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Zapisi o zdravilnih učinkih svetlobe segajo še v čas Aristotela. Da-
nes se svetlobna terapija uporablja v različnih vejah medicine za 
izboljšanje celjenja kroničnih ran. Uporabljajo jo pri onkoloških 
bolnikih, pri poškodbah in boleznih živčevja, kroničnih boleči-
nah, na različnih področjih športne medicine za hitrejše celjenje 
poškodb in tudi na področju estetske kirurgije, saj gre za nebo-
leč poseg, ki koži povrne čvrstost in sijaj. Gre za vpliv svetlobe na 
celične procese, pri katerih se svetloba različnih valovnih dolžin 
absorbira v poškodovanih celicah, ki imajo tako več energije in s 
tem večjo sposobnost obnavljanja. Svetloba deluje protivnetno, 
protibolečinsko in protimikrobno. Pospešuje tvorbo kolagena, ki 
ga z leti izgubljamo, vpliva na krvni pretok in rastne faktorje, ter 
tako pospeši regeneracijo poškodovanega tkiva. 
Strokovna literatura predvsem v zadnjih letih obširno poroča o ši-
roki uporabi fototerapije tudi v zobozdravstvu. Njeni učinki se ka-
žejo predvsem po kirurških posegih in vstavitvi implantatov (zob-
nih vsadkov), saj vpliva na zmanjšanje bolečine in boljše celjenje. 
V  Zobozdravstvenem centru Osovnikar že vrsto let sledimo razvo-
ju in se trudimo pacientom nuditi storitve na najvišjem možnem 
nivoju. Novost pri nas je naprava ATP38®, ki združuje švicarsko 
tehnologijo in nove izsledke znanosti in omogoča, da s svetlob-
no energijo pozitivno vplivamo na učinek celjenja in obnavljanja 

tkiv. Enostavno osvetlimo ciljno mesto z izbranim programom, ki 
traja od 4 do 12 minut, odvisno od želenega učinka. Na ta način 
lahko pospešimo celjenje po večjih posegih  ali vplivamo na razne 
spremembe v ustih, kot so afte, pekoči jezik, herpes in podobno. 
Uporablja se tudi kot podporna terapija pri kroničnih vnetnih pro-
cesih, kot je parodontalna bolezen in izboljša imunski odgovor, 
kar ima v zadnjem času velik pomen.

Fotobiomodulacija – učinkovita tudi v zobozdravstvu
Z razvojem znanosti in z novimi odkritji o učinkih svetlobe se je fotobiomodulacija – svetlobna terapija 
v zadnjih letih uveljavila v različnih vejah medicine.
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Nadaljuje delo »velikanov« – svojih predhodnikov

Helena Janežič / Foto: Tina Dokl
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Mateja Rant

Ste prva ženska na čelu Muzejske-
ga društva Škofja Loka. Kaj s svojo 
žensko energijo prinašate v dru-

štvo?
Članica Muzejskega društva sem 

že od študentskih let; zelo sem se »naš-
la« v teh domoznanskih temah, saj sem 
od nekdaj navezana na rodno grudo, 
zgodovina pa je bila tudi moje študijsko 
zanimanje. Ves čas se mi je zdelo, da je 
ženska energija zelo dobrodošla v tako 
častitljivem društvu, v katerem so bili 
vedno zelo izpostavljeni moški, čeprav 
so bile članice tudi ženske, res pa nikoli 
ne na vodilnih mestih. Vedno pa so pred-
stavljale neko močno podporo v ozadju in 
tako je tudi zdaj. 

 Tudi v drugih društvih je veliko žensk, 
ki opravijo ogromno dela, a jih le redko 
najdemo na vodilnih položajih v društvu. 
Kje je po vašem razlog za to – se ženske 
tudi same ne želijo izpostavljati?

Mogoče je res, da ženske ne maramo 
izpostavljanja. Tudi pri meni je tako, da z 
veseljem kaj naredim, a me nič ne moti, če 
pri tem nisem v ospredju. Zelo pomembno 
se mi zdi namreč skupinsko delo. Vesela 
sem, da imam tako dobro ekipo, vsi si pri-
zadevamo za dobro skupnosti. Še naprej 
bom gradila na tem sodelovanju.

