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Kaj pa vam pomeni voda?
Vaš odgovor nam lahko pošljete v eni

izmed sledečih oblik:

SVETOVNI DAN VODA = 22. marec

Kaj mi pomeni voda?
Komunala Škofja Loka upravlja Javni loški vodovod in Javni vodovod Rovte Lenart
Luša. S pitno vodo oskrbujemo 19.400 uporabnikov. Naša naloga in cilj sta
distribucija zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom, odvajanje in čiščenje
odpadne vode ter vrnitev ustrezno očiščene vode v naravo.

Najboljša gradiva bodo nagrajena
in objavljena na naši spletni
strani! 
Več o igri na: www.komunalaskofjaloka.si

pošti na naslov: 

ali e-pošti na: 

Odgovore pošljite do 30. 4. 2021 po:

Komunala Škofja Loka, Kidričeva cesta 43a,
4220 Škofja Loka 

info@komunalaskofjaloka.si (s pripisom Kaj mi
pomeni voda)

Poleg pripišite vaše podatke
(ime, priimek, starost in naslov).
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Tudi med karanteno najraje v naravi

Teja Kralj / Foto: Gorazd Kavčič
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Mateja Rant

Kaj vas je pred leti spodbudilo, 
da ste se odločili sodelovati 
najprej v srbskem, nekaj let 

zatem pa še v slovenskem resnično-
stnem šovu Survivor?

Omenjeni šov sem gledala že 
med študijem v Ameriki in sem se 
že tam želela prijaviti na to tekmo-
vanje, a ker nisem bila njihova drža-
vljanka, to ni bilo mogoče. Zato sem 
se prijavila za srbskega, prav tako 
sem si takoj želela sodelovati v slo-
venski različici, kamor pa so me po-
tem organizatorji tudi sami povabili. 
To je bila moja večna želja, še danes 
bi šla, saj sem bila vedno malo dru-
gačna. »Narejena« sem za džunglo, 
čeprav je danes, ko imam majhne 
otroke, to malce težje. 

 S čim se vam je bilo najtežje spo-
pasti? 

Najbolj zahtevno je biti lačen – 
tega se res ne moreš navaditi. Potem 
pa odnosi z ljudmi – šov je narejen 
tako, da vedno združijo ljudi, ki se 
zelo dobro razumejo ali pa se sploh 
ne prenesejo, in ti se moraš na majh-
nem otoku z njimi družiti, sodelovati 

... Ampak pomanjkanje hrane je vse-
kakor na prvem mestu.

 Kakšna je bila vaša »taktika«, kako 
ste se organizirali?

Psihološko sem zelo močna in 
to je v Survivorju zelo pomembno, 
prav tako pa sem imela razčiščeno 
tudi glede odnosov: vedela sem, da 

se ne smem zapletati in prepirati. Ni-
sem jokala, nikogar nisem pogreša-
la. Vedno lahko na koga misliš in se 
spomniš nanj, a zaradi tega ni treba 
delati »drame«.

 Kateri Survivor je bil zahtevnejši, 
srbski ali slovenski?

Slovenski zaradi hrane, ker je je 
bilo manj. Oziroma nasploh sloven-
ski, ker so bili tudi odnosi s sotekmo-
valci bolj zapleteni, veliko bolj »pas-
ji«. Slovenci smo super »igralci«, pri 
tem smo veliko bolj podobni Ameri-
čanom, ko je na videz vse v redu in 
lepo. Videti je bilo veliko bolj mirno, 
čeprav to pravzaprav ni namen Sur-
vivorja – namen je ravno v tem, da 
nekoga zafrkneš, da drugemu skop-
lješ jamo ... 

 Kako ste se pripravljali na to tek-
movanje, pri katerem je potrebna 
tako dobra fizična kot psihična prip-
ravljenost?

Pripraviti se je mogoče predvsem 
fizično, psihično pa zelo težko, saj ne 
moreš vedeti, kaj te čaka. Še ko sem 
tekmovala že drugič, sem si prvi dan, 
ko sem prišla, rekla: kaj mi je tega tre-
ba. Sama se sicer fizično nisem pose-
bej pripravljala, ker sem tako ali tako 
športnica, prav tako nisem potrebo-
vala posebnih psiholoških priprav, 
sploh ne v srbski različici, kjer so me 
klicali Amazonka, pri sodelovanju 
v slovenskem Survivorju pa sem se 
morala psihično pripraviti samo na 
odhod stran od otrok, ki sta bila tak-
rat stara tri leta in pol. Dva meseca 
prej sem ju že začela pripravljati, da 
moram iti, ker grem pomagat Božič-
ku in Miklavžu, tako kot v knjigi o 
medvedu Jaki, ki smo jo brali. V knji-
gi sta videla tudi skiro, zato sem jima 
obljubila, da jima ga bodo poslali, če 
bosta pridna. Teden dni po mojem 

odhodu jima je mož Domen dal moje 
pismo in vsakemu svoj skiro. V pis-
mu sem napisala, da jima ga pošilja 
Božiček, ker sta tako pridna. 

 Kaj pa lahko rečete, da ste pozi-
tivnega pridobili z udeležbo na teh 
tekmovanjih?

Predvsem to, da ti pomaga dojeti, 
katere stvari so v življenju resnično 
pomembne. Danes se sicer ne moreš 
kar tako za 53 dni uleči in razmi-
šljati, kdo si, kaj si, kaj si želiš, kaj je 
pomembno ... Ugotoviš, da je v življe-
nju na prvem mestu zdravje ter da 
potrebuješ samo vodo in malo hra-

ne in si lahko zelo srečen, vse ostalo 
je samo balast. Veliko časa imaš za 
pogovore s samim sabo, in če si imel 
kaj razčistiti, si v tem šovu to vseka-
kor lahko naredil.

 Je bila tudi pri vas kakšna stvar, ki 
ste jo uspeli razčistiti?

Že prej sem imela težave v službi, 
kjer so bili odnosi katastrofalni, in 
po prihodu domov mi ne glede na to, 
da sem imela dobro plačano službo, 
ni bilo težko dati odpovedi. 

 Kaj pa je mogoče pustilo najbolj 
grenak priokus?

Škofjeločanko Tejo Kralj smo pred petimi leti lahko spoznali v slovenskem 
resničnostnem šovu Survivor, v katerem se je merila v veščinah preživetja na 
samotnem filipinskem otoku, že pred tem pa je nastopila tudi v srbski različici 
Survivorja. Je velika ljubiteljica narave, kjer z družino večino svojega prostega 
časa preživlja tudi v času sedanje epidemije.

Tudi med karanteno najraje v naravi

Največja napaka staršev je, 
da ne hodijo ven, v naravo. 
Če vprašam svoja otroka, kje 
se imamo najlepše, kje smo 
najbolj srečni, kje se najmanj 
prepiramo, je odgovor vedno 
narava. Navadili smo se, da 
opravimo delo za šolo, potem 
pa čim več časa preživimo 
zunaj.
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Da so mogoče kakšne stvari, po-
tem ko si bil že čisto nemočen, pri-
kazali drugače, kot je bilo res. Vse-
eno je to šov, a pri stvareh, ki niso 
resnične, te zaboli. 

 Kako ste se razumeli s sotekmo-
valci – ali je dogajanje za kamero 
morebiti drugačno kot tisto, kar po-
tem pokažejo na televiziji? 

Kamere naredijo svoje, sicer pa 
sem se z nekaterimi super razumela 
in smo se zelo povezali ter je posle-
dično težko, ko greš narazen v sami 
igri; z drugimi pa poskušaš potrpeti 
– na primer z enim od tekmovalcev 
v slovenskem šovu se nisva prenes-
la, pa sva bila prisiljena sodelovati 
za obstoj. 

 Je težje sodelovati z moškimi ali 
ženskami?

V bistvu je precej enakovredno, 
enako dobro sem se razumela tako 
z moškimi kot ženskami. Malce laž-
je pa je mogoče vseeno sodelovati z 
ženskami, ker so moški zelo tekmo-
valni. 

 Vam je bila v preteklosti medijska 
prepoznavnost kdaj odveč ali vam je 
to mogoče odprlo tudi kakšna vrata, 
ki bi sicer ostala zaprta?

Zdaj je od tega minilo že toliko 
časa, da me na ulici v glavnem ne 
prepoznajo več. Tudi sicer v Slove-
niji to nikoli ni bilo tako izrazito, v 
Bosni in Hercegovini je bilo precej 
bolj moteče, skoraj nisi mogel stopi-
ti ven, ne da bi te kdo kam povabil. 
Kakšna dodatna vrata pa ti tovrstna 
prepoznavnost vsekakor odpre, am-
pak je seveda pomembno, da najprej 

sam kaj narediš za to. Predvsem 
lahko bolj izkoristiš socialna omrež-
ja, na potencialne delodajalce pa po 
mojem mnenju to ne naredi vtisa; za 
klasične delodajalce sem najbrž pre-
močna osebnost, ti po navadi iščejo 
koga, ki je bolj pohleven.

 Svojevrstni survivor oziroma pre-
živetje predstavlja tudi sedanje za-
piranje oziroma lockdown. Kako ste 
se vi spopadali s tem že v času lan-
ske karantene in tudi zdaj?

V času prve karantene sem z 
otroki takoj, ko so rekli, da bodo za-
prli šole, »pobegnila« na morje, kjer 
imamo apartma, in smo se vrnili 
teden pred ponovnim odprtjem šole 
v maju. Tam smo bili svobodni, saj 
smo bili lahko ves čas zunaj. Menim, 
da je korona res obup, ampak če se 

Z družino čas najraje preživlja v naravi. / Foto: Gorazd Kavčič



POGOVOR 7 

znaš s tem spopasti na pravi način 
in se trudiš biti čim bolj aktiven, ni 
tako težko.

 Kako pa ste se spopadli s šola-
njem na daljavo?

Ni bilo najlažje, ker sem bila z 
dvema šoloobveznima otrokoma 
povsem sama, obenem pa sem mo-
rala opravljati še svoje delo. Lani 
sta obiskovala prvi, letos pa drugi 
razred. Pristojnim predvsem zame-
rim, da niti ne pomislijo na starše, 
ki moramo delati in ob tem še šolati 
svoje otroke. Najprej se ti smilijo ot-
roci, včasih si pa rečeš: tudi nam ni 
ravno lahko!

 Poznajo vas tudi kot izrednega 
motivatorja. Kaj bi svetovali star-
šem, kako motivirati otroke, ko šola 
poteka na daljavo in so prikrajšani 
za socialne stike z vrstniki, posle-
dično pa veliko časa preživijo pred 
ekrani?

Največja napaka staršev je, da 
ne hodijo ven, v naravo. Če vprašam 
svoja otroka, kje se imamo najlepše, 
kje smo najbolj srečni, kje se naj-
manj prepiramo, je odgovor vedno 
narava. Navadili smo se, da opravi-
mo delo za šolo, potem pa čim več 

časa preživimo zunaj. Najlažje je si-
cer biti doma in otrokom dati v roke 
tablice in telefone. 

 Vam pa otrok ni težava motivirati 
niti za daljše pohode – lani smo se 
recimo srečali na Sv. Joštu nad Kra-
njem, kamor ste prišli peš iz Škofje 
Loke ...

Moj namig oziroma nasvet, kako 
otroke pripraviti na kaj takega, bi 
bil, da se povežeš še z eno družino s 
približno enako starimi otroki. Tudi 
mi gremo skupaj z družino, s katero 
se zelo dobro razumemo – lahko bi 
šli peš kamorkoli in otroci ne bi niti 

vedeli, da hodijo, ker skupaj tako uži-
vajo. Treba je poslušati tudi otroke, ne 
da počnemo samo, kar je všeč nam, 
staršem, sicer se jim bo hoja v hribe 
oziroma šport na splošno zameril. 
Treba jih je poslušati, kaj si želijo, in 
stvari prilagoditi tako, da bo všeč tako 
nam kot otrokom. Otroke namreč 
zelo podcenjujemo; sposobni so mar-
sičesa, a ne, če jih silimo. Otrokom ni 
treba vnaprej razlagati, kako dolga 
bo pot, ampak vse skupaj spremeniš 
v doživetje in jim na koncu mogoče 
obljubiš tudi kakšno nagrado. 

 Ko ste opisovali sami sebe, ste po-
udarili, da ne marate monotonosti.
Kako ste torej pri vas doma še raz-
bijali monotonost v času karantene?

Ravno s tem, da smo ves čas po-
čeli kaj novega. Če smo šli na isti hrib, 
smo šli po drugi poti ali ob drugem 
času, pozimi tudi z lučkami. Pa hojo 
kombiniramo s kolesom in drugimi 
dejavnostmi, da je čim bolj raznoliko. 
Če nisi nagnjen k »jamranju«, je mo-
goče v vsaki situaciji najti kaj dobrega.

 Glede na to, da radi potujete – že 
zelo pogrešate, da bi se odpravi-
li tudi kam dlje kot zgolj do meje 
lastne regije?

Priznam, da zelo pogrešam poto-
vanja. Imamo narejene tri načrte, A, 
B in C, in enega bomo zagotovo izpe-
ljali, od razmer pa bo odvisno, kate-
rega in kako. Če si strogo osredoto-
čen zgolj na en cilj, obstaja možnost, 
da ti ne bo uspelo, če si »sanje« malo 
prilagodiš, pa bo zagotovo nekaj us-
pelo. Naš prvi cilj je Portugalska, če 
bo mogoče potovati prek Italije in 
Francije, torej »road trip« oziroma 
potovanje z avtom; če to ne bo šlo, 
potem mogoče samo južni del Italije, 
zadnja možnost pa sta še Grčija ali 
Turčija z letalom. 

 Kaj sicer v času karantene najbolj 
pogrešate?

Svobodo in potovanja. Navajeni 
smo namreč, da se vsak konec te-
dna kam odpravimo, zelo redko smo 
doma. Zato smo pogrešali, da bi se v 
petek usedli v avto in odšli kam, kjer 
nam ustreza, ne kjer smo morali biti.Tudi med karanteno so ostali zelo dejavni. / Foto: Gorazd Kavčič 

Predvsem ti šov pomaga 
dojeti, katere stvari so 
v življenju resnično 
pomembne. Ugotoviš, da je 
v življenju na prvem mestu 
zdravje ter da potrebuješ 
samo vodo in malo hrane 
in si lahko zelo srečen, vse 
ostalo je samo balast.
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Jože Štukl

Oblačilna kultura v antičnem 
in poznoantičnem obdobju je 
bila nekoliko drugačna od da-

našnje. Gumbov še niso poznali, zato 
so za spenjanje obleke uporabljali 
posebne sponke – fibule, izdelane 
iz različnih, tudi plemenitih kovin. 
Izraz fibula je latinskega izvora in iz-
haja iz glagola figo, ki pomeni speti, 
spojiti. Osnovni namen fibule je, da 
tkanino spne in jo s tem zadrži na 
želenem mestu. Uporabljala se je za 
spenjanje ogrinjal, plaščev, skratka 
vseh vrhnjih oblačil, ki niso bila kro-
jena in sešita. Ker se je uporabljala 
na vidnih delih oblačil, je bila podvr-
žena nenehnim modnim spremem-

bam. Tako se je sčasoma močno od-
daljila od svoje prvotne funkcije in 
na neki način postala del nakita, kar 
se najlepše odraža v bogastvu oblik 
in okrasa.

Moški so obleko spenjali na des-
nem ramenu z eno fibulo, ženske pa 
z dvema, na vsakem ramenu po eno. 
Pri rekonstrukciji načina nošenja so 
nam poleg položaja fibul v grobovih 
v veliko pomoč epigrafski spomeni-
ki in pisni viri. V nekaterih obdobjih 
(pozna antika) je imela tudi značaj 
odlikovanja in bila neke vrste sta-
tusni simbol visokih državnih urad-
nikov, seveda pa ob vsem tem nikoli 
ni izgubila svoje osnovne funkcije. 
S Puštala nad Trnjem nam je doslej 
znanih pet dobro ohranjenih rim-
skih fibul. Ena sodi v skupino moč-
no profiliranih, tri med obročaste in 

ena med živalske fibule. Za močno 
profilirane fibule, katerih ime izhaja 
iz oblikovanosti loka, je značilen bolj 
ali manj upognjen lok, ki je okrašen 
z gumbasto odebelitvijo. Na glavi je 
spiralna vzmet, ki ima najpogosteje 
osem navojev, po štiri na vsaki stra-
ni loka. Noga, ki je različnih oblik, 
predrta ali masivna, se zaključuje z 
gumbom. Sodijo med najpogostejše 
oblike sponk za spenjanje obleke v 
času prvega in drugega stoletja. 

Naslednjo skupino fibul z obrav-
navanega najdišča pa predstavljajo 
tri obročaste fibule. Dve izmed njih 
sodita med obročaste fibule z zvi-
timi konci. Zanje je značilen obroč, 
ki je v preseku kvadratne, rombične 
ali trakaste oblike. Premična igla je 
pritrjena na obroč tako, da je na eni 
strani ovita okrog njega. Ker obroč ni 

Rimske fibule s Puštala nad Trnjem

Po zakladni najdbi in ogledalu tipa Čmi-Brigetio tokrat obravnavamo še rimske 
sponke za spenjanje obleke.

