajo čim enostavnejšo iz-
vedbo (kar ima kdo na voljo doma). 

»Lahko na platno, papir, v digitalni obliki ali kako 
drugače, razen fotografij, v tihožitje zabeležite enostavne 
predmete ali kompleksne kompozicije. Hočemo ali ne, zdaj 
preživljamo več časa med štirimi stenami, zato smo tudi 
več v stiku s predmeti okoli sebe. Več imamo tudi časa, 
da jih opazujemo, nekatere morda celo prvič prav zares 
vidimo. In kaj bolj upodobi predmete kot – tihožitje,« še 
poudarja Žvanutova. Kdo ve, morda bo nekatere izbiranje 
in oblikovanje tihožitja iz predmetov, ki jih najbolj pove-
zujejo s tem obdobjem, tudi sprostilo in zabavalo, družino 
povezalo v skupnem ustvarjanju in vneslo nekaj humor-
ja v vsakdan. »Na tak način bomo oblikovali neke vrste 
skupen spomin na čas karantene. Prispevke pošljite na 
elektronski naslov simona.zvanut@loski-muzej.si, v mu-
zeju pa bodo poskrbeli za sprotne objave na Instagramu 
(s ključnikom #ustvaridoma), ko se bo prispevkov nabralo 
več, pa jih bodo objavili tudi na Facebooku in spletni stra-
ni. Kot je povedala sogovornica, je odziv pozitiven, nekaj 
del je že prispelo v muzej, še več pa jih pričakujejo v pri-
hodnjih dneh. Tudi od vas, drage bralke in bralci Ločanke. 
Natečaj bo namreč potekal vse do konca karantene.

Tihožitje v času pandemije

Loški muzej v teh dneh deluje na daljavo. Z razpisom Moje tihožitje v času karantene 
vabi, da v tej tematiki naslikate, narišete, oblikujete svoje občutke tega obdobja.

»Pozdravljam idejo po ustvarjanju tihožitij v času karantene. V času, 
ko ne moremo osebno nazdraviti s prijatelji, nazdravljamo in se 
veselimo skozi slike,« je k svojemu tihožitju zapisala Nina Trček.
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Mateja Rant 
Foto: arhiv Rokodelskega centra

Na razstavi v Rokodelskem 
centru DUO ta čas predsta-
vljajo avtorsko delo Urbana 

Magušarja na področju keramike, in 
sicer je izbral osem svojih najljub-
ših serij keramike, ob tem pa dodal 
spomine in zgodbe, povezane z nji-
mi. Ker je rokodelski center zaradi 
epidemije zaprt za obiskovalce, so 
razstavo postavili na splet in tako 
omogočili ogled čim širšemu krogu 
ljudi, je pojasnila Katarina Sekirnik 
iz Rokodelskega centra DUO. Posa-
mezne dele razstave si je tako mo-
goče vsak dan ogledati na njihovem 
profilu na Facebooku. Razstava je del 
širšega projekta na temo keramike 

in lončarstva, pri katerem sodelujejo 
še z Loškim muzejem Škofja Loka. 

»Navdušuje me že samo dejstvo, 
da je glina skoraj povsod pod našimi 
nogami. Če ji dodamo vodo, jo lahko 
gnetemo in oblikujemo v podobe in 
posode. Tako kakor nam tudi glini 
voda pomeni vir življenja, ki jo obu-
di, da zaživi v novih oblikah,« pravi 
Urban Magušar. Kot je poudarila Ka-
tarina Sekirnik, avtor z oblikovalsko 
dovršenostjo in raziskovalnim pris-
topom opominja na pomen tradicio-
nalnega rokodelskega lončarstva, ki 
ga umešča v sodobni prostor in čas. 
»Urban Magušar opozarja na pomen 
lokalno dostopnih virov za roko-
delske dejavnosti. V preteklosti je 
bilo pri nas veliko število glinokopov, 
ki pa so danes večinoma zaprti in 
tako je večina gline, ki jo uporabljajo 
rokodelci pri svojem delu, uvožene.« 

V okviru Magušarjevega triletnega 
projekta Katalog slovenskih glin so 
se zato najprej lotili organiziranega 
nabiranja vzorcev glin z vseh ob-
močij Slovenije. Na povabilo Urba-
na Magušarja se je odzvalo trideset 
keramikov, ki so zbrali več kot sto 
vzorcev. Gline so testirali v delav-
nici v Magušarjevi hiši v Radovljici. 
»Zanimale so ga predvsem osnovne 
fizikalne lastnosti: krčenje, poroz-
nost, barva, granulacija. Vzorce glin 
so žgali na različnih temperaturah 
od 800 do 1300 stopinj Celzija,« je 
razložila Katarina Sekirnik. Lokalno 
prisotne gline imajo različno sestavo 
in strukturo, kar daje končnim izdel-
kom posebne značilnosti, ki jih loču-
jejo od danes vse bolj uniformirane-
ga oblikovanja na področju keramike 
in lončarstva, pravi Urban Magušar. 

Razstava v Rokodelskem centru 
DUO je tako prvi v sklopu dogodkov, 
ki jih prirejajo skupaj z Loškim mu-
zejem. V Galeriji na Gradu Loškega 
muzeja Škofja Loka pa bo v prihod-
njih mesecih na ogled razstava ome-
njenega projekta Urbana Magušarja 
Katalog slovenskih glin ter razsta-
va  Srednjeveška in novoveška ke-
ramika iz Škofje Loke iz muzejskih 
zbirk, ki jo pripravlja kustos Jože 
Štukl. »Predvsem zanimiva je loška 
slikana meščanska keramika z raz-
ličnimi tipi krožnikov, latvic, skled 
in pladnjev. Gre za namizno posod-
je, ki predstavlja tedanje navade pri 
prehranjevanju in hkrati tudi način 
serviranja hrane,« je pojasnila Kata-
rina Sekirnik. Omenjeno keramično 
posodje so odkrili ob arheoloških 
raziskavah na Mestnem trgu leta 
1972.