 Kako ste zastavili svoje prihodnje delo, 
načrtujete kakšne spremembe?

Glede na to, da sem bila dvanajst let 
podpredsednica društva, sem imela že 
doslej možnost predstaviti svoje ideje in 
v tem smislu bi rada nadaljevala. Tudi na 

volilnem občnem zboru sem poudarila, 
da ne smemo pozabiti, kaj vse so naredili 
že naši predniki; če smo le dovolj modri, 
nikoli ne začenjamo z ničle, ampak se 
lahko vedno postavimo na ramena svojih 
predhodnikov, resničnih »velikanov«, in 
peljemo njihovo vizijo naprej.

 Tudi sami priznavate, da je nasledi-
ti osebnosti, kot so dr. Pavle Blaznik, dr. 
Branko Berčič, dr. France Leben, dr. Fran-
ce Štukl, Alojzij Pavel Florjančič in ne-
davni predsednik Aleksander Igličar, res 
odgovorna naloga. Kako se spopadate s 
tem novim izzivom?

Človek bi res lahko imel tremo ob ta-
kih imenih in prav zato se mi zdi ključno, 
da se jih ne trudim preseči, ampak pred-
vsem nadaljevati njihovo delo, ki je bilo 
vedno povezovalno in usmerjeno v blagi-
njo Škofje Loke.

 Glavni namen društva, ki je bilo usta-
novljeno leta 1937, je pospeševanje do-
moznanske dejavnosti na ozemlju nek-
danjega loškega gospostva, pospeševanje 
varstva kulturne in naravne dediščine ter 
izdajanje domoznanskih publikacij s teh 
področij. Bo to v središču vašega delova-
nja tudi v prihodnje?

Absolutno, želimo negovati to zaveda-
nje, tradicijo ... Zavedati se je treba svojih 
korenin, da veš, kdo si, od kod prihajaš, 
kakšna je zgodba tvojih prednikov. Iz 
tega moramo črpati in se učiti, ne da vse 
izumljamo na novo. Domoljubje pa je po 

mojem tisto ključno, kar nam manjka, in 
se mi zdi pomembno, da društvo to goji 
naprej; da smo ponosni na svojo bogato 
zgodovino, ki mogoče ni vedno prijetna, 
a se mi zdi ključna naloga društva odpi-
rati tudi take teme. Če pogledamo samo 

Pred nekaj meseci je vodenje Muzejskega društva Škofja Loka prevzela Helena 
Janežič, profesorica zgodovine in diplomirana bibliotekarka, ki je tako postala 
prva ženska predsednica omenjenega društva.

Nadaljuje delo »velikanov« – svojih predhodnikov

Ne smemo pozabiti, 
kaj vse so naredili 
že naši predniki; 
če smo le dovolj 
modri, nikoli ne 
začenjamo z ničle, 
ampak se lahko 
vedno postavimo 
na ramena svojih 
predhodnikov, 
resničnih 
»velikanov«, in 
peljemo njihovo 
vizijo naprej.
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Loške razglede – doslej je bilo objavljenih več kot 140 pri-
spevkov na temo partizanstva, z druge strani pa ne vem, 
če je že dvomestna številka. Ne pristajam na očitke o re-
vidiranju zgodovine. Čisto normalno je, da se zgodovina 
ves čas revidira, saj tudi ves čas kaj novega odkrivamo. 
Nič ne pomaga, če si zatiskamo oči, enkrat je treba pove-
dati resnico. 

 Članica muzejskega društva ste že od svojih študent-
skih let, aktivno ste se v delo društva vključili leta 2006, 
ko ste bili izvoljeni v izvršni odbor. Koliko mladih je da-
nes med vašim članstvom?