Bronasta fibula v podobi goloba s Puštala nad Trnjem, 5.– 6. stoletje (Sagadin, Knific 1991, kat. 72)
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Močno profilirana fibula tipa A68 s Puštala nad Trnjem, 
1. stoletje

Obročasta fibula z zvitimi konci s Puštala nad Trnjem, 
3.–4. stoletje

Obročasta fibula z zvitimi konci s Puštala nad Trnjem, 3.–4. stoletje
Obročasta fibula z dekorativno poudarjenim nastavkom s 
Puštala nad Trnjem, 2. polovica 3.–sredina 4. stoletja

sklenjen, imata nazaj zavita konca poleg dekorativne tudi uporab-
no funkcijo, saj skrbita za to, da se igla ne sname z obroča in da 
se fibula ne odpne, ko spenja tkanino na oblačilu. Obroč je lahko 
včasih okrašen s prečnimi vrezi, šrafiranimi trikotniki, pikami ali 
punciranimi krožci. Največkrat so bile izdelane iz brona, pogosto 
tudi železa, redkeje iz srebra. Ena izmed obročastih fibul sodi v po-
sebno skupino obročastih fibul s poudarjenim nastavkom. Znači-
len zanje je obroč rombičnega, trapeznega, petkotnega, trikotnega, 
polkrožnega ali pravokotnega preseka, ki je gladek ali okrašen z 
zarezami. Oba konca obroča se podaljšujeta v različno oblikovan 
in okrašen nastavek. Bronasta ali železna igla je premična in na 
enem koncu ovita okrog obroča. Na vsakem koncu obroča tik pred 
začetkom poudarjenega nastavka srečamo majhno izboklino, ki je 
imela nalogo ustaviti iglo, da se fibula ni odpenjala. Najpogosteje 
so izdelane iz brona. Obravnavane obročaste fibule so bile v rabi v 
času tretjega in četrtega stoletja.

Zadnja v nizu obravnavanih fibul je živalska fibula v podobi go-
loba. Ptica ima peruti nakazane s po dvema vrezoma, rep pa kra-
sijo štirje krožci s piko na sredini. Igla ni ohranjena. Golob je bil v 
mnogih starih civilizacijah spoštovan in cenjen simbol. V stari Gr-
čiji je pripadal kultu boginje Afrodite, pri Rimljanih boginji Veneri. 
V zgodovini judovsko-krščanske simbolike je golob temeljni sim-
bol čistosti in preprostosti in tedaj, ko prinese oljčno vejico na Noe-
tovo barko, simbol miru, harmonije, upanja in ponovno pridobljene 
sreče. V judovski veri je zaradi svoje čistosti tudi simbol daritvene 
živali. V krščanstvu je v prvi vrsti razumljen kot personifikacija 
sv. Duha in kot simbol miru. Lahko je tudi simbol duše. Našo fibulo 
časovno umeščamo v obdobje od petega do šestega stoletja.

Izraz fibula je latinskega izvora in pomeni sponko za 
spenjanje obleke.
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Občina Škofja Loka je ob tris-
toti obletnici nastanka Ško-
fjeloškega pasijona sprejela 

statuo mednarodnega združenja 
evropskih pasijonskih mest Euro-
passion. Združenje deluje od leta 
1993, združuje devetdeset pasi-
jonskih mest iz 16 evropskih držav, 
Škofja Loka je s Škofjeloškim pa-
sijonom zraven od leta 2008. »Pod 
geslom Ista vera, isti ideal omogoča 
povezovanje evropskih pasijoncev, 
izmenjavo njihov izkušenj in spo-
znanj ter z uprizarjanjem pasijonov 
širi Kristusovo sporočilo trpljenja, 
vstajenja, usmiljenja in ljubezni,« 
o dogodkih, povezanih s praznova-

njem jubileja, ki zaznamujejo letoš-
nje Dneve Škofjeloškega pasijona, 
pove koordinatorica prireditev Aga-
ta Pavlovec.

Statua gostuje v Škofji Loki
Združenje Europassion vsako 

leto pripravi letno skupščino, katere 
gostitelj je eno od pasijonskih mest. 
Letos bi moral biti v Škofji Loki, tudi 
zaradi častitljive obletnice, ki jo slavi 
Škofjeloški pasijon. Ob tej priložnosti 
gostitelj prevzame leseno skulpturo 
– abstraktno podobo Jezusa Kris-
tusa, ki simbolično obdaja oziroma 
združuje evropske države. Skulptu-
ra potem vse leto domuje v kraju, ki 
gosti letni kongres, ob zaključku pa 
jo predajo v roke organizatorjem nas-
lednjega kongresa. Že lanski kongres 
v nemškem mestu Tirschenreuth 

je bil zaradi pandemije odpovedan, 
enako letošnji. Predsedstvo Euro-
passiona se je odločilo, da Škofji Loki 
kljub temu simbolično za nekaj časa 
preda statuo združenja Europassion. 

Naslednje mesto, ki bo od Ško-
fje Loke prevzelo stuatuo, bo špan-
sko mesto Esparreguera. Statuo sta 
županu Občine Škofja Loka Tinetu 
Radinji in predstojniku bratov kapu-
cinov Jožku Smukavcu – Občina in 
kapucinski samostan v Škofji Loki 
sta sonosilca nesnovne kulturne de-
diščine Škofjeloškega pasijona – ter 
Jožetu Štuklu, uradnemu predstav-
niku Občine Škofja Loka v medna-
rodnem združenju Europassion, 
predala člana predsedstva Euro-
passiona Aleksander Igličar in An-
dreja Megušar. Navzoči so bili tudi 
režiser Škofjeloškega pasijona Borut 
Gartner, vodja projekta Jakob Vrho-
vec, koordinatorica dogodkov Agata 
Pavlovec in Miha Ješe, pooblaščeni 
za mednarodno sodelovanje pri Ob-
čini Škofja Loka. Kipec Europassio-
na lahko vidite v Oknu Loške hiše 
Občine Škofja Loka.

 
Iz tiskarne prihaja Pasijonski 
almanah

Potem ko je marca izšel zbornik 
Pasijonski doneski, v teh dneh iz ti-
skarne pričakujejo svež izvod druge 
pasijonske publikacije, mednaro-
dnega zbornika Pasijonski almanah, 
ki prinaša znanstvene, strokovne in 
poljudne pasijonske vsebine iz tuje-
ga in domačega prostora. Urednika 
sta Jože Štukl in dr. Franc Križnar, 
ki v zajetni dvojni praznični števil-
ki 4–5 z letnico 2020/21 napove-

Nadaljuje se pasijonski april

Še v aprilu se nadaljujejo dogodki v okviru Dnevov Škofjeloškega pasijona in 
proslavljanja letošnje tristote obletnice nastanka Romuladovega besedila v loškem 
kapucinskem samostanu. Glavnina dogodkov je virtualna, dan pred popolno 
zaporo javnega življenja pa so v Škofji Loki v živo sprejeli statuo Europassiona.

Agata Pavlovec / Foto: Gorazd Kavčič



 

OBČINSKE NOVICE 11 

dujeta veliko zanimivega branja. 
Poleg županovega in uredniškega 
nagovora ter tradicionalne duhov-
ne misli predstojnika škofjeloške-
ga kapucinskega samostana brata 
Jožeta Smukavca obsega trinajst 
prispevkov avtorjev iz Slovenije, Hr-
vaške, Nemčije, Španije, Portugalske 
... Tristoletni zgodovini pasijona pa 
se v knjigi obsežno posveča Metod 
Benedik, zaslužni profesor Teolo-
ške fakultete Univerze v Ljubljani, 
nekdanji predstojnik škofjeloškega 
kapucinskega samostana in ned-
vomna avtoriteta proučevanja, razi-
skovanja in pisanja o Škofjeloškem 
pasijonu. »Piše o tristoletni zgodo-
vini Škofjeloškega pasijona vse od 
njegovega nastanka pa do ukinitve 
v drugi polovici 18. stoletja. S tem se 
loška spokorna procesija velikega 
petka ni končala, ampak je zaživela 
v ponovnih uprizoritvah v letih 1999, 
2000, 2009 in 2015. Tako je Škofja 
Loka dokazala, da se dobro zaveda 
velikega duhovnega in kulturnega 
bogastva, ki se je s Pasijonom po-
rodilo v tem kraju in se z vsem spo-
štovanjem ohranja tudi za prihodnje 
rodove,« v napovedniku zapiše ure-
dnik Jože Štukl. V teh dneh napove-
dujejo predstavitev na Facebooku in 
pasijonski spletni strani.

Govorna podoba Romualdovega 
rokopisa

V okviru Romualdovega dne, ki 
že nekaj let poteka v Kapucinskem 
samostanu v Škofji Loki, so letos 
pripravili okroglo miza z naslovom 
Govorna podoba znamenitega roko-
pisa patra Romualda. Za javnost je 
bila posneta predstavitev, kaj so pa-
sijonci do sedaj naredili na področju 
govora. Režiser Škofjeloškega pasijo-
na 2021/22 Borut Gartner je k sodelo-
vanju povabil lektorje Jožeta Faga-
nela, Bernardo Lenaršič in Kristino 
Strnad. »Moja režijska želja je, da se 
z govorom čim bolj približamo avtor-
jevi dramski predlogi. Po večkratnih 
srečanjih s strokovnjaki je nastala 
dramska predloga ŠP 2021/22. Ker pa 

nam covid-19 diktira delo na daljavo, 
sem se domislil, da bi lahko naredili 
še avdio posnetek za delo z igralci. Po 
dolgem premisleku sem za sodelova-
nje prosil dramskega igralca Pavleta 
Ravnohriba, da je pravilno interpreti-
ral besedilo. Nastal je tudi že delovni 
avdio posnetek ŠP 2021/22, ki nam 
bo v pomoč pri študiju z igralci,« je 
o predstavitvi povedal režiser Borut 
Gartner. »Jože Faganel je dal lepo 
idejo, da naj bi bilo na koncu vse vi-
deti tako, kot da oče Romuald še zad-
njič prebira svoje besedilo. Imam pa 
še idejo, da bi bila dramska predloga 
morda natisnjena v obliki knjige, kot 
spomin igralcem in možnost dostopa 
za javnost. Prav tako sem dal pobu-
do, da bi bil za javnost dosegljiv tudi 
avdio posnetek. To zadnje strpno 
premišljujemo in tehtamo, tako da 
do odločitve še ni prišlo. Na okroglo 
mizi, ki to ni, saj smo snemali brez 
mask in ločeno, pa smo podrobno 
predstavili svoje delo. Na okrogli mizi 
smo sodelovali: Jože Faganel, lektor 

in vodja, ter lektorici Bernarda Lenar-
šič in Kristina Strnad, jaz kot režiser, 
Pavle Ravnohrib, dramski igralec in 
interpret besedila, moderator Gašper 
Murn ter duhovni vodja brat Jožko 
Smukavec.« 

Avdio posnetek so naredili v Stu-
diu v Kranju, snemalec, montažer 
in oblikovalec je Robert Obed, pri-
spevek pa je snemala filmska ekipa 
Karata. Na sporedu bo 22. aprila na 
spletnih straneh in profilih organi-
zatorjev na Facebooku. 

Pasijonu bodo v mestu postavili 
obeležje

»Druga polovica meseca aprila bo 
posvečena tristoti obletnici nastan-
ka Škofjeloškega pasijona in kapuci-
nu patru Romualdu Štandreškemu. V 
starem mestnem jedru načrtujemo 
enega od najpomembnejših dogod-
kov – odkritje spominskega obelež-
ja v počastitev jubileja,« napoveduje 
koordinatorica letošnjih pasijonskih 
dni Agata Pavlovec.

Predaja statue Europassiona / Foto: Peter Pokorn ml.
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Kaj lahko rečete po letu dni epidemije? Kako ste se 
v Škofji Loki prilagodili na te ra zmere?

Pred kratkim smo praznovali žalostno prvo 
obletnico, odkar so se naša življenja zaradi epidemije pov-
sem spremenila. Glede na to, kako smo se lokalna skup-
nost, podsistemi občine ter prostovoljke in prostovoljci 
odzvali na epidemijo, lahko rečem, da ravno to ostaja edi-
na svetla točka tega obdobja. Vemo, da imamo v občini 
veliko prebivalk in prebivalcev, ki so pripravljeni poma-
gati, ki se odzovejo na klic župana in Civilne zaščite, ki se 
izpostavijo in naredijo dobro delo, da je za druge življenje 
varnejše, udobnejše in prijetnejše. Tako skupaj poskrbimo 
za tiste, ki potrebujejo pomoč. Zelo sem hvaležen vsem, ki 
so na kakršnekoli načine sodelovali v času epidemije in 
prispevali k omilitvi njenih posledic. Ravno zaradi tega 
smo v javnih zavodih, na občini in še kje lahko delova-
li bolj normalno, ker smo imeli podporo številnih, ki so 
nam pomagali. Trudili smo se tudi s pomočjo gospodar-
stvu, podjetnikom, pri katerih naroča občina, prispevali 

za njihovo preživetje, potisnili naprej več projektov in jih 
do jeseni zaključili. Podobno tudi v novem letu, ko smo še 
vedno v epidemiji, načrtujemo z drugimi projekti. 

Kako smo se Ločani in Ločanke prilagodili na te raz-
mere? Dobro. Se mi zdi, da v Škofji Loki upoštevamo tako 
zdravo pamet kot predpise, ker se zavedamo, da je nekaj 
lastnega odrekanja nujnega za zaščito ranljivih skupin.

 Občinski projekti torej zaradi te ga niso zastali, kateri 
so najpomembnejši, ki trenutno potekajo?

Že takoj na začetku leta smo pospešili nadaljevanje 
nekaterih projektov, začeli smo tudi nove. Delamo na 
Kopališki ulici, na Grajski ulici, kjer obnavljamo celotno 
infrastrukturo, prav tako v Frankovem in deloma v Haf-
nerjevem naselju, pri Sv. Duhu, na cestah se dogaja veli-
ko vzdrževalnih del, potekajo sanacije plazov in usadov. 
Poteka izgradnja kolesarskega omrežja, da bomo varneje 
potovali po naši občini. Zaključili smo gradnjo povezave 
med Zmincem in Bodovljami, zdaj se gradi dvojni kole-
sarski pas na vsaki strani Kidričeve ceste do železniške 
postaje. Skupaj z državo urejamo cesto skozi Godešič. Po 
krajevnih skupnostih se pripravljamo na več večjih pro-
jektov, veliko pa je tudi vzdrževalnih del po koncu zime. 
Ne smemo pa pozabiti na projekt #NašaLoka, v okviru 
katerega so občanke in občani predlagali številne zani-
mive pridobitve za našo občino, tako da komaj čakam na 
glasovanje, ki bo v začetku maja.

 Nedavno ste dobili znatna sre dstva evropskega Kohe-
zijskega skl ada za gradnjo kanalizacije. Veliko del na 
tem področju je že opravljenih, gradite še pri Sv. Duhu. 

V tem času, ko smo čakali na evropski denar, smo kar 
veliko del že izvedli. Slabe tri milijone vreden projekt bo 
zaključen do poletja. Skupaj bomo zgradili 3900 metrov 
kanalizacijskega sistema, s tem pa priključili kar nekaj 
novih gospodinjstev in dvignili že zdaj visok odstotek 
priključenih na javno infrastrukturo na 98,84 odstotka. 
To predvsem pomeni ustrezno čiščenje odpadnih voda, 
zaradi česar so naše reke čistejše, jih ne obremenjujemo 
z našimi odplakami in se v njih lahko tudi kopamo. 

 Ste bili v tem času deležni še drugih nepovratnih 
sredstev ali je omenjeni edini večji zalogaj? 

Ta je največji zalogaj, gre namreč kar za velik del po-
moči, ki sicer prihaja še iz prejšnje finančne perspektive. 

Kljub epidemiji številni projekti

Pomembni projekti se v občini Škofja Loka kljub neugodni zdravstveni situaciji 
nadaljujejo. Potekajo tudi uveljavljene akcije. Med drugim v letu, jubilejnem za 
Škofjeloški pasijon, po najboljših močeh glede na razmere slavijo tristoletnico te 
pomembne nesnovne kulturne dediščine, poudarja župan Tine Radinja.

Župan Tine Radinja / Foto: Gorazd Kavčič
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Veliko sredstev pa trenutno črpamo 
iz Eko sklada, zlasti za kolesarske 
poti, za te smo pa smo pridobili de-
nar tudi iz DRR – Dogovora za razvoj 
regij. 

 Vsako pomlad zaznamuje tudi ak-
cija Loško je ekološko. Kateri so nje-
ni letošnji poudarki, kako poteka?