Spletna razstava Magušarjeve keramike

Na razstavi v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka ta čas predstavljajo delo 
lončarja in industrijskega oblikovalca Urbana Magušarja iz Radovljice, zaradi 
epidemije in omejitve gibanja pa je zaživela predvsem v spletni obliki.

Razstavo lončarja in industrijskega oblikovalca Urbana Magušarja si je ta čas mogoče 
ogledati na spletu.
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Mateja Rant

Vse skupaj se je odvijalo ne-
verjetno hitro. V petek smo 
bili še v učilnici v šoli, v po-

nedeljek pa že v spletni učilnici,« je 
razmere, v katerih so se znašli prak-
tično čez noč, opisala ravnateljica OŠ 
Cvetka Golarja Karla Krajnik in ob 
tem priznala, da je bilo na začetku 
za vse kar naporno, saj so se morali 
vsi naučiti veliko novega, tako učite-
lji kot učenci in starši. Pri tem sta ji 
pritrdila tudi ravnateljica OŠ Škofja 
Loka - Mesto Doris Kužel in ravnatelj 
OŠ Ivana Groharja Marko Primožič.

S poukom na daljavo v izrednih 
razmerah so tako v vseh treh šolah 
začeli takoj, ko so zaprli šolska vrata. 

»Učitelji so že konec tedna pripravili 
vse potrebno na spletni strani naše 
šole, da so lahko gradiva za delo 
učencev objavili že za prvi dan, ko 
so bili doma,« je poudaril Primožič in 
dodal, da je bila to za vse popolnoma 
nova situacija, ki je niso bili vajeni, 
zato so v prvih dveh tednih vsa gra-
diva oddajali na spletno stran šole in 
z učenci komunicirali po elektronski 
pošti, eAsistentu in telefonu. Tudi v 
OŠ Škofja Loka - Mesto so že prvi te-
den začeli pouk po urniku, pri čemer 
so po besedah Doris Kužel pazili, da 
so učencem za posamezno šolsko 
uro naložili zgolj toliko dela, da ga 
lahko opravijo v 15 minutah. Tudi 
Karla Krajnik je zatrdila, da je bilo 
vse gradivo za njihove učence že v 
ponedeljek po zaprtju šol na voljo v 
spletnih učilnicah za vse predme-

te, ki so bili tisti dan na urniku. Kot 
so pojasnili sogovorniki, je bilo na 
začetku nekaj težav s preobreme-
njenostjo strežnikov, a so pristojni 
težave sproti odpravljali, tako da se 
razmere iz tedna v teden izboljšuje-
jo. Večino dela so zdaj že preselili v 
spletne učilnice, ki učiteljem ponu-
jajo več možnosti za poučevanje na 
daljavo, je še dejal Primožič in dodal, 
da so učitelji na začetku več uporab-
ljali učne liste, a so kmalu ugotovili, 
da tega ne sme biti preveč, saj vsi 
doma nimajo tiskalnikov in so delo 
organizirali drugače.

»Učitelji smo znova dokazali, da 
smo kos takšnim in drugačnim izzi-
vom, iz tedna v teden smo bolj vpe-
ljani v nov način poučevanja,« je na 
vse svoje sodelavce ponosna Karla 
Krajnik, čemur pritrjujeta tudi Mar-

Pouk preselili na splet

Tako kot druge šole po državi so tudi škofjeloške šole pred dobrim mesecem 
zaprle svoja vrata, a so ravnatelji in učitelji ob podpori staršev in pripravljenosti 
učencev poskrbeli, da je že takoj po zaprtju šol steklo izobraževanje na daljavo.

Učenci so tudi pri delu doma nadvse ustvarjalni. Učenec Nik Grgić iz OŠ Škofja Loka - Mesto se je s sestrico Emo in ob pomoči staršev, ki sta 
fotografirala, takole odzval na izziv učiteljice Andreje Hafner, naj pri likovni umetnosti na izviren način sestavijo napis »ostani doma«. 
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ko Primožič in Doris Kužel, vsi pa 
se tudi strinjajo, da se tovrstno delo 
kljub temu nikakor ne more primer-
jati z njihovimi urami v živo. »Na da-
ljavo namreč vsi dobijo enaka navo-
dila, zato že iščemo nove poti, kako 
v prihodnje delo organizirati čim bo-
lje,« je pojasnila Doris Kužel. »Vsi že 
zelo pogrešamo stari način učenja, 
sodelavce in v največji meri učence. 
Veliko nam pomenijo povratne in-
formacije učencev v obliki fotogra-
fije ali prijazne besede, to nam daje 
novo energijo za delo,« je poudarila 
tudi Karla Krajnik in se tako kot Pri-
možič in Doris Kužel zahvalila tudi 
staršem, saj se zavedajo, da je tudi z 
njihovo pomočjo šolanje na daljavo 
tako uspešno. Da bi malce razbreme-
nili tako učence kot starše, so v šolah 
že pripravili tudi dva dneva dejavno-
sti, učitelji pa so svoje razlage začeli 
tudi snemati in jih učencem posre-
dovati v obliki kratkih filmov. Učite-
lji po Primožičevih besedah delo tudi 
že diferencirajo, saj želijo omogočiti 
napredek vsem učencem glede na 
njihove zmožnosti. Uporabljajo še 
razna e-gradiva, ki so primerna za 
utrjevanje snovi. »Učenci zato preži-
vijo več dela pred različnimi ekrani, 
vendar delo na daljavo to zahteva,« 
se zaveda Primožič. Postopoma pre-
hajajo tudi v neposredno delo z učen-
ci prek video kanalov. »Največji izziv 
je poiskati tiste vsebine, ki bodo za 