Ko sem prišla v društvo, sem bila daleč najmlajša. 
Zdaj pa smo se sploh v odboru kar pomladili, imamo tudi 
mlajše člane. V društvu je sicer okrog tristo članov in to 
so pa res v glavnem ljudje srednjih let ali starejši, zato je 
naša želja pomladiti tudi članstvo.

 Nekje ste omenili, da ima tisočletna Škofja Loka po-
sebno patino in energijo. Na kakšen način jo vi doživ-
ljate? 

Škofja Loka je res neki poseben 
kraj, v katerem je ogromno odklo-
nov tako navzgor kot navzdol. Po eni 
strani imamo ogromno umetnikov, 
kreativnih ljudi, ki imajo kaj poka-
zati, od slikarjev, pesnikov in pisate-
ljev do drugih ustvarjalcev, po drugi 
strani pa je bilo s tega območja tudi 
veliko likvidatorjev po drugi svetovni 
vojni. Zagotovo pa se pozna, da ima-
mo tisočletno zgodovino.

 To pomeni tudi neizčrpen vir za 
društvo, kot je vaše ...

Tisoč let je zagotovo toliko zgodb, 
da se vedno še kaj najde, nikoli ne bo 
vse odkrito. Skozi natečaj Tole mo-
ram povedati poskušamo spodbuditi 
tudi šolske otroke, da doma vprašajo 
svoje dedke in babice, kako so živeli 
včasih, ter to zapišejo in nam pošljejo. Na ta način zbere-
mo številna zanimiva pričevanja, ki ostanejo zapisana. 
V načrtu imamo še več projektov, ki jih želimo izvesti v 
povezavi z otroki in mladino. 

 Zaposleni ste v Nuku, kjer se posvečate odkrivanju in 
zbiranju gradiva slovenskih izseljencev. Vas mogoče to 
privlači tudi zato, ker je izseljenska zgodba tudi zgodba 
vaše družine?

Mogoče tudi zato, čeprav se mi zdi, da skoraj ni slo-
venske družine, ki ne bi imela zgodbe, povezane z izse-
ljenstvom. Mi imamo klasično izseljensko zgodbo, ko je 
leta 1921 družina mojega pradedka odšla v Ameriko iz 
ekonomskih razlogov. Pradedek je odšel že pred prvo 
svetovno vojno, ko bi dovolj zaslužil, pa bi se mu pridruži-
la še družina. Njegova žena je s tremi otroki ostala sama 

na kmetiji v Poljanski dolini, kamor je leta 1917 prišel ru-
ski ujetnik kot pomoč gospodinji. Vanj se je zaljubila in 
z njim imela otroka, in to je moj dedek. Ko je pradedek 
zaslužil dovolj denarja, je ženi pisal, da lahko pridejo za 
njim, v zadnjem stavku pa ji je dal vedeti, da naj tisto, 
kar je pridelala, ko ga ni bilo, kar pusti doma. Dedek tako 
nikoli več ni videl svoje mame, očeta pa sploh ni poznal. 
V Ameriki so se potem rodili še trije otroci, ki so imeli 
prav tako veliko otrok, tako da imamo zdaj v Ameriki več 
sorodstva kot tukaj.

 Pred nekaj leti ste v Nuku, veliko prav po vaši zaslugi, 
pridobili literarno zapuščino dr. Tineta Debeljaka. Kako 
je potekalo dogovarjanje?

Glede tega se je dogovarjala že moja predhodnica, a 
nekako niso našli skupnega jezika z njegovimi potomci. 
Jih pa razumem, da so bili nazaupljivi – Tine Debeljak 
se nikoli ni mogel vrniti v domovino, čeprav si je to že-
lel. Zato je bil odnos emigracije dostikrat odklonilen, saj 

so doživeli veliko hudega in zato niso 
imeli zaupanja, niti v tako institucijo, 
kot je Nuk. Zato je bilo potrebnih kar 
nekaj let dogovarjanj. Veliko je za to 
naredilo tudi naše društvo, ker smo 
Tineta Debeljaka ponovno umestili 
med tri ustanovitelje, postal je naš 
častni član, dobil je kip v aleji ... Vse 
to so bili kamenčki, s katerimi smo 
zgradili zaupanje. Poleg tega sem že 
od prej poznala obe njegovi hčerki, v 
Argentini sem bila tudi njuna gostja.