Poteka seveda prilagojeno raz-
meram. Tradicionalno vsako leto na 
začetku leta izvedemo akcijo Loško 
je ekološko, tudi letos, ko so razmere 
spremenjene. Začela se je s čistilno 
akcijo, nadaljuje pa se z različnimi 
aktivnostmi v aprilu in maju, ko smo 
dali poudarek ravnanju z odpadki, 
nadaljevanju akcije »zero waste« 
(brez odpadkov), trajnostni mobil-
nosti, varovanju in obnovi vodnih 
virov, invazivnim rastlinam ... Le-
tos pri izvedbi sodelujemo z javnim 
podjetjem Komunala Škofja Loka in 
Razvojno agencijo Sora.

 Na začetku maja pričakujete skle-
pno dejanje projekta #Naša Loka, 
participativnega proračuna v občini. 
Kakšen vtis ste dobili o projektih, ki 
jih za svoje kraje predlagajo občan-
ke in občani?

Predvsem sem vesel nad števil-
nostjo teh pobud. Prejeli smo jih 137, 
to pomeni, da se je vključilo več kot 
350 ljudi, predlagateljev in sopredla-
gateljev predlogov, kaj bi bilo po nji-

hovem mnenju najboljše za njihov 
kraj. Ideje so vredne razmisleka. 
Tiste, ki bodo dobile največ podpore, 
bodo šle takoj v izvedbo, o drugih, ki 
so prav tako kakovostne, pa se bomo 
pogovorili v posameznih krajevnih 
skupnostih in na Občini ter razmis-
lili o drugih možnostih za njihovo 
realizacijo, če ne bodo uvrščene na 
seznam ali izglasovane. Aprila po-
teka analiza vseh pobud, predstavili 
jih bomo občanom in občankam na 
spletu in z letaki, ki jih bomo poslali 
po gospodinjstvih, ter ljudi povabili 
na glasovanje, ki bo 5. in 9. maja.

 Kaj za občane pomeni nov odlok 
o komunalnem prispevku, ki ga je 
sprejel občinski svet?

Komunalni odlok prinaša spre-
membe za tisto območje, kjer je že 
zgrajena komunalna oprema in ne 
za nova opremljanja. Kjer je torej ze-
mljišče komunalno že opremljeno, 
pa bi nekdo želel na njem na novo 
graditi stanovanjsko hišo, kmetijski 
ali proizvodni objekt, se cene glede 
na preteklo leto povečujejo. Občinski 
svet je sprejel nov način izračuna-
vanja in vrednotenja teh točk, tako 
da bo za novogradnje nekaj odstot-
kov dražji komunalni prispevek. Za 
kmetijske objekte je občinski svet 
kot podporo panogi sprejel 50-od-
stotno olajšavo. Prispevek bo torej 

višji, še vedno pa je Škofja Loka med 
primerljivimi občinami skoraj naju-
godnejša.

 Ustanoviteljski akt Osnovne šole 
Jela Janežiča ste zdaj dopolnili še 
s peto ustanoviteljico, Občino Med-
vode. Kako pa potekajo postopki za 
gradnjo nadzidka k tej šoli?

Da se Občina Medvode pridruži 
kot soustanoviteljica OŠ Jela Janeži-
ča – iz njenega območja namreč pri-
haja takoj za Škofjo Loko največ ot-
rok – je bil nujni korak, da lahko tudi 
oni prispevajo k investiciji v nujni 
nadzidek k osnovni šoli. Sočasno 
smo se za sofinanciranje prijavili na 
razpis Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, kjer smo s prijavo 
preskočili še eno stopnico, in res ra-
čunamo na uspeh. To pa pomeni, da 
nas bo pet soustanoviteljev že letos 
začelo to nadgradnjo.

 Kdaj pričakujete odgovor na raz-
pis?

V roku poldrugega meseca.
 Marec in april sta v Škofji Loki 

vsako leto pasijonska, leto 2021 je 
poleg tega za Škofjeloški pasijon še 
jubilejno. Kako ga doživljate v seda-
njih, z epidemijo obremenjenih, oko-
liščinah?

Moje osebno doživljanje tega 
časa je dvojno. Še vedno me žalos-
ti, da nam ob tej posebni obletnici, 
tristoti obletnici prve uprizoritve 
Škofjeloškega pasijona oziroma na-
stanka najstarejšega ohranjenega 
dramskega besedila v slovenskem 
jeziku, ni uspelo izvesti uprizoritve. 
Upam in verjamem, da bo to v aprilu 
leta 2022 mogoče. Po drugi strani pa 
sem vesel, da smo koroni navkljub 
uspeli izvesti pestro pasijonsko do-
gajanje, tako strokovno in poljudno 
kot ljudsko, in da se je ekipa, zbrana 
okoli Škofjeloškega pasijona, potru-
dila, da je to uspelo. In to ne le v lo-
kalni skupnosti, temveč tudi drugje 
v Sloveniji, kar je dokaz, kako prepo-
znaven je Škofjeloški pasijon. Vedno 
bolj je pojaven v medijih, v drugih 
mestih, pa tudi v znanstvenih obja-
vah in publikacijah doma in v tujini.

Pet občin ustanoviteljic bo letos začelo nadgradnjo Osnovne šole Jela Janežiča.  
/ Foto: Gorazd Kavčič 



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

RAZPISUJE
PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŠKOFJA LOKA  

ZA LETO 2021
Občinski svet Občine Škofja Loka podeljuje posa meznikom, 
pravnim osebam zasebnega in javnega 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 življenja 
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 po-
dročjih družbenega življenja ali za dosežke, ki so trajnejše-
ga 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 uspe
š no 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 pomembne do
sežke 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, skup-
nosti in organizacije ter društva.

Pobuda mora vsebovati:
• navedbo vlagatelja pobude,
•  ime in priimek, datum rojstva fizične osebe, naziv 

pravne osebe in naslov predlaganega dobitnika priznan-
ja občine,

•  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 same-
ga 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, Mestni 
trg 15, 4220 Škofja Loka, do ponedeljka, 10. MAJA 2021, 
s pripisom na ovojnici »PRIZNANJA OBČINE 2021« 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.

Z aprilom velja nova nacionalna strategija cepljenja proti covidu-19. V 
Osnovnem zdravstvu Gorenjske želijo precepiti čim več občanov v sta-
rostni skupini med šestdeset in sedemdeset let, zato pozivajo Ločane, 
naj se čim hitreje prijavijo na cepljenje, ki poteka v Zdravstvenem domu 
Škofja Loka. Za prijavo uporabite spletni obrazec, če to ni mogoče, pa 
pokličite 030 488 960 vsak delavnik med 9. in 15. uro. V skladu s strate-
gijo občane med 60. in 64. letom starosti cepijo s cepivom AstraZenece, 
tiste med 65. in 70. letom starosti pa s cepivom Pfizerja in Moderne. Kdor 
ima izbranega zdravnika koncesionarja, se lahko prijavi in cepi pri njem. 

Cepljenje proti covidu-19

Zdravstveni dom Škofja Loka obvešča, da poleg 
cepljenja proti covidu-19 izvajajo tudi cepljenje 
proti klopnemu meningoencefalitisu (KME). Ker 
je trenutno primeren čas za cepljenje, vabijo vse 
zainteresirane za prijavo na e-naslovu: cepljenje.
samoplacnisko@zd-loka.si. Od leta 2019 je po 
podatkih NIJZ v Sloveniji v program cepljenja 
uvedeno cepljenje otrok proti klopnemu meningo-
encefalitisu, in sicer za otroke, ki v tekočem letu 
dopolnijo tri leta starosti. Cepljenje za to skupino 
se opravi s tremi odmerki cepiva, ki se plačajo iz 
sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja 
(OZZ). Iz OZZ se praviloma financira osnovno ce-
pljenje s tremi odmerki.

Cepijo tudi proti klopnemu 
meningoencefalitisu
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V času epidemije svetovanje v Energetsko-svetovalni pisarni poteka po 
telefonu, in sicer ob torkih od 16. ure do 17.30. Predhodna najava na 
telefonsko svetovanje je obvezna na tel. št. 04 50 60 220.

Svetovanje po telefonu
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Danica Zavrl Žlebir

Potem ko so za občanke in ob-
čane po krajevnih skupnostih 
priredili delavnice o participa-

tivnem proračunu in jih spodbudili, 
naj predlagajo, kaj bi kazalo v njiho-
vih krajih narediti, se je odzvalo lepo 
število predlagateljev, ki so oddali 
135 predlogov. Kakšen vtis imajo na 
občini o prispelih predlogih, kaj vse 
so občani predlagali, je pri projektih, 
ki jih želijo za svoje kraje, kak skupni 
imenovalec, smo vprašali koordina-
torja za participativni proračun Roka 
Primožiča. 

»Prispele pobude so predvsem 
zelo raznolike. Dobili smo jih veli-
ko število, nad čimer smo pozitivno 
presenečeni,« pravi Rok Primožič. 
»Pobude se razlikujejo tako po ve-
likosti kot po vsebini: nekatere se 
navezujejo na izvedbo manjših in-
frastrukturnih projektov, denimo 

postavitev otroških igral, je pa tudi 
več takih, kjer želijo spodbujati dru-
žabno življenje: pikniki, srečanja 
krajanov, delavnice, fokusirane ak-
tivnosti za starejše ... Nekatere od 
pobud pa se navezujejo na širšo in-
frastrukturo, te večinoma presegajo 
razpoložljiva sredstva, npr. športna 
igrišča, kolesarske steze in podob-
no. Nekatere od teh že izvajamo v 
okviru drugih projektov, zato bomo 
to poskušali nasloviti na drugačen 
način. Od prispelih projektov je več 
kot polovica takih, ki jih lahko brez 
problema damo v glasovanje in nato 
v izvedbo, kjer pa gre za pobude, kjer 
smo finančno omejeni, bomo posku-
šali pobude občank in občanov iz-
polniti na drugačen način.«

Kako se po oddaji predlogov na-
daljuje postopek participativnega 
proračuna? »Zaključujemo pregledo-
vanje predlogov in ocenjevanje, ali 
ustrezajo vsem merilom, ki smo jih 
postavili. Pri nekaterih smo zara-
di prostorskih posegov potrebovali 

nekaj več časa. Zatem bo zasedala 
komisija za participativni proračun, 
ki bo potrdila projekte, ki gredo na 
glasovanje, nato jih objavimo in poš-
ljemo zloženke s seznamom vseh 
uvrščenih projektov, o katerih ljudje 
lahko glasujejo, v vsa gospodinjstva. 
Seznam bo objavljen tudi na spletu. 
Občanke in občane potem povabimo 
na glasovanje, ki bo potekalo v sre-
do, 5. maja, popoldne in v nedeljo, 9. 
maja, dopoldne. Vabljeni bodo na se-
deže krajevnih skupnosti, če pa bo 
mogoče glasovanje kje drugje, bomo 
o teh mestih sporočili,« razloži Pri-
možič.

Vsaka KS ima možnost, da izbere 
projekte v vrednosti 25 tisoč evrov. 
Izbranih bi bilo lahko okoli 30 projek-
tov, v vsaki od KS po trije. Sicer so jih 
v posameznih krajih predlagali raz-
lično: največ v KS Kamnitnik, kjer je 
bilo predlogov kar 27, najmanj pa je 
bilo osem predlogov. Ne glede na ve-
likost KS občina v participativnem 
proračunu vsem namenja enak zne-
sek, po Primožičevih besedah tudi 
zato, da tudi manjše KS spodbudijo k 
sodelovanju in jim omogočijo izved-
bo projektov. 

Na vprašanje, ali se pri izvedbi 
prvega participativnega proračuna v 
občini srečujejo s kakimi težavami, 
pa Primožič meni, da večjih težav ni, 
zahvaljujoč tudi temu, da imajo zu-
nanjo podporo. V procesu jim svetu-
jeta zunanja sodelavka in sodelavec, 
ki sta te projekte izvajala že v drugih 
občinah. Še največji izziv je bila epi-
demija, ki je lani zaustavila izvedbo 
participativnega proračuna, letos pa 
so se zadeve kljub epidemiji lotili. Iz-
kazalo se je, da so bile delavnice, ki so 
jih izvedli na daljavo, vseeno uspešne, 
dobro izpeljane in z veliko udeležbo. 

Veliko raznolikih projektov

Projekt participativnega proračuna #Naša Loka prehaja v sklepno fazo: maja bo v 
krajevnih skupnostih glasovanje o izbranih predlogih.

Rok Primožič / Foto: Gorazd Kavčič
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OBVESTILO
Obveščamo vas, da sta na spletni strani Občine Škofja 

Loka objavljena javni razpis in javni poziv:

1. Javni razpis za sofinanciranje projektov varovanja 
kulturne dediščine v občini Škofja Loka za leto 2021
2. Javni poziv za sofinanciranje obnove kozolcev v 

občini Škofja Loka za leto 2021 

Javni poziv je objavljen na spletni strani Občine Škofja 
Loka pod rubriko Novice in objave: Razpisi, naročila, 
namere: //www.skofjaloka.si/razpis/acts.

Datum: 7. 4. 2021                                        Tine Radinja, l.r. 
                                                         ŽUPAN
NAROČNIK: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Škofja Loka objavljen:

JAVNI RAZPIS 
za sredstva dodelitve pomoči za razvoj gospodarstva  

v občini Škofja Loka v letih 2021 in 2022
za 

Ukrep 1: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in 
samozaposlovanja

Ukrep 2: Sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih 
prostorov na ožjem zaščitenem območju starega 

mestnega jedra v občini Škofja Loka

Ukrep 4: Spodbujanje sobodajalstva  

 (kontakt: Irena Studen, 04/ 51 12 313)

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija 
sta na voljo na spletni strani Občine Škofja Loka www.
skofjaloka.si pod rubriko Razpisi in v pisarni Vložišča 
– Glavne pisarne  Občine Škofja Loka v pritličju, Mest-
ni trg 15, Škofja Loka. Javni razpis je odprt do porabe 
sredstev oziroma najkasneje do 30. 9. 2022. 

Prvi rok za oddajo vlog je 31. 5. 2021, drugi rok 30. 
9. 2021, tretji rok 29. 4. 2022 in četrti, skrajni rok 30. 
9. 2022. Če bodo sredstva porabljena pred potekom 
posameznih rokov, bo na spletni strani Občine Škofja 
Loka: https://www.skofjaloka.si/ objavljeno posebno 
obvestilo o porabi sredstev.

Datum: 13. 4. 2021
Tine Radinja, l.r.  

ŽUPAN

NAROČNIK: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
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Sredi marca se je začela gradnja na državni cesti Škofja 
Loka–Jeprca skozi Godešič, kjer bodo dela trajala predvid-
oma do septembra. Celovita preureditev vključuje zamen-
javo voziščne konstrukcije, spremembo prečnega prereza 
ceste z izgradnjo elementov za umirjanje prometa, ureditev 
površin za pešce in kolesarje na obeh straneh ceste, obno-
vo avtobusnih postajališč, semaforizacijo križišča, ureditev 
odvodnjavanja in cestne razsvetljave. V času gradnje bo 
vzpostavljenih več delnih zapor z izmenično enosmernim 
prometom, navajajo na občini. Izvajalec del je podjetje CVP, 
investitor Direkcija RS za infrastrukturo, soinvestitor pa 
Občina Škofja Loka.

Obnavljajo cesto skozi Godešič

Gradbena dela na državni cesti skozi Godešič so v polnem teku.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Najemniki poslovnih prostorov v lasti Občine Škofja Loka 
lahko še do 30. aprila oddajo vlogo za oprostitev ali delno 
oprostitev plačila najemnine v času razglašene epidemije 
covid-19, obrazci so na voljo na občinski spletni strani. Up-
ravičenost do nezaračunavanja najemnine ali dela najem-
nine je za obdobje trajanja razglašene epidemije covid-19 na 
območju Slovenije oziroma obdobje, ko v skladu s sprejetimi 
predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopust-
no, in traja od vključno 19. oktobra 2020 dalje. 