čim več učencev ne pretežke in ne 
prelahke, a vendarle dovolj zanimive 
in obenem skladne s cilji v učnem 
načrtu,« je poudarila Karla Krajnik. 
Po besedah Doris Kužel je v nižjih 
razredih potrebnega še precej sode-
lovanja staršev, za učence višjih ra-
zredov pa je po njenih besedah zdaj 
idealna priložnost, da prevzamejo 
več odgovornosti za svoje učenje.

Že ob koncu prvega tedna dela 
na daljavo so v vseh treh šolah za 
starše pripravili anketo, v kateri so 
jih povprašali o njihovih izkušnjah 
z delom na daljavo. Ravnatelji so 
nam zatrdili, da so dobili zelo veliko 
pozitivnih odgovorov in pohval. Iz 
ankete, ki so jo opravili na OŠ Ivana 
Groharja, je mogoče razbrati, da 45 
odstotkov učencev redno opravlja 
vse svoje obveznosti, štirje odstotki 

učencev pa so v zaostanku za ene-
ga ali več dni; 64 odstotkov učencev 
oziroma staršev meni, da je obvezno-
sti ravno prav, 26 odstotkov pa, da jih 
je preveč, je rezultate strnil Primožič. 
»Učenci sporočajo, da pri delu nimajo 
težav in večina jih dela sproti. Njiho-
va sporočila so iskriva, iskrena, radi 
povedo, kako pogrešajo šolo, sošolce 
in tudi nas, učitelje,« veseli tudi Karlo 
Krajnik, podobno ugotavljajo tudi na 
OŠ Škofja Loka - Mesto. »Vse pohvale 
učencem in staršem, ker so se tega 
lotili zelo odgovorno in zavzeto, pa 
tudi učiteljem, ker so morali nov 
način dela, pri katerem se šele uči-
mo, vpeljati praktično čez noč brez 
kakršnekoli slabe volje,« je zadovolj-
na Doris Kužel. Starejšim učencem 
je po besedah Karle Krajnik všeč, 
da si lahko sami organizirajo dan – 
kdaj in kaj bodo delali za šolo. »Pred-
vsem jim je všeč, da lahko malce dlje 
spijo. A obenem se tudi bolj zavedajo, 
kako pomembne so bile učiteljeve 
razlage v razredu.«

Nekateri učenci na začetku niso 
imeli vseh potrebnih pogojev za delo 
od doma, a jim je s pomočjo posa-
meznih donatorjev in Rotary cluba 
iz Škofje Loke uspelo zagotoviti pre-
nosne računalnike tudi za te učence, 
donatorsko akcijo, v kateri so učen-
cem iz socialno ogroženih družin 
zagotovili tablične računalnike in 
modeme, pa so s pomočjo nekaterih 
podjetij izpeljali tudi na ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport.

| 031 775 401 | www.matjazhartman.si | var.matjaz@gmail.com |
| Matjaž Hartman s.p. |

| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |

GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN

Avtomatska  
garažna vrata

od 850 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.272 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2020.

Dom je, kjer se počutimo varne

TZ-AZ-EP2020-183x94mm-SL-Hartman.indd   1 24/02/20   09:52

Tretješolka Zala Bernik z OŠ Ivana Groharja si je takole organizirala svoj delovni teden.
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Mateja Rant, foto: arhiv društva

Organizacijo zimskih iger Spe-
cialne olimpiade Slovenije, 
ki so se letos odvijale 6. in 7. 

marca na Rogli, je tokrat prevzela 
OŠ Gustava Šiliha iz Maribora. Tudi 
tokrat so potekale v duhu gesla spe-
cialne olimpiade: Pustite mi zmagati, 

če pa ne morem zmagati, naj bom 
pogumen v svojem poskusu. Iz ško-
fjeloškega društva Sožitje se je zim-
skih državnih iger udeležilo enajst 
tekmovalcev s spremljevalci.

»Tudi letošnji organizatorji so se 
zelo potrudili pri izpeljavi zimskih 
športov in uspelo jim je pričarati za-
dovoljen nasmeh na obraze tekmo-
valcev s posebnimi potrebami,« je 
organizacijo letošnjih iger pohvalila 
vodja odbora za šport v škofjeloškem 
Sožitju Barbara Tušek. Na igrah, ki 
jih pripravljajo na štiri leta, je tokrat 
sodelovalo 25 ekip iz vse Slovenije, 
skupaj je nastopilo 142 tekmovalcev, 
ki so se pomerili v alpskem smuča-
nju, teku na smučeh in krpljanju. V 
alpskem smučanju so iz škofjelo-
škega društva nastopili Uroš Bernik, 
Jure Potrebuješ in Žiga Šmid. V teku 
na smučeh so se pomerili Monika 
Grgič, Elvis Čauševič in Žan Tušek, v 
krpljanju pa so se preskusili Robi Ca-
kiči, Žana Justin, Jaka Jenko, Tilen 
Babič in Miha Mrak.