Oprostitev plačila najemnine
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Za nami je turbulentno leto, ki je v naša poslovna in 
privatna življenja prineslo ogromno sprememb. Pande-
mija covida-19 je zahtevala novim pogojem prilagojeno 
življenje in delo. Tudi v okviru občinskega sveta in njego-
vih delovnih teles smo se hitro organizirali, da se je naše 
delo lahko nadaljevalo nemoteno in z nezmanjšanimi 
aktivnostmi. Za marsikoga v občinskem svetu je do tedaj 
povsem neznano delo na daljavo postalo stalnica vsakda-
na. Aktivnosti Občine Škofja Loka so se v letu 2020 nada-
ljevale, kar jasno pokaže izdana brošura o Občini Škofja 
Loka v letu 2020, ki so jo prejela vsa gospodinjstva. Gre za 
transparenten pregled realizacije strategije Občine Škofja 
Loka po zastavljenih ciljih: Mobilna Loka, Pisana Loka, Ze-
lena Loka, Zadovoljna Loka in Modra Loka. Menim, da smo 
pri realizaciji sprejetih načrtov dokaj uspešni tudi zato, 
ker med vodstvom občine, občinsko upravo, občinskim 
svetom in krajevnimi skupnostmi vejeta pozitiven duh 
in pripravljenost za sodelovanje v dobrobit vseh občank 
in občanov ter občine kot celote. Odločitev župana Tine-
ta Radinje po volitvah, da ne bo ustanavljal strankarske 
vladajoče koalicije, ampak bo pred odločanjem na občin-
skem svetu preverjal stopnjo podpore za pripravljene na-
črte pri vseh svetniških skupinah, ocenjujem kot izvrstno 
strateško potezo, ki je pripomogla k boljšemu in učinko-
vitejšemu delovanju občinskega sveta. Naj omenim nekaj 
mojih pobud kot svetnice v zadnjem letu:
• pobuda oz. zahteva na Pošto Slovenije in Vlado RS za obve-
zno ohranitev poslovalnice na glavni avtobusni postaji;
• razširitev in izboljšava trgovske ponudbe in zagotovitev 
dodatnih parkirnih mest v KS Stara Loka - Podlubnik, ki 
je s približno 5.500 občankami in občani ena največjih 
KS v občini in je zato že kar nekaj časa močno zapostav-
ljena na tem področju;
• odprava obstoječih semaforiziranih križišč in izgra-
dnja krožišča na regionalni cesti na Podnu pod novim 
stanovanjskim naseljem na Dolenčevih vrtovih; znotraj 
te prometne ureditve bi se morala rešiti tudi moja pobu-
da o izgradnji dostopne požarne poti z regionalne ceste 
do sedanjega parkirišča Centra slepih, slabovidnih in 
starejših (CSS);
• pobuda, naslovljena tudi na poslance iz našega volilne-
ga območja, za izgradnjo novih javnih domov za starejše 
na Gorenjskem in razširitev obstoječega javnega doma 

TOMAŽ PAULUS
SLS

MIRJAM JAN BLAŽIĆ
SD

Komunala, šola in pasijon. Tri področja, na katerih 
sem soustvaril spremembo v tem mandatu občinskega 
sveta. Mojega dela ne opazite, saj nisem tisti, ki zadevo 
opravi do konca, a se vedno pojavim tam, kjer stvari ne 
gredo v pravo smer, da vendarle poizkušamo najti modro 
rešitev.

Na OŠ Jela Janežiča (OŠJJ), ki jo obiskujejo otroci s 
posebnimi potrebami, sem Predsednik sveta staršev. Vpis 
otrok v šolo je iz leta v leto večji in zato je nadzidava šole za 
dodatno nadstropje nujno potrebna. Projekti so narejeni, 
gradbeno dovoljenje je pridobljeno, zataknilo pa se je pri 
državnem sofinanciranju in vstopu Občine Medvode med 
ustanovitelje zavoda OŠJJ. Zaradi epidemije je bil 13. mar-
ca 2020 preklican državni razpis za sofinanciranje, zaradi 
vse večjega vpisa v šolo pa so župani občin ustanoviteljic 
nameravali zavrniti vse otroke iz drugih občin. Ni mi pre-
ostalo drugega, kot da večkrat pokličem vse župane, na 
ministrstvo, pošljem odprto pismo medijem, vladi, mini-
strstvom in drugim po spisku. In res sem vesel pogovora z 
županom Medvod, ki je nato sprožil resen pristop občine k 
soustanoviteljstvu. Na ponovnem državnem razpisu smo 
prejeli sredstva za sofinanciranje. 

Prejšnjih osem let je bilo za Škofjeloški pasijon precej 
viharnih, sedaj pa že dve leti korak za korakom stopamo 
po skupni poti. Želel sem, da se lahko za isto mizo pogo-
varjamo župan, kapucini, ustvarjalci pasijona, strokovna 
javnost in zainteresirani predstavniki političnih strank. 
Tako je nastal Odbor za Škofjeloški pasijon, ki mu pred-
sedujem. Izbrali smo vodjo projekta in predlagali razpi-
sne pogoje za izbiro režiserja. Pripravili smo nov odlok o 
uprizoritvah Škofjeloškega pasijona, v katerem smo več-
jo formalno vlogo dali kapucinom, natančneje opredelili 
naloge ter vnesli klavzulo, s katero se lahko pasijon pre-
stavi za do dve leti zaradi višje sile. V odboru smo iskali 
najboljše možnosti za postavitev obeležja ob 300-letnici 
pasijona, iskali sinergijske učinke za izvedbo konference 
Europassion, postavili zdrave temelje za monografijo ob 
300-letnici pasijona in spremljali priprave na pasijon in 
medpasijonske dogodke. 

V prelomnem obdobju sem z županom in Loško ko-
munalo, d. d., dosegel načelni dogovor o odkupu družbe 
in ustanovitvi javnega podjetja Komunala Škofja Loka, 
d. o. o.



18 KULTURA  

Igor Kavčič

Ker dandanes zaradi znanih 
razmer marsikaj postavljamo 
v kontekst trenutnega, kar na 

neki način relativizira tudi dimen-
zijo časa, torej začnimo na koncu. 
Izbrana dela iz različnih ustvarjalnih 
obdobij predstavljajo Andreja Štular-
ja znotraj domače umetniške scene 
kot enega najbolj individualnih, ek-
spresivnih, drznih, a hkrati tudi pre-
poznavnih multimedijskih avtorjev. 
Tako zapiše kurator razstave Boštjan 
Soklič iz Loškega muzeja, ki vsestran-
skega kranjskega ustvarjalca, ta v 
Škofji Loki tokrat prvič samostojno 
razstavlja, hkrati označi za neke vrste 
avantgardnega ekspresionista. 

Namreč: »Eden njegovih uveljav-
ljenih umetniških postopkov je reci-
klaža. Odpadni materiali so gradniki 
njegovih likovnih del. Tu se soočimo 
z moralno dilemo, kaj nam predsta-
vljajo odpadki in kakšna je sploh nji-
hova vloga v zgodovini človeške civi-
lizacije, še posebej v aktualnem času. 
Razstava nam s tem odpira tudi etič-
na vprašanja. Štular nima zadržka 
uporabiti nekaj, kar je bilo nekoč že 
zavrženo,« pojasnjuje Soklič; da se s 
tem vrača h koreninam avantgardne 
umetnosti, k 'izmom' iz prve polovi-
ce prejšnjega stoletja. »Spomnimo se 
Marcla Duchampa, ki je pisoar obr-
nil naokrog in ga instaliral v galeri-
jo. Tako Štular preko tehnik kolaža 
in asemblaža odpadlim materialom 
namenja novo funkcijo, jih postavlja 
v galerijski prostor, kjer zaživijo na 
novo kot polnokrvna umetniška dela. 

Štular razmišlja kot Duchamp – to ni 
umetnost za puriste, to ni umetnost, 
ki bi bila paša za oči, ampak je anima-
cija za duha.« Vsaka izmed tovrstnih 
umetnin s seboj nosi zgodbo.

A preden prisluhnemo zgodbam 
nekaterih razstavljenih del, osvetli-

mo del razstave, v katerem se Štular 
predstavlja s svojim ilustratorskim 
delom. Tu gre predvsem za dve knji-
žni izdaji, slikanici Bežimo, svet se 
podira in Medved, ki ju je ilustriral z 
domiselnimi kompozicijami, ki jih je 
v maniri kolaža sestavil iz najdenih 

Novo življenje zavrženega

V Galeriji Ivana Groharja bo od danes naprej odprta Trenutna razstava. Z več 
kot štiridesetimi deli se predstavlja sodobni vizualni umetnik iz Kranja Andrej 
Štular. Trenutke za ogled razstave si bo mogoče vzeti tja do sredine maja.

Andrej Štular in Moška figura / Foto: Igor Kavčič
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predmetov (kamnov, železa, kosov lesa, draperij, zarjave-
lih ključev ...) Tu so tudi ilustracije za plakate Sobotnih 
matinej v Prešernovem gledališču in nekaj akrilnih slik, 
ki že po naraciji prav tako vsebujejo elemente ilustraci-
je in prav tako stripa. Ob kipcih človeške ribice, kuren-
ta in Morane, ki jih je pripravil za projekt Stripburgerja 
Pozdravi iz Striponije, v zadnjem prostoru galerije izsto-
pa še prostorska postavitev z naslovom Moška figura. »To 
je transportni voziček, najden v nekem degradiranem 
industrijskem okolju. Že sam po sebi je bil videti kot neka 
figura, za festival Svetlobna gverila sem tako le mini-
malno posegel vanj s svetlobnimi telesi ter tako poudaril 
njegovo obliko – glavo, ude …« pojasni vodnik po Trenu-
tni razstavi in predstavi še deli, lahko bi rekli diptih, z 
naslovom Satelitski posnetek in Povečava. Gre za tako 
rekoč »ready made« deli, pri katerih lahko zaznamo za 
avtorja tako značilen pristop z obilo ironije oziroma črne-
ga humorja. 

Ko si ogledujeva najbolj izpostavljeno steno galerije, 
ne moreva mimo svežnja zlepljenih uličnih plakatov na 
steni. »Ko sem bil pred leti na umetniški rezidenci v Berli-
nu, sem na steni zasledil debele plasti plakatov, zaleplje-
nih eden čez drugega, kar najbrž govori tudi o tamkajšnji 
bogati kulturni sceni. No, mene je impresionirala njihova 
debelina, ki se je nagibala v tretjo dimenzijo. Spojil sem 
dva, tri kose teh plakatov skupaj, jim namestil armaturo, 
ki kompozicijo drži na steni, in delo je tako poleg višine 
in širine dobilo še tretjo dimenzijo – globino.« 

Na podoben način Štular nov pomen najde v kartonu, 
ki je namenjen embalaži in postane nevreden takoj, ko 
ga prinesemo iz trgovine. Gre za aktualno serijo z nas-
lovom Fragile (Lomljivo). »Na eni od razstav sem v boga-
tejši okvir postavil kos kartona z napisom Fragile. Delo 
je obiskovalce še posebej navdušilo, zato sem jih naredil 
še nekaj, lahko bi rekel, da zdaj celo preraščajo v serijo. 
Predvsem iščem različne tipografije napisa na različnih 
podlagah, jih vstavim v okvir in jih tako postavim v gale-
rijski kontekst ter jim s tem dam novo vrednost.«

Tu je še serija slik, ki so najdene, kupljene, dobljene na 
bolšjih trgih, odpadnih deponijah in podobno. Deloma ož-
gano sliko je sogovornik pred mnogimi leti našel v eni od 
sob razpadajočega bivšega hotela Jelen v Kranju. »Takrat 
je na Balkanu še trajala kriza, zato sem jo naslovil Bo-
sna. Na njej je anonimna demolirana krajina, gozdovi, ki 
jih je nekoč vzel ogenj ... Z minimalno intervencijo sem 
dobil veliko sporočilnost.« Ob tem pripoveduje zgodbo 
podobne dekorativne slike z naslovom Free As a Wind 
(Svoboden kot veter). Gre za dekorativno sliko, kakršno 
je moč tudi kupiti v trgovskem centru. »Omenjena slika 
je obledela, samo konji nekako izstopajo z nje. S šablono 
sem čez celotno sliko izrisal ameriško zastavo, iz katere 
zdaj konji bežijo ven. Sliki je naslov Afganistan in spomi-
nja na takratno krizo v tem delu sveta,« pojasnjuje Štular, 

ki v prazno pokrajino slike, ki jo je nekdo zavrgel, zapiše 
Society (Družba) in s to anonimno dolino odslika našo 
družbo. 

S sliko, ki spominja na delo Pabla Picassa, se umetnik 
sprašuje o vrednosti nekega umetniškega dela. »Če si ne 
moreš privoščiti Picassove slike, narediš kopijo. Z njego-
vim prevelikim podpisom ga dodatno ironiziram, moja 
intervencija v sliko pa je obliž čez oko dame, ker ji je oči-
tno nekaj padlo vanj.«

Sredi prostora vse skupaj nadzoruje ura (z narobe ča-
som) v nakupovalni košarici. »Čeprav ura kaže narobe, 
nas opozarja, da čas vendarle teče, ne glede na to, ali je 
epidemija ali ne, so galerije odprte ali zaprte, si je razsta-
vo mogoče ogledati ali ne. Poigral sem se z naslovom 
Trenutna razstava, saj je bila ta pretekli teden zaprta, če 
bomo imeli srečo, bo mogoče spet odprta, a ne vemo kdaj. 
Gre za dimenzijo časa, ta pa je precej relativen.«

Ujeti čas nadzoruje Trenutno razstavo.

Fragile (Lomljivo) ponovno v središču pozornosti
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Mateja Rant

Društvo prijateljev mladine 
(DPM) Škofja Loka občinski 
otroški parlament na ravni 

občine Škofja Loka pripravlja od leta 
1994. Letošnja tema Moja poklicna 
prihodnost je bila po besedah Jelke 
Jelovšek Srebot iz DPM Škofja Loka 
nadgradnja razprave iz lanskega 
leta. Zaradi sedanjih razmer so lan-
skoletna dognanja o poklicni priho-
dnosti dopolnili z razmišljanji, kako 
jim je epidemija spremenila šolanje 
in kolikšen vpliv bo imela na izbiro 
njihovih poklicev pa tudi kako bo 
vplivala na razvoj poklicev v priho-
dnosti. Razpravo na otroškem parla-

mentu, ki je potekala na videokon-
ferenčni platformi Zoom, sta vodili 
Polona Tavčar in Urška Lainšček Po-
renta, učenki OŠ Jela Janežiča. 

Mlade parlamentarce je najprej 
nagovoril župan Tine Radinja, ki je 
poudaril, da je izjemno pomembno, 
da se pogovarjamo tudi o daljno-
sežnih posledicah te epidemije. V 
marsičem bo tudi v prihodnje vpli-
vala na naša življenja, saj bomo 
mnogo stvari tudi kasneje presojali 
skozi pogled na epidemijo. »Z obema 
rokama smo bili prisiljeni sprejeti 
digitalizacijo, spremenili so se so-
cialni odnosi, spremenil se bo tudi 
trg dela,« je poudaril župan. Tudi 
ravnateljica OŠ Jela Janežiča Marje-
ta Šmid je opozorila, da lahko neka 
zunanja okoliščina hitro spremeni 

izhodišča, tudi pri izbiri poklicne 
prihodnosti. Vsak si želi po njenih 
besedah opravljati poklic, ki mu 
predstavlja osebno poslanstvo, obe-
nem pa je tudi dobro plačan in druž-
beno cenjen. 

V nadaljevanju so loški šolar-
ji predstavili svoja razmišljanja o 
vprašanjih, ki so jih v šoli obravna-
vali skupaj z mentorji. Med drugim 
so poskušali odgovoriti na vpraša-
nje, kaj pozitivnega jim je prineslo 
šolanje na daljavo in katerih veščin 
so se naučili. Učenci so ugotavljali, 
da so predvsem postali spretnejši pri 
uporabi računalnikov, postali so tudi 
bolj samostojni in organizirani. Po 
drugi strani pa so komunikacijo na 
daljavo spremljale številne težave, 
od tehničnih zaradi slabe internetne 
povezave do čisto osebnih – nekateri 
učenci so še lažje postali »nevidni«. 
Kot so poudarili, se je pogosto zgodi-
lo, da obravnavane snovi ni razume-
la več kot polovica učencev v razre-
du, pa se nihče ni želel izpostavljati 
in opozoriti na to. »V razredu učitelj 
že z naših obrazov takoj razbere, če 
nam kaj ni jasno.« Zelo težko je bilo 
tudi usklajevati družinsko življenje 
in šolanje na daljavo, so opozorili, 
sploh v družinah z več otroki. Zato so 
med drugim predlagali, da bi morali 
v šolah učencem, ki zaradi različnih 
vzrokov ne morejo opravljati šole na 
daljavo, ponuditi kotiček, kjer bi se ti 
učenci lahko šolali. Poleg tega je bilo 
za mnoge starše zelo stresno, ker so 
morali opravljati tudi delo na domu 
in je posledično hitreje lahko prišlo 
do prepira v družini.

Pri odgovoru na vprašanje, ali bi 
družba lahko delovala, če bi obstajali 

O šolanju na daljavo in izbiri poklica

Organizacijo 31. občinskega otroškega parlamenta učencev iz občine Škofja 
Loka, ki so ga konec marca prvič uspešno izpeljali na daljavo, je tokrat prevzela 
OŠ Jela Janežiča. 

Učenci so v okviru otroškega parlamenta zapisali tudi vprašanja, ki bi jih zastavili vladi.
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samo poklici na daljavo, in ali bi bili ljudje drugačni, če bi 
vse življenje poklic opravljali na daljavo, so si bili učenci 
zato zelo enotni: delo na daljavo je smiselno samo v izre-
dnih razmerah, saj ljudje potrebujejo stik drug z drugim. 
»Ljudje smo socialna bitja in potrebujemo druženje,« so 
poudarili. Prepričani so, da bi delo zgolj od doma vodilo 
v zdravstvene težave in celo razpad družbe. Kljub temu 
pa so priznali, da je epidemija prinesla tudi nekaj pozi-
tivnih sprememb, predvsem na področju ekologije: manj 
prometa, manj onesnažen zrak, manj pritiska na turi-
stične kraje ... »Epidemija je zato lahko tudi priložnost, 
da se zamislimo, kaj delamo naravi.« Epidemija, so se še 
strinjali učenci, jim je življenje obrnila na glavo, zato si 

želijo, da bi vsi spoštovali ukrepe in bi se lahko čim prej 
vrnili v normalno življenje. Mnenja škofjeloških otrok bo 
na nacionalnem otroškem parlamentu, ki bo potekal 21. 
aprila prav tako na Zoomu, predstavila Rebeka Štrukelj 
iz OŠ Jela Janežiča.