»V društvu se zavedamo velike-
ga pomena športa za zdravje naših 

članov, saj se srečujemo z najrazlič-
nejšimi zdravstvenimi okvarami, 
zato temu posvečamo posebno po-
zornost,« je poudarila Barbara Tu-
šek. Tekmovalci zato seveda niso 
povsem samostojni, tako da na tek-
movanju veliko vlogo odigrajo tudi 
spremljevalci in starši, ki jih usmer-
jajo in vodijo. »Specialna olimpiada, 
v okviru katere delujemo, nam sicer 
ponuja mnogo več kot samo tek-
movanje, velik poudarek je tudi na 
socializaciji, tekmovalci pridobijo 
vztrajnost in samostojnost ter boljšo 
samopodobo.« Tudi letos so se naj-
bolj razveselili zabavnega dela tek-
movanja, saj jih je na odprtju zim-
skih iger presenetila skupina Čuki, 
nagovoril jih je tudi predsednik dr-
žave Borut Pahor. »Vsi, ki so se borili 
na belih strminah, se počutijo kot 
zmagovalci,« je še poudarila Barbara 
Tušek. Njihovi odlični rezultati bodo 
šteli tudi kot kriterij za udeležbo na 
zimskih svetovnih igrah, ki so jih 
zaradi sedanje pandemije novega 
koronavirusa prestavili na prihod-
nje leto.

Vsi se 
počutijo kot 
zmagovalci

Zimskih državnih iger, 
ki jih je Osnovna šola 
Gustava Šiliha Maribor v 
začetku marca pripravila 
na Rogli, se je udeležilo 
tudi enajst tekmovalcev 
iz društva Sožitje Škofja 
Loka.

Ekipa društva Sožitje Škofja Loka

Tekmovalci so se pomerili v smučanju ...
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Konec marca je umrla upoko-
jena zdravnica in pediatrinja dr. 
Štefka Križnar. 

Kot najstarejši otrok se je 
rodila v številni družini Dole-
nec (Pr' Martenk) v Podobenu 
v Poljanski dolini. Že mlada se 
je odločila za poklic zdravnice, 
po končanem študiju pa je bila 
najprej splošna zdravnica, nato 
pediatrinja. 

Škofjeloški otroški dispanzer 
je v sodelovanju s sodelavci in 
sodelavkami razvila do te mere, 
da je postal učni model za Orga-
nizacijo združenih narodov za 
dežele v razvoju. Organizirala je 
register in ambulanto za razvoj-
no motene otroke iz Škofje Loke 
in obeh dolin. 

Poročila se je z Ivanom Križ-
narjem, profesorjem športne 
vzgoje. Rodila sta se jima dva 
sinova, Tomaž in Janez. Imela je 
tudi tri vnuke.

Vsi, ki smo jo v Škofji Loki 
obiskovali z otroki v ambulanti 
in srečevali ob različnih dogod-
kih, smo jo poznali kot skrbno 
zdravnico in vedno prijazno so-
govornico.

V svojem delovnem obdobju 
je prejela več priznanj: republi-
ško priznanje Zveze društev za 
pomoč duševno prizadetim, dr-
žavno priznanje red zaslug za 
narod s srebrnim vencem, zlati 
grb Občine Škofja Loka in ob-
činsko priznanje Rdečega križa 
Škofja Loka. 

Spominjali se je bomo kot 
zdravnice strokovnjakinje z veli-
ko pozitivne energije.

Vilma Stanovnik

V spomin
 
Štefka  
Križnar
(1937–2020)

Mateja Rant, foto: Martin Bizjak

Mešani pevski zbor Vrelec so 
ustanovili januarja 2000 in 
je nadaljeval tradicijo prej 

zgolj moškega zbora pri škofjelo-
škem društvu upokojencev, je pojas-
nil predsednik zbora Ferdo Pozvek. 
Obletnico so želeli s koncertom pra-
znovati v začetku junija, a jim je epi-
demija novega koronavirusa prekri-
žala načrte, saj se je vse ustavilo, po 
besedah Pozveka pa potrebujejo vsaj 
dva do tri mesece intenzivnih vaj, da 
pripravijo kakovosten program ob 
jubileju.

Praznovanju obletnice bodo 
tako verjetno namenili termin v 
novembru, ko imajo Kristalno dvo-
rano Sokolskega doma rezervirano 

za svoj vsakoletni dobrodelni kon-
cert Z roko v roki. Zbor ta čas šteje 
33 članov, od tega je 12 moških in 21 
ženskih glasov, je razložil Pozvek. 
»Z novim letom smo naš zbor gla-
sovno še okrepili s štirimi kakovo-
stnimi pevci.« Imeli so tudi srečo, je 
dodal Pozvek, da je v začetku lan-
skega leta umetniško vodenje zbo-
ra prevzel Dejan Heraković. »Je res 
vrhunski strokovnjak in po njegovi 
zaslugi je zbor zelo napredoval,« 
je poudaril in dodal, da stremijo 
k temu, da bi ohranjali čim višjo 
umetniško raven programa. Vsa-
ko leto pripravijo več samostojnih 
koncertov, udeležujejo se občinskih 
in pokrajinskih revij upokojenskih 
zborov, z veseljem se odzovejo tudi 
povabilom za nastope v domovih za 
upokojence.

Praznovanje prestavili  
na jesen

Mešani pevski zbor Vrelec, ki deluje v okviru 
Društva upokojencev Škofja Loka, letos praznuje 
dvajsetletnico obstoja.