Na koncu so učence še pozvali, kaj bi vprašali pristojne 
na vladi, če bi jim lahko zastavili zgolj eno vprašanje. Med 
drugim bi jim škofjeloški učenci zastavili naslednja vpra-
šanja: »Zakaj se vlada ni odločila, da bi popolnoma zaprla 
državo, namesto da smo delno zaprti že eno leto? Zakaj 
skrbijo samo zase? Zakaj je še vedno napovedano nacio-
nalno preverjanje znanja? Zakaj so prej odprli trgovine kot 
šole? Ali vas nič ne skrbi za duševno zdravje učencev?« 

Pri odgovoru na vprašanje, ali bi družba lahko delovala, če bi obstajali samo poklici na 
daljavo, in ali bi bili ljudje drugačni, če bi vse življenje poklic opravljali na daljavo,  
so si bili učenci zato zelo enotni: delo na daljavo je smiselno samo v izrednih razmerah,  
saj ljudje potrebujejo stik drug z drugim. »Ljudje smo socialna bitja in potrebujemo druženje,« 
so poudarili. Prepričani so, da bi delo zgolj od doma vodilo v zdravstvene težave in celo 
razpad družbe.
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VSEŽIVLJENJSKO VAROVANJE NARAVE

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.

Ljudska univerza Škofja Loka je s februarjem začela izvajati ak-
tivnosti, organizirane v sklopu projekta Vseživljenjsko varovanje 
narave. Partnerji v projektu so še Drevesnica Zakotnik, Turistično 
društvo Žirovski Vrh in Mizarstvo Simon Drlink.
Zavedanja lastnega vpliva na okolje je med ljudmi vedno več.  
Zavedamo se negativnih posledic onesnaževanja, zmanjka pa 
spodbude k akciji. Z ozaveščanjem ter konkretnimi akcijami bomo 
ljudi spodbudili k njihovemu doprinosu pri ohranjanju narave.  
To bomo dosegli z brezplačnimi izobraževanji in delavnicami 
ponovne uporabe materialov, z izobraževanji o pomemb
nosti ohranjanja avtohtonih drevesnih vrst, z zasaditvijo  
avtohtonih sadnih drevesnih vrst in medovitih rastlin ter iz
delavo hotelov za žuželke. Člani Turističnega društva Žirovski 

Vrh bodo v okviru projekta obnovili nosilne objekte na Poti 
skozi Zalo in jim dodali novo vsebino, ki bo opozarjala na ohra-
njanje narave ter biotske raznovrstnosti.
Prve delavnice smo začeli izvajati v marcu. Trenutno je nekaj mest 
na voljo še pri delavnici izdelave hotelov za žuželke iz lesa. Vabljeni 
tudi k prijavam za jesenski del, saj se bodo delavnice izvajale do 
konca leta 2022, ko se projekt zaključi.
Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani  
Ljudske univerze Škofja Loka. Prijave so možne tudi po telefonu:  
04 506 13 20 ali po e-pošti: gita@lu-skofjaloka.si.
Če želite biti obveščeni o aktualnih izobraževanjih, vas vabimo, 
da spremljate našo stran na Facebooku ter se na spletni strani 
Ljudske univerze Škofja Loka naročite na spletne novice.



22 DOMAČI KRAJI 
 

Danica Zavrl Žlebir,  
Foto: Gorazd Kavčič

Sodelovalo je 420 prostovoljcev 
različnih starosti, od otrok do 
starejših, in to so bili občani po 

posameznih krajevnih skupnostih 
občine Škofja Loka, društva: športna 
društva, gobarji, lovci, ribiči, gasilci, 
jamarji, taborniki, skavti, zavodi, tudi 
nekaj šol. Letos so se akciji pridruži-
li tudi zaposleni v javnem podjetju 
Komunala Škofja Loka, zaposleni 
Občine Škofja Loka in podjetja Želva, 
izvajalca vzdrževanja javnih površin 

v občini. Čistili so na območju enaj-
stih krajevnih skupnosti, in sicer na 
javnih površinah, ob cestah, vodah, 

gozdovih, železniški progi. V času ak-
cije je Komunala Škofja Loka odpelja-
la 6600 kilogramov ostalih odpadkov, 
240 kilogramov embalaže in 500 kilo-
gramov kosovnih odpadkov, kar po-
meni, da je zadnjih nekaj let pobrana 
približno enaka količina odpadkov, 
navaja Danica Langerholc, koordina-
torka čistilne akcije na občini.

Zbrali sedem 
ton odpadkov

Več kot štiristo 
prostovoljcev je 
sodelovalo v akciji 
čiščenja okolja, ki jo 
Občina Škofja Loka 
organizira vsako  
pomlad. 

Divjih odlagališč je manj kot v preteklosti, še vedno pa je preveč smetenja, ki se pokaže po 
zimskem času. 

V akciji je sodelovalo več kot štiristo prostovoljk in prostovoljcev.

Kaj vse se znajde med odpadki – celo 
poginule ptice ...

Čistilna akcija je bila tudi priložnost za sečnjo grmovja.



Potrjeno najbolj 
priljubljen prevzem
paketov

www.posta.si/paketomat

Za dostavo izberite PS Paketomat in svoje pošiljke prevzemite kadarkoli, 
24/7 ‒ brez čakanja v vrsti in brez kontakta z drugimi osebami!  
Preprosto, hitro in priročno!

97%
uporabnikov ocenjuje 

dostavo v PS Paketomat 
kot odlično.
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Dragi Pavle, spraševati se, zakaj 
se je to zgodilo ravno tebi, ni več na 
mestu. Vedno je prezgodaj, vedno si 
premlad. Izdalo te je srce in zdi se, 
kot da je bila to prva in edina ovira 
v tvojem življenju, ki je nisi zmogel 
premagati. Po nekaj prespanih no-
čeh in prvem nenadnem preseneče-
nju, da te ni več med nami, vemo, da 
moramo razmišljati pozitivno. To bi 
ti pričakoval od nas.

Ljubil si šport. Vsi te najbolj poz-
namo kot človeka, ki je svoje športno 
življenje posvetil karateju in svojim 
karate učencem vseh generacij. Ne 
samo da si bil odličen karateist, ti si 
tudi živel po načelih tradicionalnega 
karateja, po vrednotah, ki vključujejo 
celotnega človeka. A drugim športom 
nisi obrnil hrbta. Garaža je bila iz leta 
v leto bolj polna športne opreme za 
surfanje, gorsko in cestno kolesar-
jenje, smučanje ter tek na smučeh. 
Motor je bil tvoja druga strast, kjer si 
se tako kot pri ostalih športih zlil z 
naravo in užival svoje življenje. 

Na svojo zadnjo pot si se podal 
po svojih željah. Svet si želel zapu-
stiti energičen in športno aktiven. 
Prav tako si tudi storil. A dragi Pa-
vle, zakaj tako zgodaj? Zapeljal si 
se po poti, ki vodi do vrha. V tvojem 
primeru nekoliko drugačnega. Ko si 

prispel do cilja, si še zadnjič s svojim 
nalezljivim nasmehom dejal: »No, 
pa sva na vrhu!« In za večno zaspal. 
V trenutku si se podal še višje. Ušel 
si nam, preden bi ti lahko rekli zbo-
gom. Prehitro, da bi te lahko dohiteli 
in povedali, da nisi na pravi poti. Od-
šel si. Prehitro. Za vedno. Odšel si tja, 
kjer te čaka miren počitek. 

Bil si naš mentor, motivator, uči-
telj, vzgojitelj, vodja in organizator. Bil 
si oče mnogim izmed nas. Bil si naš 
psiholog ter človek, na katerega smo 
se lahko obrnili tako z osebnimi kot 
tudi s športnimi problemi. Bil si člo-
vek, ki je še tako velike probleme re-
ševal z nasmeškom na obrazu. In bil 
si človek, katerega objem ti je dal no-
vih moči, nove samozavesti ter nove 
volje do nadaljevanja začrtane poti. 

S svojo prezgodnjo smrtjo si vse 
svoje vrline vzel s seboj. A nečesa 
nam ne moreš vzeti in o eni stvari 
še vedno lahko govorimo v prihod-
njiku. Vedno si bil in vedno boš naš 
večni vzornik.

Čudovito te opišejo besede ene 
izmed tvojih učenk: »Če bi še tako 
dolgo iskala eno samo negativno 
lastnost, ki jo je posedoval, je ne bi 
našla. Bil je popolna osebnost. Bil je 
vse, kar si vsak izmed nas lahko le 
želi.« Bil si naš moralni kompas. Naš 
zgled. Človek z veliko začetnico. Člo-
vek, ki ima avtoriteto zaradi svojih 
nezmotljivih dejanj.

Čeprav žalostnih in strtih src te 
moramo pustiti tja, kamor si se tako 
prezgodaj podal. Naredili bomo vse, 
kar je v naši moči, da tvoje športno 
delo nadgrajujemo še naprej. Ne 
sami, saj ne znamo tako dobro kot 
ti. Skupaj. Tako kot si nas vedno učil. 

Dragi Pavle, hvala ti za vse tvoje 
ure, ki si jih posvetil nam. Hvala ti 
za vse tvoje pozitivne besede in vse, 
kar si v svojih športnih letih storil za 
nas. In hvala, da si nas naučil biti do-
ber človek. Zbogom, Mojster.

Tvoji karateisti iz Športnega 
društva Partizan Škofja Loka

Pavletu Oblaku v slovo
V okviru projekta Sožitje na grajskem 
vrtu so ob Loškem gradu pred časom 
vzpostavili grajski vrt zelišč in dišavnic, 
za katerega skrbijo osebe z motnjami 
v duševnem razvoju. Na grajskem vrtu 
Razvojna agencija Sora v maju načrtuje 
več brezplačnih dogodkov. V okviru ze-
liščarske delavnice bo s Sanjo Lončar 
mogoče spoznati zelišča z grajskega 
vrta, postregla pa bo tudi z nasveti, kako 
jih gojiti, shranjevati in pravilno uporab-
ljati. Na delavnici bo mogoče spoznati 
baldrijan, baziliko, pehtran, pelin, sivko, 
šetraj, timijan in druga zelišča z grajske-
ga vrta. Kulturno društvo Grable bo tako 
otroke kot odrasle popeljalo v pravljični 
svet rastlinstva s pripovedovanjem pra-
vljic na temo zelišč. »S pripovedovalsko 
glasbeno predstavo se bomo vživeli v 
zelena dišeča kraljestva,« obljubljajo na 
Razvojni agenciji Sora. Na slikarski de-
lavnici pa se bo pod mentorstvom aka-
demske slikarke Agate Pavlovec mogo-
če naučiti slikati tihožitja in rastline ter 
na slikarskih platnih ovekovečiti zelišča 
in dišavnice grajskega vrta. 

Delavnice na zeliščnem vrtu 
Loškega gradu

V okviru projekta Lesni feniks bodo na 
Razvojni agenciji Sora v aprilu in maju 
skupaj z mojstrom rokodelcem in re-
stavratorjem Matijem Hiršenfelderjem 
pripravili predavanja in delavnice na 
temo obnove lesenega pohištva. Po 
uvodnem predavanju, na katerem bo 
predstavil teoretične osnove postop-
kov pri obnovi lesenega pohištva, bo 
sledilo še predavanje s praktičnimi na-
potki za obnovo lesenega pohištva. Če 
bodo dopuščale epidemiološke razme-
re, pa načrtujejo še praktično delavnico 
pri mojstru v delavnici s predstavitvijo 
delovnega orodja in opreme, začeti pa 
bo mogoče tudi obnovo kosa lesenega 
pohištva, ki ga bodo obiskovalci pri-
nesli s seboj.

Obnova lesenega pohištva

www.gorenjskiglas.si
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Simon Šubic

Ob letošnjem dnevu Civilne 
zaščite (CZ), ki ga v Sloveniji 
tradicionalno zaznamujemo 

1. marca, so podelili priznanja 251 
posameznikom in organizacijam po 
vsej državi, ki so pripomogli k uteče-
nemu delovanju sistema varstva in 
zaščite pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Med njimi je tudi 35 pre-
jemnikov iz Gorenjske, od tega dva 
iz Škofje Loke. Prostovoljno gasilsko 
društvo (PGD) Godešič je ob 110-le-
tnici delovanja prejelo srebrni znak 
Civilne zaščite, gorski reševalec Pri-
mož Rakovec pa bronasti. 

PGD Godešič so ustanovili 2. 
aprila 1911, že 15. aprila istega leta pa 
se je društvo včlanilo v Zvezo gasil-
skih društev v Ljubljani. Pred prvo 
svetovno vojno je godeškim gasil-
cem uspelo zgraditi zasilno »šupo« 

z betoniranimi stebri, kjer je bila 
shranjena brizgalna. V letu 1920 so 
zgradili stolp za sušenje cevi, sve-
čano odprtje dokončanega gasilske-
ga doma pa je sledilo 21. julija 1921. 
Dolgoletno željo po gasilskem av-
tomobilu, ki bi nadomestil konjsko 
vprego, so uresničili 29. junija 1956, 
leta 1972 pa so ob pomoči Občinske 
gasilske zveze Škofja Loka dobili 
nov gasilski avto IMV. Leta 1988 je 
gasilsko društvo prejelo nov gasilski 
avto TAM, leta 2011, ob stoletnici de-
lovanja, pa novo vozilo GVV-1 Iveco 
Daily. Lani so kupili še moštveno vo-
zilo Opel Vivaro. 

Na Godešiču si že več kot štiri de-
setletja prizadevajo za izgradnjo no-
vega gasilskega doma. »V izgradnjo 
novega doma v zadnjih letih vlaga-
mo veliko truda, trenutno smo v fazi 
pridobivanja dokumentacije,« je raz-
ložil predsednik društva Matej Novi-
nec. Kot je dodal, jim je načrte glede 
praznovanja 110-letnice PGD Gode-
šič močno prekrižala epidemija co-
vida-19 in upajo, da jih bodo še letos 
uspeli vsaj delno uresničiti. Društvo 
ima sicer trenutno 163 članov, med 
njimi tudi 19 operativnih, kot vsako 
društvo pa se najbolj veselijo vsa-
kega novega mladega člana. Gasil-
sko društvo je ne nazadnje središče 
vaškega dogajanja, saj poleg osnov-
nega poslanstva redno izvajajo tudi 
družbeno koristne dogodke, ki pove-
zujejo krajane Godešiča in širše. 

Prejemnik bronastega znaka CZ 
Primož Rakovec je član društva Gor-
ska reševalna služba Škofja Loka od 
leta 2005. »Prejem bronastega znaka 
me je presenetil, saj o tem predhod-

no nisem bil obveščen,« nam je za-
upal. Izpit za gorskega reševalca je 
opravil leta 2007, šest let kasneje je 
postal tudi gorski reševalec inštruk-
tor. Kot inštruktor sodeluje na uspo-
sabljanjih oziroma izvaja usposa-
bljanja za nove reševalce v društvu 
ter skrbi in preverja usposobljenost 
reševalnega moštva društva. Je tudi 
član Komisije za reševalne tehnike 
pri Gorski reševalni zvezi Slovenije, 
v kateri aktivno sodeluje pri izva-
janju usposabljanj za nove gorske 
reševalce, in član izpitne komisije. 
»Izvedbo usposabljanj novih gor-
skih reševalcev nam žal v zadnjem 
letu močno krojijo razmere, poveza-
ne z epidemijo covida-19. Zimskega 
usposabljanja nam na primer še ni 
uspelo izvesti, a se bomo potrudili, 
da ga izpeljemo takoj, ko se bo epide-
miološka slika dovolj popravila, saj 
se bo sicer to poznalo v izpadu novih 
gorskih reševalcev,« je povedal. 

V Škofjo Loko letos dve priznanji  
Civilne zaščite

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Godešič je ob 110-letnici delovanja prejelo 
srebrni znak Civilne zaščite, gorski reševalec Primož Rakovec pa bronasti. 

Predsednik PGD Godešič  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Gorski reševalec Primož Rakovec (s psičko 
Indy) / Foto: osebni arhiv
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Mateja Rant, foto: arhiv RC DUO

April bo v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka v 
znamenju mladih ustvarjalcev, ki šele začenjajo 
svojo podjetniško pot. Ta čas se na t. i. pop-up 

razstavi predstavljata podjetji Lamp'ca in Teglc – štirje 
mladi talenti oziroma dve mladi ustvarjalni ekipi z dve-
ma inovativnima lesenima izdelkoma. Njihove izdelke 
si je ta čas mogoče ogledati zgolj na spletu, če bodo epi-
demiološke razmere to dopuščale in bodo lahko v Roko-
delskem centru DUO spet odprli svoja vrata, pa bodo v 
popoldanskem času omogočili tudi srečanja z ustvarjal-
ci, je pojasnila Katarina Sekirnik iz Rokodelskega cen-
tra DUO. Omenjena razstava bo na ogled do 17. aprila, 
dva dni kasneje pa bodo odprli še razstavo uporabnih 
izdelkov iz keramike Hane Jelovčan, dijakinje Gimna-
zije Škofja Loka.