Pevski zbor Vrelec ob letošnjem kulturnem prazniku v Kranju
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Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič

Na izredni seji združenja klubov Lige NLB konec 
marca so predstavniki vseh dvanajstih klubov 
soglasno sklenili, da se sezona 2019/20 predčas-

no zaključi in da kot končna razvrstitev obvelja lestvica 
Lige NLB, sestavljena iz registriranih rezultatov tekem 
do 26. marca. Tako je škofjeloški Knauf Insulation osvojil 
končno deseto mesto, kar pomeni, da bodo tudi v novi se-
zoni igrali med slovensko rokometno elito. 

»Do konca sezone nas je čakalo še enajst tekem, ki bi 
mladim igralcem prišle zelo prav. Seveda bi si vsi želeli 
igrati še naprej, saj je za športnika najteže, da mora biti 
doma. Smo pač navajeni na gibanje. Je pa dejstvo, da v 
tej situaciji in stanju zaradi koronavirusa ni imelo nada-
ljevanje sezone nobenega smisla. Sprva je bil predlog, da 
bi igrali pred praznimi tribunami. To res ne bi bilo smi-
selno, saj tekme pred praznimi tribunami res niso tisto, 
česar bi si želeli. Prav tako smo morali misliti na zdrav-
je igralcev in mislim, da je odločitev o zaključku sezo-
ne prava,« je po zaključku sezone povedal trener Robert 
Beguš, ki je imel letos res mlado moštvo. »Med 22 igralci 
je bilo kar 16 mladincev. Težke tekme z ekipami, kot so 
Velenje, Ribnica, Trebnje in drugi z vrha lestvice, smo 
zelo dobro odigrali in proti njim nabirali točke. Slabše pa 
smo igrali na tekmah, na katerih bi bilo treba zmagati. 
Tipična značilnost mlade ekipe je, da se ji roke zatresejo 
prav v trenutku, ko bi bilo treba prevzeti odgovornost. Je 
pa to sestavni del odraščanja in nabiranja izkušenj. Kar 

nekaj težav smo imeli tudi s poškodbami. Zelo se nam 
je poznala odsotnost ob poškodbi Matije Vrbinca,« je tudi 
povedal trener Beguš, ki ima v klubu pogodbo še za eno 
sezono, do konca maja prihodnje leto, zato že razmišlja o 
pripravah na novo sezono.

»Jasno nam je, da nam klubi, ki imajo od nas večje 
proračune, vzamejo najboljše igralce. Tako že vemo, da 
Aleksander Atanasov odhaja v Ribnico in Žan Grojzdek v 
Trebnje. Verjamem, da bodo drugi ostali. Sta pa dva roko-
metaša, Čaušević in Nikolić iz Srbije, prišla študirat v Lju-
bljano in smo ju že registrirali. Matiji Vrbincu pa se obe-
ta operacija, tako da bomo v novi sezoni imeli še mlajšo 
ekipo, kot smo jo imeli sedaj,« pravi Beguš in dodaja, da 
igralci trenutno trenirajo po individualnih programih.

Za nove izzive bodo še pomlajeni

Še pred končnico se je zaključilo tekmovanje v Ligi NLB, škofjeloška ekipa Knauf 
Insulation pa je osvojila deseto mesto in si tudi v naslednji sezoni izborila igranje 
med najboljšimi moštvi v državi.

Škofjeloški rokometaši so sezono zaključili na desetem mestu.

Seveda bi si vsi želeli igrati še naprej, saj je 
za športnika najteže, da mora biti doma. Smo 
pač navajeni na gibanje. Je pa dejstvo, da v 
tej situaciji in stanju zaradi koronavirusa ni 
imelo nadaljevanje sezone nobenega smisla.
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TRGOVINA JE ODPRTA VSAK DAN  
od 8. do 19. ure,  

ob sobotah od 8. do 12. ure

TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI 
V ŠKOFJI LOKI - Spodnji trg 36 
Tel.: 04/51 20 838, e-naslov: info@aro.si
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Vilma Stanovnik

Marca in aprila je vsako leto 
tudi čas za zaključek se-
zone v floorballu. Tako sta 

bila za drugi konec tedna v marcu v 
Beljaku načrtovana polfinale in nato 
finale mednarodne floorball lige. V 
njej se merijo ekipe Avstrije, Ma-
džarske in Slovenije. Ekipa škofjelo-
škega Insporta, ki je po rednem delu 
tekmovanja osvojila prvo mesto, je 
imela za nasprotnike v polfinalu še 
eno slovensko moštvo – Borovnico. 
V drugem polfinalu pa naj bi se po-
merili madžarski ekipi, takoj za tem 
pa naj bi sledil finale. Tik pred sklep-
nim delom tekmovanja je izbruhni-
la pandemija, zato so finalni turnir 
preložili. Kot je pojasnil trener škof-
jeloškega Insporta Gorazd Tomc, so 
se pred dnevi dogovorili, da naj bi ga 
pripravili 3. in 4. oktobra v Beljaku.

Prav tako se je zaključevalo tek-
movanje v prvi slovenski floorball 
ligi. Ekipa Insporta se je vključila v 
boj za nov naslov državnih prvakov, 
ki pa je bil kmalu prekinjen in bo od-
igran septembra. V malem floorballu 
je ekipa Insport - Outsport v držav-
nem prvenstvu redni del zaključi-
la na prvem mestu in bo zaključne 
boje odigrala predvidoma 3. oktobra. 
Mladinci Insporta so prvi del prve 
slovenske lige zaključili na tretjem 

Sezono bodo zaključili jeseni

Ekipa Insporta bo naslov državnih in mednarodnih prvakov v floorballu branila 
šele jeseni, saj so zaključek tekmovanja za to sezono prestavili.

Škofjeloška članska ekipa Insporta bo nov naslov mednarodnih in državnih prvakov v 
floorballu branila jeseni. / Foto: Tina Dokl

Ekipa škofjeloškega 
Insporta je po rednem delu 
tekmovanja v mednarodni 
ligi osvojila prvo mesto.

mestu in tako zaključili tudi nastope. Ženska članska ekipa Insporta je nasto-
pila v pokalu Slovenije, kjer so dekleta osvojila drugo mesto. Igrala so še v Ko-
roški ligi, kjer so trenutno vodila, a se je tekmovanje prekinilo. V konkurenci 
do 19 let je prvenstvo že zaključeno. Insport je z obema ekipama tekmovanje 
končal na prvih dveh mestih. 

Mlajše selekcije bodo tekmovanje zaključile 10. in 11. oktobra.
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Suzana P. Kovačič

Metoda biološko-dinamične-
ga gospodarjenja omogoča 
pridelovanje živil najvišje 

kakovosti, zagotavlja pa tudi ohra-
njanje trajne plodnosti tal, zdravje 
kulturnih rastlin in ekološko rav-
notežje. Metoda uči partnerstva do 
zemlje, rastlin, živali in ljudi pa tudi 
odgovornosti do kulturnih rastlin 
in domačih živali kot kulturne de-
diščine, ki jo moramo neokrnjeno 
ohranjati za prihodnje rodove. To 

znanje je v Slovenijo prinesla Meta 
Vrhunc, učenka Marije Thun. Kot 
poudarja Vrhunčeva, bi nas novi ko-
ronavirus moral strezniti. Pozvati k 
več zavedanja in več odgovornosti. 
Kaj pomeni to pri našem vrtičkanju, 
tudi pri kmetovanju, pojasnjuje: »Bi-
ološko-dinamična metoda je zma-
govalka. Že 96 let in vsako leto bolj. 
Kako jo čim prej začnemo uporabljati 
v dobro vsega, zemlje, rastlin in na-
šega zdravja? Izhodišče je kvalite-
ta zemlje. Rastlina ne more biti bolj 
zdrava, kot je zemlja, iz katere raste. 
Pomembno je vedeti, ali smo na tej 
zemlji v prejšnjih letih uporabljali pe-

sticide, sredstva proti plevelom, stru-
pe za odganjanje škodljivcev … Ko 
plevelov in škodljivcev že dolgo ni, so 
strupi še vedno tu. S hranili jih rastli-
ne jemljejo v svoje plodove in prina-
šajo na naše krožnike. Žanjemo, kar 
smo sejali. Če je žal tako, morajo biti 
naše mere za ozdravljenje zemlje še 
intenzivnejše.«

Drugo pomembno je, kot navaja 
Meta Vrhunc, katera gnojila, kom-
poste, substrate bomo za sadike ali 
na vrtu uporabili letos: »Boljša je 
dobro preperela gozdna zemlja, ki jo 
naberemo po starih vlečnih poteh v 
gozdu, nato pa za dognojevanje kop-

Rastlina ne more biti bolj zdrava,  
kot je zemlja, iz katere raste

Biološko-dinamično go spodarjenje se je od začetka devetdesetih let, ko so 
registrirali Društvo Ajda Vrzdenec, do danes razširilo. »Vse pomembnejše 
postaja povezovanje enako mislečih. Biodinamikov v društvih in iniciativah za 
biodinamiko. Tam se naučite metode in izdelovanja preparatov, tam preparate 
tudi brezplačno dobite,« je povedala Meta Vrhunc, učenka Marije Thun.

Pridelovanja semen se skušajte za osnovne vrtnine čim prej naučiti tudi sami. /Foto: Tina Dokl, arhiv Gorenjski glas



rivova gnojevka. Če je že gnoj, posta-
ja pomembno, od koga in kakšnega 
dobimo.«

Naučite se pridelovanja semen
Naslednje pomembno je, kakšna 

semena boste kupili. »Selekcija se-
men se je zadnja desetletja osredo-
točala le na kriterij visoke rodnosti. 
Cena za to je slabo zdravje rastlin 
in posledična uporaba strupov, če 
hočemo kaj pridelati. Posledica tega 
razmišljanja so tudi hibridi. Zelo za-
dovoljni boste nad količino pridelka, 
vendar je to pridelek z mnogo manj 
vitalnih energij. Hibridi niti kaljivega 
semena ne zmorejo narediti, če sploh 
kakšnega. Pri semenih torej velja: 
kupite ekološka semena. Pridelova-
nja semen se skušajte za osnovne 
vrtnine čim prej naučiti tudi sami,« 
svetuje Vrhunčeva. V pomoč sta bro-
šuri Pridelujmo svoja semena št. 1 in 
št. 2, ki ju je izdala Založba Ajda.