Pri razstavi izdelkov Lamp'ca in Teglc so se povezali 
s Srednjo šolo za lesarstvo. Na predlog profesorice Irene 
Leben so se odločili predstaviti inovativne in uspešne 
mlade ustvarjalce. Lamp'ca je nastala v okviru projek-
ta Moje podjetje 2020, soustvarjata pa jo Špela Pezdir 
in Gašper Šoklič, zdaj že študenta višje strokovne šole. 
Izdelujeta lesene ambientalne svetilke. »Vsaka je izde-
lana iz masivnega lesa in ima možnost personalizacije 
motivov na furnirju,« je razložila Katarina Sekirnik. Not-
ranjost razsvetljuje LED-sijalka, ki se ne segreva, zgornji 

del Lamp'ce se vrti. »Skozi izrezane vzorčke na furnirju 
pronica svetloba in razsvetljuje naše prostore in misli,« 
svoj izdelek opisujeta Špela Pezdir in Gašper Šoklič in 
dodajata, da vzorčke na istem izdelku lahko zamenjamo 

Predstavljajo se mladi ustvarjalci

V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka svoje izdelke razstavljata dve mladi 
podjetji, ki izhajata iz Srednje šole za lesarstvo Šolskega centra Škofja Loka.

Gašper Šoklič in Špela Pezdir 

Lamp'ca

David Košnik in Luka Oblak
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brez posebnega truda. Lamp'ca sveti na vse pozitivno 
v našem življenju, ob tem še dodaja Katarina Sekirnik. 
Osnovni koncept, ki so mu sledili pri razvoju izdelka, je, 
da bi služil kot »opomnik za osebnostno rast, ritual hva-
ležnosti, molitev, meditacijo – skratka nekaj kar umiri 
misli in napolni duha«. Zato kot najbolj primerno mesto 
za ta izdelek omenjajo nočno omarico, saj se tako »dan 
začne in konča s pozitivno mislijo«. 

Teglc pa je nastal leta 2018, ko je ekipa dijakov Sre-
dnje šole za lesarstvo razvila okrasni lonček za majhne 
rastline, ki lebdi v zraku in s katerim so prejeli naziv slo-
vensko dijaško podjetje leta 2018. Podjetje še naprej raz-
vijata David Košnik in Luka Oblak, ki svoje izdelke roč-
no izdelujeta iz slovenskega lesa. Pri izdelavi lebdečih 
lončkov so sprva nameravali uporabiti elektromagnet, 
ki pa zahteva električno napajanje, kar naredi uporabo 
nekoliko zahtevnejšo, vpliva pa tudi na estetski vidik 
izdelka. Z nadaljnjimi raziskavami so ugotovili, da lah-
ko izdelki s pomočjo magnetov lebdijo v zraku tudi brez 
električnega napajanja.

Okrasni lebdeči lončki

Ta čas se na t. i. pop-up razstavi v 
Rokodelskem centru DUO predstavljata 
podjetji Lamp’ca in Teglc – štirje mladi 
talenti oziroma dve mladi ustvarjalni ekipi 
z dvema inovativnima lesenima izdelkoma. 
Njihove izdelke si je ta čas mogoče ogledati 
zgolj na spletu, če bodo epidemiološke 
razmere to dopuščale in bodo lahko v 
Rokodelskem centru DUO spet odprli 
svoja vrata, pa bodo v popoldanskem času 
omogočili tudi srečanja z ustvarjalci.

V visoki gredi lahko 
gojimo zelenjavo 
preprosto in 
udobno. S 
tunelom iz folije 
ali pokrovom za 
toplo gredo na 
najmanjši površini 
tudi v jeseni in 
pozimi lahko sami 
nekaj pridelamo. 
V knjigi so ideje za 
zasaditve in nego 
od preprostih 
kombinacij pa 
vse do zahtevnih 
različic – s 
15 vzorčnimi 
gredami za 
preproste 
dodatne 
posevke.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

10,80 strani, mehka vezava z zavihki,  
format: 214 x 172 mm
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Suzana P. Kovačič, foto: VDC 

Letošnje leto je v Varstveno-delovnem centru Kranj, 
enoti Škofja Loka, precej pestro. »V naši hiši se je 
zaključilo z enimi, pa že potekajo nova gradbena 

dela. Pa nas prav nič ne motijo, saj nam bodo prenovljeni 
prostori omogočili še boljše pogoje za bivanje. V tem pri-
čakovanju smo polni optimizma,« je povedala direktorica 
VDC Kranj Mirjana Česen. 

Krepko pa so že opremljeni z znanji in ravnanji za 
preprečevanje okužbe z novim koronavirusom. Z upo-
števanjem vseh še vedno veljavnih protikoronskih ukre-
pov so v marcu zaznamovali enajsto obletnico začetka 
delovanja njihove bivalne enote v Škofji Loki. Lahko bi 
rekli, da so jo praznovali kar skupaj z okroglim jubilejem. 
Slavje ob desetletnici jim je namreč lani prekrižal prvi 
val epidemije in (še) strožji ukrepi.

Komaj so se malce odpočili od vsega dogajanja, že so 
začeli priprave na nedavne velikonočne praznike. »Veliko 
smo se pogovarjali o tradiciji, šegah in navadah. Ustvar-
jali in pripravili smo praznično dekoracijo, velikonočno 
in pomladno, s katero smo okrasili vse skupne prostore. 
Seveda pa dekoracija ni manjkala tudi v sobah stanoval-
cev, kjer so se prepustili svoji domišljiji in čisto osebnim 
željam,« je povzela Mirjana Česen. Še posebno živahno 
je bilo v kuhinji, kjer se je kuhalo in peklo, omamne vo-
njave pa so prispevale k prijetnemu domačemu vzdušju. 
»Kraljica prazničnih jedi je seveda potica. Čeprav je njena 
priprava zahtevna, smo se stanovalci skupaj z zaposle-
nimi pogumno lotili peke tako orehove kot tudi makove 
potice in se prvič preizkusili še v peki maslenih rogljič-
kov.« Manjkale seveda niso niti ostale tradicionalne jedi, 
kot so šunka in pirhi, priskrbeli so si tudi nekaj korenin 
svežega hrena. »Tako ribanje hrena kot barvanje pirhov 
nam je prineslo veliko smeha in zabave,« je dejala Česno-
va. Za tisto največje velikonočno presenečenje pa so bili 
personalizirani medenjaki v obliki zajčka z izpisanim 
imenom za vsakega stanovalca, medenjakov so se raz-
veselili tudi zaposleni.

»Velikonočni prazniki so minili v prijetnem, zadovolj-
nem, mirnem in res prazničnem vzdušju. Za njihov za-
ključek nas je sonce na velikonočni ponedeljek zvabilo v 
park za hišo, kjer smo obudili eno od velikonočnih šeg iz 
bogate slovenske tradicije, valjanje in trkljanje pirhov,« je 
sklenila Mirjana Česen.

Praznovali obletnico 
in praznično pogrnili 
mizo

Za stanovalce in zaposlene v 
škofjeloški enoti Varstveno-delovnega 
centra Kranj sta bila marec in april, 
v katerega smo že zakorakali, polna 
pričakovanj in imenitnih trenutkov.

Velikonočne šege in navade so globoko zakoreninjene v nas. 

Valjanje in trkljanje pirhov na velikonočni ponedeljek



Maša Likosar

Kljub temu da je epidemija 
v lanskem letu močno po-
segla v delo in razvoj špor-

tnikov, se Squash  klub  Škofja Loka 
lahko pohvali s štirimi državnimi 
mladinskimi prvaki, posamično 
člansko prvakinjo Nino Kustec in 
članskim podprvakom Lukom Ku-
stecem, ekipno so njihova dekleta 
osvojila naslov državnih prvakinj, 
fantje pa so bili državni podprvaki. 
»V klubu imamo lep nabor članskih 
reprezentantov, poleg tega še štiri 
športnike s statusom perspektiv-
nega razreda, in sicer Piko Rupar, 
Manco Demšar, Blaža Porento in 
Luko Kusteca. Vsi so se lansko leto 
ob zaključku evropskih tekmovanj 
uvrstili na evropsko lestvico med 
16 najboljših v kategorijah do 17 in 
do 19 let,« je pojasnil predsednik 
kluba Gregor Kustec in dodal: »Med 
najboljšimi je tudi Sara Rojnik, ki je 
še vedno aktualna balkanska prva-

kinja, in Sara Nedič, 14-letna mla-
dinska prvakinja, ki v konkurenci 
mladih igralk sodi v vrh Evrope.« Za 
uspehe škofjeloških igralcev skvoša 
je v veliki meri zaslužen tudi trener-
ski kader, kjer ima osrednjo vlogo dr. 
Goran Vučkovič, po mnenju Gregor-
ja Kusteca najboljši trener skvoša v 
Sloveniji, tudi večkratni državni pr-
vak in redni profesor na Fakulteti za 
šport v Ljubljani. 

Sogovornik je pojasnil, da so 
bili od marca lani v okviru medna-
rodnih organizacij vsi tekmovalni 
dogodki tako na mladinski kot član-
ski ravni odpovedani, kar negativno 
vpliva na motivacijo in napredek 
mladih igralcev. »Za športnike, ki re-
dno trenirajo, je izjemnega pomena, 
da lahko nastopijo in pokažejo svoje 
znanje, zlasti pri mladih imajo tek-
movanja osrednjo vlogo. V našem 
klubu bomo napor usmerili v posa-
mična državna prvenstva.« Da bo 
epidemija pustila globoko zarezo v 
športu, ki bo imela dolgoročne po-
sledice, je po Kustečevem mnenju 
neizogibno: »Naša primarna želja 

je, da se razmere normalizirajo, da 
bomo lahko začeli normalno izvajati 
treninge za vse starostne kategorije. 
Največji problem sicer predstavlja 
mladinski šport. Športni delavci 
smo prepričani, da bomo izgubili 
trideset odstotkov mladih, ki so prej 
redno trenirali. Poleg tega dve leti 
praktično ni bilo vpisov novih otrok 
v športne klube, kar pomeni dve iz-
gubljeni generaciji.« 

Klub pa ni le tekmovalno usmer-
jen. Velik poudarek dajejo tudi delu 
z otroki, obenem želijo privabiti čim 
več rekreativnih starejših špor-
tnikov, njihov trenutni cilj pa je, da 
ohranijo čim več igralcev. A tako 
kot na nivoju Slovenije imajo tudi v 
Škofji Loki pomanjkljivo urejeno in-
frastrukturo za kvaliteten trening in 
igranje skvoša. »Naši člani trenirajo 
v Vincarjih v Mini hotelu, kjer sta 
na voljo dve igrišči. Mislim, da bi si 
zaslužili primerno urejen center, ki 
bi vključeval vsaj štiri igrišča. Tak 
objekt bi nam omogočil širitev klu-
ba, povečanje članstva in kvalitete,« 
je sklenil Kustec. 

Uspehi škofjeloških igralcev skvoša

Squash klub Škofja Loka združuje številne uspešne igralce skvoša, ki so v okviru 
lanskoletnih državnih prvenstev dosegli izjemne uspehe. 

Tekmovalci Squash kluba Škofja Loka s sotekmovalci iz drugih držav na zadnjem lanskoletnem mednarodnem tekmovanju, ki je potekalo v 
Sloveniji. / Foto: arhiv Squash kluba Škofja Loka
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Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič

Električna kolesa so vedno bolj 
priljubljena. Navdušila so tudi 
Veroniko in Avgusta Hartma-

na iz Hafnerjevega naselja v Škofji 
Loki. Od letošnje pomladi ga imata 
oba.

Športno aktivna sta že celo živ-
ljenje. Veronika (Vera) se je posve-
čala gimnastiki in atletiki, Avgust 
(Gudi) je igral košarko. Kasneje sta 
tekla na smučeh, hodila v hribe, pla-
vala, Avgust je tudi veliko kolesaril 
in bil dvakrat na Maratonu Franja, 
na kolesu se mu je zadnja leta pri-
družila še Vera. »Rada imava šport,« 
odločno pove Vera, ki se je prva od-
ločila, da bi imela električno kolo. To 

je bilo lani jeseni. »Lani sva bila na 
kolesarjenju v Beli krajini. Bilo nas je 
16, od tega le pet z navadnimi kolesi, 
med njimi tudi midva, pa čeprav sva 
bila najstarejša. Bilo je kar naporno, 
a sva zmogla. Ves čas pa sva imela 
občutek, da zadržujeva skupino. Na 
električnih kolesih so bili hitrejši od 
naju, pa so se precej manj naprezali. 
Tako sem se odločila, da je tudi pri 
meni prišel čas za električno kolo. 
Leta so že takšna, da sem ugotovila, 
da z električnim 'crkljanjem' ni prav 
nič narobe, zlasti če ti pomaga na 
vzponih,« je pojasnila Vera, ki ima 76 
let, Avgust še dve leti več. 

Lovil (pre)hitro ženo
Jeseni je tako Vera kolesarila z 

električnim kolesom, Avgust pa z 
navadnim. »Videla sva, da tako ne bo 

šlo. Morala sem ga čakati, bila sem 
hitrejša, pa je bil slabe volje,« pove 
Vera, Avgust pa doda: »Ni mi bilo 
všeč, da je bilo tako. Prehitela me pa 
ne bo, sem si mislil in se še jaz odlo-
čil za električnega.« Ko danes pogle-
data nazaj, jima niti malo ni žal za to 
odločitev. »To pa res ne. Če nama bo 
zdravje služilo, bova še lahko kole-
sarila – pri teh najinih rosno mladih 
letih,« sta povedala z nasmeškom na 
obrazu, Vera, ki ima že nekaj več iz-
kušenj z novo pridobitvijo, je še do-
dala: »Električno kolo je sicer težje, 
bolj okorno, tako da se na primer po 
nakupih še vedno odpeljem s starim. 
Je pa odlično za rekreacijo in za dalj-
še vožnje. Kolesarjenje je nasploh 
odlična rekreacija. Mi je lažje kot ho-
diti v hribe, je prijaznejše za kolena 
... S kolesarjenjem vzdržujem kondi-
cijo. Če kdo misli, da na električnem 
kolesu ni treba poganjati pedalov, se 
moti. Prav tako jih je treba vrteti, le 
da ni tako garaško kot na navadnem 
kolesu. Ob tem lahko občuduješ 

Zapeljala v novo sezono

Avgust in Veronika Hartman kilometre nabirata skupaj – po novem  
z električnim kolesom. Nad novo pridobitvijo sta navdušena. 

Športno aktivna sta že celo življenje. Vera se je posvečala gimnastiki in atletiki, Avgust ali 
Gudi, kot ga kličejo, je igral košarko. Pri 76 in 78 letih je njuna prva rekreacija kolesarjenje.

Tekmovalna komisija Balinarske 
zveze Slovenije je za začetek li-
gaškega tekmovanja super lige 
v sezoni 2020/2021 določila 24. 
april, ko bo odigran prvi krog. 
Tekmovanje bo odigrano po po-
spešenem sistemu z dvojnimi 
krogi. Zaključni turnir se bo odi-
gral najkasneje do prestopnega 
roka. V super ligi igra tudi šk-
ofjeloška Trata, ki se bo znova 
borila za naslov državnih prvak-
ov. V skupini A bo v prvem krogu 
doma gostila Velenjčane. M. B.

Balinarji sezono začenjajo 
konec aprila



naravo in uživaš v vožnji. Kolesarjenje pa ni moja edina 
športna aktivnost. Treba je tudi razgibati sklepe ... Zato je 
najboljša jutranja telovadba.«

Na kolesarjenje se odpravita tudi v druge kraje v Slo-
veniji. »Imava nosilec, pritrjen na vlečno kljuko avtomo-
bila, tako da se brez težav odpraviva, kamor koli si želiva. 
Po Sloveniji je vse več krasnih kolesarskih poti. Kolesari-
la sva že na Primorskem, po Krasu ... Sedaj, ko imava oba 
električni kolesi, si bova lahko zadala tudi daljše ture. 
Zagotovo se bo poznalo. Letos je bilo že kar nekaj lepega 
vremena. Kolesarila sva v bližnji okolici. Na kolesu sva 
bila tudi po štirikrat na teden. Kolesarila sva na Topol, 
Križno goro, Sveti Tomaž ...« je v pričakovanju novih ko-
lesarskih kilometrov povedal Avgust.