Kdaj začnemo sejati?
Odvisno je od lege in kvalitete 

zemlje in seveda od klime, ki je zelo 
nezanesljiva. »Ta čas mislimo, da je 
skrajni čas za blitvo, špinačo, peter-
šilj, korenje, čebulo, česen in grah. 
Tudi s krompirjem bi že radi pohi-
teli. Se strinjam. Če pa nam vreme 
zagode z močno zmrzaljo čez dober 
mesec ali celo junija?« Delno si lahko 
pomagamo z biodinamiko. O tem, kaj 

so pri posevkih biodinamične mere, 
je sogovornica razložila: »Zemlje ne 
obdelamo preveč fino. Lopatanje je 
sicer zastarelo, morda ker je napor-
no. Je pa odlična stvar. Marija Thun 
je zagovornike mikroorganizmov, ki 
da jih motimo, zavrnila s poskusi, 
da se mikroorganizmi brez vsakih 
težav zelo hitro spravijo spet v red. 
Prelopatana zemlja naj kakšen dan 
ostane v grobem. Površine škropimo 
npr. s preparatom iz kravjaka Marije 
Thun. Preden sejemo, zemljo škropi-
mo s preparatom 500, gnojem iz roga, 
in zemljo pripravimo za posevek. 
Ponovno škropimo s preparatom 
500 in sejemo. Za rastline skrbimo, 
kot smo vajeni. Pri težavah zaradi 
vremena ali pri pojavu škodljivcev 
jim pomagamo s čaji in preizkuše-
nimi ekološkimi sredstvi. Naučimo 
se izdelovanja lastnih škropiv proti 
škodljivcem, ki jih je težje obvlado-
vati, kot so koloradski hrošč, bramor 

in podobno.« Vir napotkov je lahko 
Setveni priročnik Marije Thun, tudi 
literatura založbe Ajda, predvsem 
brošura Preparati.

Biološko-dinamično  
go spodarjenje

»... je mati in kraljica ekoloških 
metod. Je najstarejša ekološka meto-
da, utemeljena v osmih predavanjih 
Rudolfa Steinerja leta 1924. Metoda 
ne pušča rastlin samih, ampak po 
principu salutogeneze, pomeni pred-
nostne krepitve zdravja, na poseben 
način neguje zemljo, čuva in krepi 
rastline v njihovem zdravju in pazi 
na to, da rastline iz svoje univerzalne 
modrosti lahko rastejo v harmoniji.« 
Meta Vrhunc se je prvič srečala bio-
dinamiko, nemško izdajo Setvenega 
priročnika Marije Thun, leta 1985, ko 
je še živela v Nemčiji. »Do takrat sem 
že poznala antropozofsko medicino 
in pedagogiko in sem se nad to Ste-
inerjevo zapuščino nadvse navduše-
vala. Ko pa sem spoznala tudi Stei-
nerjev način kmetovanja in Marijo 
Thun, sem začutila, da moram zna-
nje, ki omogoča, da brez zastruplja-
nja zemlje pridelamo dovolj hrane 
in tako kvaliteto, ki človeku zares 
prinaša zdravje, prenesti v Slovenijo. 
Marija Thun mi je pri tem veliko po-
magala, pravzaprav je bila odločitev 
nositi znanje o tej metodi v Sloveni-
jo najina skupna namera,« je razlo-
žila Vrhunčeva, ki ima kmetijo na 
Vrzdencu, kjer je tudi sedež Društva 
Ajda Vrzdenec. Svetuje, da se Škofje-
ločani morda obrnete kar na go. Min-
ko; njen telefon je 041 918 896.

»Ta čas mislimo, da je skrajni čas za blitvo, špinačo, peteršilj, korenje, čebulo, česen in grah. 
Tudi s krompirjem bi že radi pohiteli. Se strinjam. Če pa nam vreme zagode z močno zmrzaljo 
čez dober mesec ali celo junija?« (Slika je simbolična.) / Foto: Gorazd Kavčič

Zemlje ne obdelamo preveč fino. Lopatanje je sicer zastarelo, 
morda ker je naporno. Je pa odlična stvar. Marija Thun je 
zagovornike mikroorganizmov, ki da jih motimo, zavrnila 
s poskusi, da se mikroorganizmi brez vsakih težav zelo 
hitro spravijo spet v red. Prelopatana zemlja naj kakšen dan 
ostane v grobem.«
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Tako kot v drugih krajih po državi je epidemija bolezni covid-19 ustavila javno življenje tudi v Škofji Loki. Ukrepi v zvezi z omejevanjem gibanja 
so izpraznili mestne ulice in trge ter tudi Škofjo Loko spremenili v mesto duhov. M. R. / Foto: Gorazd Kavčič

 Rešitve

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.        
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Priznala je
 Sodnik vpraša obtoženko: »Torej ne  

zanikate, da ste med prenosom nogometne 
tekme ustrelili svojega moža?«
»Ne, priznam, da sem to storila.«
»In katere so bile moževe zadnje besede?«
»Streljaj! Streljaj!«

Nekje v zaostanku, nekje prehiteva
 Zdravnik vpraša pacienta iz Bodovelj:  

»Ali se držite mojih navodil – po dve tabletki 
zjutraj, pri kosilu pa kozarček rdečega?«

Pacient: »Še kar. S tabletami sem v zaostan-
ku, pri rdečem pa prehitevam za dva tedna, 
pa se 'zgliha'!«

Ni posvojen
 »Mami, a sem jaz posvojen?«

»Ne sine, nisi. A misliš, da bi tebe izbrali?«
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VODNAR
21. januar–19. februar

Kadar ne morete vplivati na zadeve, 

vedno pa ostajajo stvari, ki so odvisne 
samo od vas in nanje lahko vplivate. 
Našli boste veliko razlogov za dobro voljo 
in  smeh. Dom je vedno tam, kjer je srce, 

drugim.

RIBI
20. februar–20. marec

Seveda bodo dnevi, ko se boste še bolj 

zato ni nobene bojazni, da ne bi zmogli. 

BIK
22. april–20. maj

Kljub razmeram imate nekaj ljudi 

skupaj vam bo uspevalo vse po vrsti. Pa 
naj bodo to razna hišna opravila ali pa 

zabave nikoli ne zbledi. Pravijo, da je 

zabavajte, ostalo se bo vse nadoknadilo.