Ne zastavljata si ciljev
Vera je sicer poudarila, da si kolesarskih ciljev ne pos-

tavljata v kilometrih. »Pri najinih letih si težko zastavljaš 
kakšne cilje. Če bo vreme in toplo in če bova zdrava, bova 
šla na kolo. Ob popoldnevih med tednom kam bližje ok-
rog doma, ob koncih tedna pa upajmo na različne konce 
v Sloveniji. Če bomo lahko šli kam na dopust, bo treba 
pogledati, da so tam tudi kakšne poti in vzeti kolo s se-
boj. Pomembno je, da ostajava aktivna. Na vsak način je 
to dobro. Saj nisva edina, kar veliko starejših srečava na 
kolesih.« Tudi Avgust pravi, da lani kilometrov nista kaj 
dosti štela: »Razen ko sva kolesarila po Beli krajini. Prvi 
dan sva naredila 46 kilometrov, drugi dan petdeset in 
tretji dvajset.«

Za šport sta navdušila tudi otroke, športno so aktivni 
tudi vnuki. V kolesarskih vodah je dobro znan njun sin 
Matej Hartman, v otroštvu cestni kolesar, potem alpinist, 
danes pa strasten turni smučar, neutruden gorski kolesar 

in gorskokolesarski vodnik, ki pozna številne kolesarske 
poti v Sloveniji in tudi v tujini, po katerih vodi kolesarje. 
Matejev sin Jaka pa je doma v t. i. frirajdu – dolgih sko-
kih, naravnih ovirah, divjemu zaviranju, hudih »dropih« 
... Vse to ga je popeljalo v Kanado. »Sin Matej naju seznani 
s potmi tod okrog, a midva ga v tem ne dohajava, nimava 
njegovih ciljev,« še pove Avgust.

Matej je vesel, da ostajata aktivna, kar je z navduše-
njem delil tudi na spletu. »Pri teh letih sta seveda že dav-
no prestopila tisto nedoločeno mejo, ko izpuhtijo vsi po-
misleki o uporabi električnega kolesa. Mene navdušujeta 
predvsem s tem, da pri teh letih še vedno gledata naprej. 
Še velikokrat bosta napolnila baterije, tako tiste na ko-
lesu kot tiste v telesu. Takoj, ko se je malo ogrelo, sem 
jima na števcih izbrisal lanske številke in pogumno sta 
zapeljala v novo sezono. Le let se ne da tako enostavno 
resetirati. A s tako voljo do gibanja bodo tudi njuna leta 
lepše doživeta!« je zapisal.

Vera Hartman je električno kolo dobila lani jeseni, Avgust letos. Osvajata tudi vrhove, ki bi jih sicer precej težje ali sploh ne.

Zavod za šport Škofja Loka in Športna zveza Škofja Loka  
objavljata

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV  
ZA PODELITEV PLAKET IN SVEČANIH LISTIN 
ZAVODA ZA ŠPORT IN ŠPORTNE ZVEZE  
OBČINE ŠKOFJA LOKA  
za obdobje januar 2020 - marec 2021

Razpis je objavljen na spletnih straneh www.zsport-skloka.si  
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Poroka v poročni dvorani dvorca Visoko  .  Poroka na prostem
Poroka pod kozolcem 

Informacije in prijave:  Turizem Škofja Loka
  info@visitskofjaloka.si  .  www.visitskofjaloka.si  .  M: 030650377
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Grajska poroka  .  Mestna poroka 
Poroka na mestnem vrtu  .  Poroka na grajskem vrtu

Maša Likosar, foto: Gorazd Kavčič 

Čeprav je leto 2020 v veliki meri 
zaznamovala epidemija covi-
da-19 in s tem povezani ukrepi 

za zajezitev širjenja novega korona-
virusa, ki v vmesnih obdobjih med 
drugim tudi niso dovoljevali izva-
janja porok, število teh v Škofji Loki 
ni upadlo. V lanskem letu so namreč 
na UE Škofja Loka skupno zabeležili 
159 zakonskih zvez, od tega jih je bilo 
največ sklenjenih v poletnih mese-
cih, in sicer 23 porok junija, 21 julija, 

42 avgusta in 31 septembra. Načel-
nik UE Škofja Loka Bojan Miklavčič 
je povedal, da je bilo 27 porok odpo-
vedanih, nekaj pa so jih v dogovoru 
z mladoporočenci zgolj prestavili na 
drug termin. 

Letos so izvedli že šest skleni-
tev zakonskih zvez na sami upravni 
enoti, pet pa v poročni dvorani Ži-
gonove hiše. »Povpraševanje je tudi 
letos enako prejšnjim letom,« je dejal 
Miklavčič. Pojasnil je še, da bodoče 
zakonce predvsem zanima, ali bodo 
lahko imeli na določen termin iz-
vedbo poroke in koliko ljudi je lahko 
prisotnih ob poročnem obredu. »V 

času epidemije smo imeli ogromno 
dela organizacijske narave, saj smo 
morali pare obveščati o spremem-
bah in odpovedih sklepanja zakon-
skih zvez. Obredi, ki smo jih izvedli, 
pa so bili prirejeni trenutnim epide-
miološkim razmeram, kar pomeni 
omejeno število prisotnih, ki se je v 
skladu z napotili pristojnega mini-
stra večkrat spreminjalo, in pa no-
šenje zaščitnih mask,« je še dodal 
Bojan Miklavčič.

Število porok ni upadlo

Na Upravni enoti (UE) Škofja Loka so lani izvedli  
159 sklenitev zakonskih zvez, kar je devet več kot 
leto prej.

Na Upravni enoti Škofja Loka so v lanskem 
letu izvedli 159 sklenitev zakonskih zvez. 



Tomaž Hostnik je avtor več kot sedemdesetih skladb v slovenskem jeziku, kar vključuje 

celoten opus zasedb Vudlenderji, Drajnarjuva vampa, Hostnik pa Krečič, glasbo za 

otroke, film, gledališče in še kaj bi se našlo. Za svoje ustvarjanje je na 14. mednarodnem 

festivalu kantavtorstva (Kantfest) prejel zlato kanto, na 39. Melodijah morja in sonca 

je skladba Irena na telefonskem glasovanju osvojila prvo mesto, na Popevki 2019 pa 

je dobil nagrado za najboljše besedilo. Z Vudlenderji so na seznamu nastopajočih tudi 

na Popevki 2021, ki bi se sicer morala zgoditi ta mesec, a so jo sedaj prestavili na 

september 2021. Marca pa je Hostnik s svojimi avtorskimi skladbami gostoval v studiu 

Sneberska 33 v sklopu virtualnega Koncertnega cikla, kjer sta ga pospremila uigrani 

hišni dvojec Janez Dovč in Goran Krmac. A. B. / Foto: posnetek zaslona

Za veliko noč so združile moči tri kmetije z Loškega 
in organizirale velikonočno dostavo svojih izdelkov na 
dom. Na fotografiji so Jože Goličič in Andreja Janečko 
Goličič s Kmetijstva Matiček iz Reteč (levo), Eva Vrevc, 

Matevž Jenko in Vid Jenko s Kmetije pr' Matevž iz 
Reteč in Darja Jugovic iz Palete dobrot s Kmetije Pr' 

Juguc z Godešiča (desno). M. B. / Foto: Maja Bertoncelj

Smučarska tekačica Anamarija Lampič (korenine ima v 
škofjeloški občini) je v letošnji zimi osvojila mali kristalni 
globus za seštevek sprintov in dve bronasti medalji na 
svetovnem prvenstvu. Za vse uspehe ji je čestital tudi Matjaž 
Ovsenek iz Puštala, učitelj športa na OŠ Simona Jenka 
Smlednik, ki jo je obiskovala. M. B. / Foto: Peter Košenina

Čivkarije.
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| 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 858 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.275 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV. 

Dom je, kjer se počutimo varne

TZ-AZ-EP2021-183x94mm-SL-Hartman.indd   1 22/02/2021   11:02

Suzana P. Kovačič

Republiška geodetska uprava 
je objavila začasne podat-
ke kupoprodaj nepremičnin, 

sklenjenih v letu 2020. Zemljišča za 

Povpraševanja po zemljiščih za hiše
gradnjo stavb so edina vrsta nepre-
mičnin, za katero se je število tran-
sakcij lani v razmerah epidemije celo 
povečalo. Že po preliminarnih podat-
kih je namreč število evidentiranih 
transakcij za tri odstotke večje kot 
leta 2019. Rast gre, kot poroča geodet-
ska uprava, pripisati predvsem veli-

kemu povpraševanju po zemljiščih 
za gradnjo družinskih hiš, ki je pos-
ledica nezadostne tržne ponudbe 
in visokih cen novih stanovanjskih 
enot. Število transakcij je bilo sicer 
aprila 2020 v prvem valu epidemije 
v primerjavi z aprilom 2019 približno 
za polovico manjše, kar pa je vsee-
no pomenilo najmanjše zmanjšanje 
prometa med vsemi vrstami nepre-
mičnin. Število transakcij z zazidlji-
vimi zemljišči se je po preklicu epi-
demije spomladi lani hitro povečalo 
in je bilo junija za skoraj 15 odstotkov 
večje kot junija 2019. Tudi od julija do 
novembra je bilo število transakcij v 
primerjavi z letom prej občutno več-
je, septembra celo za 40 odstotkov. 
Vpliva drugega vala epidemije na 
trgovanje z zazidljivimi stavbnimi 
zemljišči vsaj do konca leta tako ni 
bilo zaznati. 

Po gradbenih dovoljenjih, izdanih 
v februarju letos (po podatkih stati-
stičnega urada) pa se bo gradilo naj-
več stanovanj v osrednjeslovenski 
regiji, 19 odstotkov vseh načrtovanih, 
sledi Gorenjska s 15 odstotki ... A
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Plinske kurilne naprave so v večini večstanovanjskih stavb pri-
ključene na skupne dimnike. Zato je treba menjavo kurilnih 
naprav časovno in tehnično uskladiti med stanovalci, ki upora-
bljajo isti dimnik. V prispevku smo zato pripravili nekaj informa-
cij, ki vam bodo koristile pri odločitvah.
Pred posegom se najprej priporoča izdelava načrta strojnih in-
štalacij, s katerim se določi peči, odvod dimnih plinov, odvod 
kondenzata in zajem zgorevalnega zraka, da se razdela vse dile-
me in se prepreči nepredvidene situacije pri montaži. Načrt sicer 
ni predpisan pri tovrstni vgradnji kurilnih naprav, razen če tako 
ne določa distributer zemeljskega plina. Nedvomno pa je načrt 
nepogrešljivo orodje za pravilno izvedbo, določitev odgovorno-
sti, oceno stroškov in seznanitev kaj bo končni rezultat prenove.

ALI JE PLINSKE PEČI TREBA MENJATI ŽE SAMO  
ZARADI STAROSTI?

Ker plinske peči ponekod obratujejo že tudi 25 let je na mestu 
vprašanje ali jih je brezpogojno treba zamenjati že samo zaradi 
starosti? To seveda nikakor ne drži. Kurilno napravo je po predpi-

sih treba obvezno menjati samo v primeru, če dimnikar ugotovi 
preseganje predpisanih emisij ali druge nevarnosti za zastrupi-
tev, hkrati pa nepravilnosti ni mogoče odpraviti s servisom peči. 
Po drugi strani pa je pri teh odločitvah treba upoštevati tudi ali 
so za tako staro peč še na voljo rezervni deli. Lahko se zgodi, 
da ob okvari popravilo ne bi bilo izvedljivo in bi peč bilo treba 
menjati iz tega razloga. Ker pa morajo nove plinske peči biti kon-
denzacijske, lahko nastane večja težava, saj nekondenzacijske in 
kondenzacijske peči na isti dimnik ne smejo biti priključene. Do-
datno pa obstoječi dimniki po večini niso odporni proti konden-
zatu, zato vgradnja kondenzacijske peči zahteva tudi prenovo 
dimnika. 
Menjave plinskih peči tako niso določene s predpisom zara-
di starosti, ampak je to vprašanje preseganja emisij, varnosti, 
okvar, dostopnosti rezervnih delov in pogojev v stavbi. O re-
zervnih delih se je smiselno posvetovati s serviserjem, o nuj-
nosti menjav pa se posvetujte z dimnikarsko družbo, ki naj bo 
neodvisna, strokovna in samostojna, o kateri odločate lastniki 
večstanovanjske stavbe.

Zamenjava plinskih peči  
v večstanovanjskih stavbah

DARILO
sobni  

upravljalnik  

iSense 

DIMNIŠKI SISTEMI

MINI FORMAT PEČI
ODLIČNA KAKOVOST

KONDENZACIJSKA TEHNOLOGIJA
IZREDNO PRIVLAČNA CENA 

TIHO DELOVANJE PEČI

080 16 18 I eltron.si

Plinske peči Naneo S.
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NUJEN PREDHODNI RAZMISLEK O SISTEMU REŠITVE 

Če ste se stanovalci, ki imate plinske peči priključene na isti di-
mnik, odločili za zamenjavo,  svetujemo, da najprej sprejmete 
odločitev o sistemu rešitve, ki odločilno vpliva na poznejše mož-
nosti. 
Prva opcija je, da se v stavbo vgradi dimnik, ki je sestav-
ni del plinskih peči, na katerega se smejo priključiti samo 
peči, ki jih je proizvedel isti proizvajalec, kot je proizvedel 
dimnik. S takšno rešitvijo odgovornost za pravilno delovanje 
vseh peči na istem dimniku, v tehničnem smislu, prevzema en 
sam proizvajalec. Pogoj seveda je, da je vgradnja izvedena skla-
dno z navodili proizvajalca in tehničnimi predpisi. Ta proizvaja-
lec tudi opredeli vse pogoje za vgradnjo in delovanje vseh peči, 
skupaj z dimnikom. Vsi, ki koristijo ta dimnik, so zaradi zasnove 
skozi celotno življenjsko dobo dimnika omejeni na istega proi-
zvajalca peči, ki je proizvedel tudi dimnik. 
Druga opcija je, da se v stavbo vgradi preverjen dimnik, ki 
predstavlja samostojno enoto, na katerega se smejo pri-
ključiti peči različnih proizvajalcev. V tem primeru lahko vsak 
stanovalec sam odloča, katerega proizvajalca peči bo izbral, 
kombinacijo peči, dovoda zraka in dimnika pa se preveri z izra-
čunom. Odgovornost za pravilno delovanje v tehničnem smislu 
v tem primeru prevzema projektant strojnih inštalacij, za kate-
rega se svetuje, da je v postopek vključen pri obeh sistemih. Ta 
opcija v primeru poznejših menjav dopušča tudi izbiro proizva-

jalca peči. Zato svetujemo, da se najprej premišljeno odločite 
za enega od omenjenih sistemov, saj so poznejše spremembe 
zaradi stroškov težko izvedljive.
Ker so v večstanovanjskih stavbah pogosti tudi posegi v dimni-
ke in zračnike, je koristno najprej pridobiti predhodno mnenje 
dimnikarske družbe. Strokovna dimnikarska družba za potrebe 
načrtovanja lahko priskrbi posnetek stanja dimnikov in zračnikov, 
dodatno pa lahko lastnikom stanovanj nudi neodvisno pomoč in 
podporo pri tovrstnih posegih. S pravilnim pristopom je odprte 
dileme na opisan način mogoče pravočasno ustrezno razrešiti.

Zagotovite si neodvisnega  
projektanta, strokovno vgradnjo in 
neodvisno dimnikarsko družbo

080 16 18
eltron.si

Dimniki za  
kondenzacijske  
peči

STROKOVNE IN CELOVITE  
DIMNIKARSKE STORITVE

info@dovrtel-sistemi.si      040 233 55 20      051 262 400      www.dovrtel-sistemi.si
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(A2/W35)

6.299
EUR*

070 901 960

STROJNE INŠTALACIJE PLESNIČAR MATJAŽ s.p. 
Lancovo 2 E, Radovljica

*Cena kompleta toplotne črpalke zrak-voda PUD-SWM80-VAA + 
EHSD-VM2D z vključeno namestitvijo in 9,5% DDV. 
Možnost pridobitve subvencije od 1000 do 3.200 EUR,  
odvisno od izpolnjevanja pogojev EKO SKLADA. 

  KLIMATSKE NAPRAVE   PREZRAČEVALNI SISTEMI   TOPLOTNE ČRPALKE
Široka izbira različnih modelov, ki se upravljajo tudi prek 
mobilne aplikacije. 

Lokalna prezračevalna naprava z rekuperacijo toplote oskrbuje 
prostor s svežim zrakom iz prostora pa odvaja iztrošenega.  
Za delovanje sta dovolj dve luknji v zid premera 85 mm. 