21. maj–21. junij

znate spremeniti v dobro. Zavedate se, 
da se bo vse postavilo nazaj na svoje 
mesto. Dokler pa se to ne zgodi, boste 
znali še naprej ostati takšni, kot ste: 
ponosni in hrabri.

RAK
22. junij–22. julij

Zadeve je treba sprejeti takšne, kot so. 
Z negativnim razmišljanjem ne boste 

vam bo uspelo vse, kar si boste dali na 

DEVICA
24. avgust–23. september

omejeno gibanje, se bo vam vsak dan 

vedno zmanjkovalo. Stalno v pogonu 
v odkrivanju vedno novih stvari. Glede 

saj se bo vse izšlo vam v korist. Vse bo 
dobro.

TEHTNICA
24. september–23. oktober

Vsaka slaba stvar je za nekaj dobra. Ta 

spoznati sebe in dognati, kaj je v bistvu 

beseda, iskren pogled, topel objem. Vse 

za vse.

ŠKORPIJON
24. oktober–22. november

Vse enkrat mine in tudi to, kar se sedaj 
dogaja, bo minilo. V tem obdobju boste 
vseeno še kar delovno aktivni, saj 
nekatere stvari enostavno ne morejo 

in boste pozitivno energijo delili med 
druge.

STRELEC
23. november–21. december

mora kaj dogajati, da vam ne postane 
monotono. Sedaj ste prisiljeni v 

znašli in brez nevihte vam bo uspelo 

to uspelo.

KOZOROG
22. december–20. januar

Upanje je tisto, ki nikoli ne sme zamreti 
– in tega se dobro zavedate. Po naravi 
ste pozitivni in tako tudi delujete na ljudi 
okoli sebe. Ne boste dovolili, da se vam 

Naredili boste vse, kar se bo dalo, drugo 

vsekakor bodo prišli.

OVEN
21. marec–21. april

vsakem koraku in se izogibati skupinam 
ljudi. Ne glede na vse boste znali kreirati 
vsak dan posebej in videli lepote tam, 
kjer jih doslej niste opazili. Vse se 
spreminja, tudi vi se boste, pa zaradi 
tega ne boste izgubili sebe, ampak boste 

LEV
23. julij–23. avgust

za paniko, saj niste edini v tej situaciji. 

prej nikoli niste imeli, boste znali do 

vam bo vsak dan prineslo nov nasmeh 
na obraz, in to so najpomembnejše 
stvari.



30 NAGRADNA KRIŽANKA  

Nagrade: 1. nagrada: darilni bon trgovine Baldrijan Kranj  
v vrednosti 20 evrov, 2. in 3. nagrada: knjiga

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku
pon iz kri žan ke) po šlji te do četrtka, 30. aprila 2020, na Go renj ski glas, Nazor
jeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Upoštevajmo nasvete strokovnjakov in ostanimo doma, na ta način smo varni pred okužbo.  
Ven se odpravimo le po najnujnejših opravkih, pri tem uporabimo zaščitno masko za čez nos in usta ter 
zaščitne rokavice. Gorenjski glas vsak torek in petek nemoteno izhaja še naprej, le jutranja dostava je 
začasno ukinjena, prav tako je iz varnostnih razlogov zaprto okence za sprejem strank.

Gorenjski glas je zvest prijatelj, ki vas spremlja 
tudi v teh težkih časih. Spoštujmo navodila in  
skupaj premagajmo virus!

Če se želite na časopis Gorenjski glas naročiti, pokličite 04/201 42 41 vsak delovnik od 8. do 15. ure 
ali pišite na: narocnine@g-glas.si

ŽELIMO VAM VELIKO ZDRAVJA!

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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

ČISTILO ALKOHOLNO  
CLEANEX PRO  

5 l , 70% alkohol 

15,00 EUR
SIR JOŠT  

LJUBLJANSKE  
MLEKARNE ,1 kg 

6,32 EUR

TESTENINE DOMAČI 
ISTRSKI FUŽI,  1 kg 

3,84 EUR

MED CVETLIČNI TOČENI PIS-
LAK, 900 g 

7,65 EUR 

NOVO! NAKUPOVANJE PREK SPLETA  
Ostani doma, naroči domov            www.narocidomov.si

OLJE OLJČNO  
EXTRA DEVIŠKO  

SPERONI, 1l 

4,27 EUR

TUNA RIO MARE  
80 g X 4 
4,65 EUR

       KUMARICE  
VLOŽENE, DIEM, 680 g 
             1,08 EUR

PAPRIKA PEČENA  
DIEM 680 g 

1,60 EUR

Odpiralni čas od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

za najlepšo otroško 
pravljico Škofje Loke
1. nagrada: 1200 EUR, izdaja pravljice v obliki knjige ter 30 brezplačnih izvodov
2. nagrada: 500 EUR, 3. nagrada: 300 EUR
Več o natečaju: www.skofjaloka.si, rubrika Novice in objave/ Razpisi, javna naročila, natečaji 
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DO-RAL d. o. o., Kidričeva cesta 94, 4220 Škofja Loka, 

T: 040 343 601, 059 335 340, E: info@doral.si

V mesecu aprilu in maju 

– 15 % popust na vse lazure 

Brezplačna dostava nad 15 L.

Naročilo preko telefona in e-pošte.

Pomlad je odličen čas za barvanje in renovacijo lesenih fasad, ograj, vrtnega pohištva.
Ne stojite v vrsti! Naročite svoj Adler-jev premaz in že naslednji dan vam ga dostavimo na dom!

 
* Popusti veljajo za izdelke iz programa vodnih premazov za les. Akcija ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike.