Z okolju prijaznim hladilnim sredstvom

Suzana P. Kovačič

Barvo letošnjega leta, svileno zeleni odtenek, je iz-
brala Jubova arhitektka Nastja Iskra, specialistka 
za oblikovanje prostora. Z izbrano barvo leta želijo z 

nasveti pomagati vsem, ki svoje dobro počutje v notranjih 
prostorih izražate in soustvarjate z naborom svojevrstnih 
kombinacij barv, tekstur in materialov, skladnih z najno-
vejšimi smernicami s področja mode, interjerja in arhi-

tekture. Nastja Iskra, ki v podjetju že več kot desetletje 
spremlja svetovne trende s področja barvne industrije in 
je s kombinacijami odtenkov predana dinamičnosti pri 
dizajniranju prostorov, pravi, da se ljudje vse bolj zave-
damo pomembnosti vloge barv v prostoru, saj jih med 
vsemi elementi v prostoru tudi najprej opazimo. ''Da je 
letošnji izbor barve leta močno zaznamovalo leto 2020, 
ni naključje. Izbor odtenka je bil skrbno premišljen, saj 
so aktualne družbene okoliščine in okoljski trendi po-
membno spremenili naše dojemanje bivalnega prostora 
in tudi naš odnos do doma. Izbrani svileno zeleni odte-
nek zato v času, ki ga večinoma preživljamo doma, s svo-
jim značajem izkazuje naše velike potrebe po druženju 

Barva leta svileno 
zeleni odtenek

V družbi Jub so tretje leto zapored 
pripravili izbor barve leta, s katerim 
vzporedno predstavljajo še aktualne 
barvne trende in idejne rešitve, kako 
jih vpeti v bivalne in delovne prostore 
ter prilagoditi svojim željam. 

Dekorativna prenova doma v kombinaciji s svileno zelenim odtenkom.
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že od leta 1875

Poskeniraj QR kodo in osvoji dežnik z 
marjeticami.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki v času trajanja akcije opravijo nakup vsaj enega vedra JUPOL Classic. Velja ob 
nakupu katere koli litraže oz. velikosti embaliranja. Prav tako so do darila upravičeni vsi, ki bodo skenirali QR kodo na letaku in 
odgovorili na zastavljeno nagradno vprašanje. Vsi ostali izdelki iz JUB asortimana niso vključeni v akcijo in sodelovanje zato ni 
mogoče.
 

Nagradna igra traja od 15. 3. do 30. 4. 2021 oziroma do 
razdelitve zalog. Več na www.jub.si.

NAGRADNA 
IGRA

OGLAS_JUPOL_CLASSIC_DEZNIK_173 x 116 mm_apr21.indd   1 2. 04. 2021   14:51:10

ter pristni povezanosti z naravo, hkrati pa v kombi-
naciji z opremo prostora, kot so pohištvo ter talne in 
stenske obloge, v ospredje postavlja naše dobro po-
čutje in pozitivno vzdušje v prostoru.'' 

Izbran svileno zelen odtenek po besedah arhi-
tektke ponuja neskončne možnosti kombinacij, 
naj si bo s sorodnimi odtenki s hladnega spektra 
barvne lestvice kot tudi z lesenimi detajli v obliki 
pohištva in talnih ter stenskih oblog. Umirjen ze-
len odtenek lahko kombinirate tudi z živahnejšimi 
komplementarnimi barvami, kot sta oranžna in 
opečnato rdeča, kar bo prostoru dodalo več dina-
mičnosti in poudarilo njegov dizajn. Primerne pou-
darke mu bodo dodale še matirane brušene kovine 
toplih barvnih tonov, kot sta medenina ali baker, 
pa tudi mehkoba tkanin ter pletene teksture v ze-
meljskih odtenkih. Barvo je v bivanjskih prostorih 
mogoče kombinirati tudi z inovativnimi elementi 
ali modnimi ikonskimi izdelki. Posamezne barvne 
površine velja glede na namembnost prostora izpo-
staviti tudi v kombinaciji z izbranimi materiali, kot 
so les, keramika, kamen ali kovina, katerih iluzijo 
tekstur lahko danes v prostoru zlahka upodobite 
oziroma dosežete z raznolikimi dekorativnimi sli-
kopleskarskimi tehnikami, še svetuje Nastja Iskra. 

GARAŽNA VRATA ZA VSAK AVTO
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www.teradom.si  I  info@teradom.si  I  080 14 12  I  040/66 66 12

VAŠ AVTO BI IZBRAL NAŠA GARAŽNA VRATA

AKCIJA DVIŽNIH SEKCIJSKIH  
GARAŽNIH VRAT S POGONOM

ŽE OD 858,00 EUR
v ceno je všteta tudi montaža in 9,5%ddv

V akciji vam nudimo šest različnih barv in tri imitacije lesa, vse brez doplačila
10 let garancije na vrata in 5 let na pogon.

Želite širša garažna vrata in širši vstop v garažo? 
Nudimo kompletno gradbeno izvedbo.
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Suzana P. Kovačič

Energijska nalepka, ki potrošni-
ke že več kot 25 let usmerja k 
izbiri energijsko učinkovitih 

aparatov, se je vrnila k poenostav-
ljeni podobi. »EU se je v boju proti 
podnebnim spremembam zavezala, 
da bo v državah članicah povečala 
energijsko učinkovitost in zmanjšala 
porabo energije, k čemur naj bi med 
drugim pomembno pripomogla tudi 
okolju prijaznejše oblikovanje izdel-
kov (t. i. ecodesign) in nova energij-
ska nalepka,« so pojasnili na Zvezi 

potrošnikov Slovenije (ZPS). Od mar-
ca je na prodajnem mestu že obve-
zno označevanje z novo energijsko 
nalepko zgolj z energijskimi razredi 
od A do G, brez podrazredov, ozna-
čenih s plusi za hladilnike (vključ-
no z vinskimi vitrinami) in zamr-
zovalnike, pomivalne stroje, pralne 
in pralno-sušilne stroje ter zaslone 
(televizorje in računalniške monitor-
je), od 1. septembra bo še za svetila. 
Energijsko najbolj učinkovit razred A 
bo na začetku skoraj prazen, kar pro-
izvajalcem pušča manevrski prostor 
za izboljšave in razvoj še varčnej-
ših izdelkov. »Pomivalni stroj iz do 
zdaj najvišjega energijskega razreda 

A+++ lahko po novem spada v razred 
B, C ali celo D. To pa ne pomeni, da je 
aparat manj učinkovit,« so pojasnili 
na ZPS. S spremembo energijskih 
razredov se spreminja tudi vsebina 
nalepke, saj se je spremenilo navaja-
nje nekaterih drugih podatkov o iz-
delkih, zato primerjava nove in stare 
nalepke ni mogoča. To pa ne pomeni, 
da potrošnik pred nakupom ne more 
preveriti, koliko električne energije 
bo porabil izbrani izdelek. Pomaga 
si lahko s spletnim orodjem BELT, ki 
so ga razvili na ZPS v okviru evrop-
skega projekta BELT. Nove nalepke 
vključujejo tudi QR-kodo s povezavo 
do javnih informacij o izdelku.

V veljavi je nova energijska nalepka

Na prodajnih mestih so po novem zgolj z energijskimi razredi od A do G označeni 
pomivalni stroji, pralni in pralno-sušilni stroji, računalniški monitorji ...
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Foto: arhiv projekta Okusi Loškega podeželja

Zahtevnost:        // Čas priprave: 60 min

Kuharske mojstrovine, s 
katerimi so se ponaša-
le že naše babice, so v 

okviru projekta zbrali s pomoč-
jo etnologinje Bože Grafenauer, 
kuharski mojster Andrej Goljat 
pa jih je nadgradil in prilagodil 
okusom sodobnega časa. Kot so 
zapisali ob spodnjem receptu, 
je fižol ena od manj zahtevnih 
stročnic, ki krasi podeželske 
vrtove in običajno razveseli z 
lepim pridelkom. »Zato ni pre-
senetljivo, da se poleg zelja, repe 
in krompirja pogosto uporablja 
pri pripravi domačih jedi. Doda-
jamo ga v juhe, enolončnice ali 
ga pripravljamo v solati, v kom-
binaciji s suhim sadjem pa delu-
je še posebno harmonično.« Za 
tiste, ki menijo, da brez mesa ne 
morejo dobro jesti, pa mu lahko 
dodajo tudi koščke poljubnega 
suhega mesa ali kranjske kloba-
se, še dodajajo.

Sestavine za 4 osebe:

• 240 g suhega rjavega fižola
• voda
• 100 g suhih jabolčnih krhljev
• 100 g suhih hrušk
• sol

Fižol s suhim sadjem

Med tradicionalne loške jedi, ki so jih pri Razvojni agenciji Sora zbrali v okviru 
projekta Okusi loškega podeželja, sodi tudi fižol s suhim sadjem.

Priprava: Fižol preberemo, operemo in namočimo v vodi čez noč. Naslednji dan 
ga zavremo, odcedimo, ponovno zalijemo z vodo in kuhamo. Ko je skoraj ku-
han, ga solimo in mu dodamo suho sadje ter skuhamo do mehkega. Jed naj ne 
bo pregosta. Zraven lahko ponudimo poljubno suho meso, pečenko, pečeno ali 
suho kračo.
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Obiščite nas!

 

Servis 
zmagovalcev 
PETROL VIANOR 
ŠKOFJA LOKA
Kidričeva cesta 8 B 
04 202 58 90

VIANOR LAVTAR, 
SELCA
Selca 175 
041 877 530

PREJMETE 20€Ob nakupu 4 
pnevmatik Nokian

za premontažo
Vianor
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Za nekatere se je nova sezona 
na dveh kolesih že začela, saj 
so bile v preteklem mesecu 

temperature že skorajda poletne. 
Prav ob začetku sezone pa je treba 
biti na motornem kolesu še poseb-
no previden, saj so ceste še hladne 
in ne omogočajo optimalnega op-
rijema pnevmatik. Na cestah je še 
polno ostankov posipanja, listja in 
druge umazanije, ki je na cesti os-
tala od zime. Psihofizična kondicija 
niti približno ni takšna, kot bi mora-
la biti, in ko motorist ponovno sede 
na motor, čustva po navadi naredi-
jo svoje. Težava je tudi v tem, da so 
motoristi spomladi na cestah manj 
pričakovani. Temu primerne so reak-
cije drugih udeležencev v prometu, ki 

se morajo na motoriste še navaditi. 
Na vse to so opozarjali strokovnja-
ki v letošnji nacionalni preventivni 
akciji za večjo varnost motoristov 
v prometu, ki je potekala v tednu po 
velikonočnih praznikih. Akcijo je v 
sodelovanju s policijo koordinirala 
Agencija za varnost prometa. Voz-
nike motorjev so pozvali, naj sezono 
začnejo čim varneje in razmislijo o 
tem, da »hitrost ni vse«. Kot glavna 
vzroka za nastanek prometne nesre-
če še vedno izstopata neprilagojena 
hitrost in nepravilna stran oziroma 
smer vožnje. Zaradi teh dveh vzro-
kov, ki sta med seboj pogosto poveza-
na, je v zadnjih petih letih umrlo 78 
udeležencev oziroma 82 odstotkov 
vseh umrlih v prometnih nesrečah, 

ki so jih povzročili vozniki motornih 
koles. Policisti v času preventivne 
akcije niso samo neposredno nadzi-
rali prometa motornih koles, ampak 
so tudi evidentirali in opozarjali na 
neočiščeno ali poškodovano cestno 
infrastrukturo, ki bi lahko ogrožala 
udeležence cestnega prometa. 

Po vsej Sloveniji bodo v okviru 
občinskih svetov za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu razdelje-
vali brošure s šestimi motorističnimi 
zapovedmi: vzdržujte psihofizično 
kondicijo, preverite tehnično brez-
hibnost svojega motorja, upoštevajte 
stanje na cesti in oprijem pnevmatik, 
obnovite svoje znanje v centrih var-
ne vožnje, bodite vidni in uživajte v 
vožnji brez alkohola.

Začenja se motoristična sezona

Temperature so pravšnje, drugi pogoji pa žal še ne.
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 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.        sudoku_21_LO_04
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Štiri dovolj, osem preveč 
V času zaprtih gostinskih lokalov pride poli-
cist v picerijo in naroči pico za s sabo. 
Natakar ga vpraša: »Vam jo razrežem na štiri 
ali na osem kosov?«
Policist: »Kar na štiri, osem jih gotovo ne 
bom mogel pojesti.« 

Poginil je slon 
Čuvaj živalskega vrta sedi poleg mrtvega 
slona in neutolažljivo joka. Mimoidoči ga 
skušajo potolažiti: »Ne ženite si tega preveč 
k srcu, saj je bil že star.«
»Vam je lahko govoriti. Kdo bo pa grob kopal 
– vi ali jaz?!«

Pa je šla vaza
Blondinka med ogledom v muzeju po nes-
reči razbije tisoč let staro kitajsko vazo.  
Oddahne si: »Uh, še dobro, da ni bila nova.« 

Zaznamovanju dneva sv. Patrika, irskega nacionalnega praznika, se je letos pridružila tudi Občina Škofja Loka. Kamniti most in Trg pod gradom 
so tako 17. marca osvetlili z zeleno – irsko nacionalno barvo. Akcijo, imenovano Globalna ozelenitev (Global Greening), v okviru katere po 
številnih mestih po vsem svetu na dan sv. Patrika izbrane mestne znamenitosti obarvajo zeleno, je spodbudil Shane Smyth iz partnerskega 
irskega mesta Bundoran, so pojasnili na občini in dodali: »Letošnje sporočilo zelene pomladne svetlobe, ki naj prinese novo upanje, povezanost 
in sodelovanje med ljudmi v času globalne pandemije, je še toliko pomembnejše.« / Foto: Gorazd Kavčič





46 NAGRADNA KRIŽANKA  

Vas zanima, kako 
je naše telo 
videti od znotraj? 
Odgovore boste 
našli v knjigi, ki na 
poljuden način 
razkriva sestavo 
in delovanje 
našega telesa. 
Izvedeli boste 
kako lahko naše 
telo neumorno 
deluje vse naše 
življenje. Knjiga 
vsebuje zavihke, 
prosojnice in 
“kolo” za lažjo 
predstavo. 
Zanimivo in 
poučno hkrati! 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

14,80Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 

EUR

Vas zanima, kako 
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videti od znotraj? 
Odgovore boste 
našli v knjigi, ki na 
poljuden način 
razkriva sestavo 
in delovanje 
našega telesa. 
Izvedeli boste 
kako lahko naše 
telo neumorno 
deluje vse naše 
življenje. Knjiga 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

14,80Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 

EUR

www.gorenjskiglas.si  

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Zdravje in jaz- Prijatelja.

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 torka, 4. maja 2021, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.



Postanite član družine 
TipStop Vianor!
Pomagajte nam voditi že uveljavljene
servisno-vulkanizerske delavnice v naši široki 
mreži ali razviti povsem novo Vianor lokacijo:  

Kot bodoči poslovni partner boste: 

V imenu Petrola opravljali 
vulkanizersko-servisne storitve. 

Prodajali pnevmatike ter maziva, skupaj 
z dopolnilnim asortimentom in ostalim 
trgovskim blagom.

V skupen posel bomo v Petrolu prispevali 
poslovno znanje ter vsestransko tehnično
in organizacijsko pomoč.

Ponudbo nam s pripisom 
“Ponudba - ne odpiraj” posredujte 
do vključno 23. 4. 2021 na naslov:  

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 
1000 Ljubljana, Razvoj in upravljanje 
prodajnih kanalov Mehanične delavnice 

Partnerski dogovor se sklepa za določen 
čas 5 let z možnostjo podaljšanja pogodbe. 

Več informacij poiščite na:  
030 611 848 (vsak dan od 9:00 do 13:00) 
www.petrol.si/najem 

Delavnica Ljubljana Letališka
Delavnica Celje Ipavčeva 
Delavnica Škofja Loka Kidričeva 
Nova delavnica Ljubljana Poljanska
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Električna Kolesa NAJBOLJŠI MED PRVIMI

Vse cene so v EUR z vključenim 22% DDV-jem. Količine so omejene. Ponudba velja do odprodaje zalog. Slike so simbolične. www.a2u.si       www.a2u.si
ODLIČNA ZALOGA e - koles

A2U d.o.o. Šenčur 
Poslovna cona A53
4208 Šenčur
t: 04 29 27 200

A2U d.o.o. Ljubljana Vič
Tržaška cesta 133
1000 Ljubljana
t: 01 29 26 330

RAZPRODAJA akcija 2020
Otroško 9 let
LAPIERRE Overvolt HT 24
YAMAHA PW-TE KID
Yamaha 400Wh

2.199€

HAIBIKE SDURO FULLNINE 2.0
Polno vzmeteno 29˝
Yamaha PW-ST  70Nm
Yamaha 500Wh

Cena: 2.999 €  akcija 2.400 €

Že Na Zalogi
NOVO 2 02 1

Že Na Zalogi

j

HAIBIKE AllMtn 3
Polno vzmeteno 29˝/27,5˝
Bosch CX Gen4 85Nm
Bosch 625Wh

Cena: 4.799 €

LAPIERRE Overvolt TR 5.6 Lady
Polno vzmeteno 27,5˝

Bosch CX Gen4 85Nm
Bosch 625Wh

Cena: 4.299 €

NOVO 2 02 1

NOVO 2 02 1

NOVO 2 02 1

Že Na Zalogi

Že Na Zalogi

LAPIERRE Overvolt Urban 4.4.
Mestno kolo
Bosch Active Line Plus 50Nm
Bosch 400Wh

Cena: 2.499 €

a Kolesa N
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