 V enem od pogovorov ste omenili, 
da se vam odstiranje zamolčanega in 
prikritega zdi posebno poslanstvo. 

Ko sem prevzela delo v Zbirki 
knjižničnega gradiva Slovencev v 
zamejstvu in po svetu, je bila skoraj 
prva stvar, s katero sem se sreča-
la, tako imenovani D fond. To je ime 

za fond, ki je nastajal od leta 1945 naprej. Najprej je bil v 
direktorjevi pisarni in je imel tudi samo on ključ od te 
omare, zato tudi tako ime. Šlo je za knjige, ki uradno niso 
bile prepovedane, uradno so bile v Sloveniji prepovedane 
samo štiri knjige, v celotni Jugoslaviji pa enajst. V tem 
D fondu pa se je v letih od 1945 do 1991 nabralo skoraj 
700 naslovov knjig in več kot 140 naslovov periodike. D 
fond je temeljni fond zbirke Slovencev v zamejstvu in po 
svetu, ki je sicer še precej bolj obsežna – obsega skoraj 30 
tisoč enot. Nuk namreč zbira vse, kar ustvarijo Slovenci. 
Kriterij za uvrstitev v zbirko je, da je avtor Slovenec, ne 
glede na to, v katerem jeziku piše, da delo govori o Slo-
veniji ali Slovencih oziroma da ga je izdala slovenska 
založba. Pokrivamo tako rekoč ves svet. Moja naloga je 
nekako pridobiti vse, kar ne zajame obveznega izvoda. 

Zavedati se je treba svojih 
korenin, da veš, kdo si,  
od kod prihajaš, kakšna je 
zgodba tvojih prednikov. 
Iz tega moramo črpati 
in se učiti, ne da vse 
izumljamo na novo. 
Domoljubje pa je po 
mojem tisto ključno, kar 
nam manjka, in se mi zdi 
pomembno, da društvo  
to goji naprej.
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 Kako pa pridete do podatkov o tem, kaj so Slovenci ustvarili po svetu?
Včasih je to res detektivsko delo. Dobro sodelujem z institucijami, 

ki zastopajo Slovence po svetu, spremljam objave v časopisih, na sple-
tnih straneh ... Največ pa pomenijo osebni stiki, na ta način je mogoče 
pridobiti največ gradiva, zato je to tudi neke vrste diplomatska služba. 

 Veliko stikov imate zato s Slovenci po svetu in nekoč ste rekli, da 
bi morali Slovenci na tečaj domoljubja v Argentino, da bi se vsaj malo 
zavedli, kaj imamo, pa ne znamo in nočemo (več) ceniti. Še vedno 
mislite tako?

To vedno povem, domoljubja nam res manjka. Zdi se mi, da se ne 
neguje načrtno – čeprav to v glavnem prihaja od doma, bi morali do-
moljubje bolj poudarjati tudi v šoli, prav tako svojo zgodovino; prihod-
nje leto bo minilo trideset let, odkar imamo svojo državo. Pa včasih na 
to kar pozabljamo.

Domoljubja nam res manjka. 
Zdi se mi, da se ne neguje 
načrtno – čeprav to v glavnem 
prihaja od doma, bi morali 
domoljubje bolj poudarjati 
tudi v šoli, prav tako svojo 
zgodovino; prihodnje leto 
bo minilo trideset let, odkar 
imamo svojo državo. Pa včasih 
na to kar pozabljamo.

Helena Janežič pravi, da se je zelo »našla« v domoznanskih temah, saj je od nekdaj navezana na rodno grudo, zgodovina pa je bila tudi njeno 
študijsko zanimanje. / Foto: Tina Dokl



8 ZNAMENITOSTI TISOČLETNEGA MESTA  

Jože Štukl

Sestre uršulinke so prišle v Ško-
fjo Loko 12. oktobra 1782 po 
razpustitvi samostana klaris. 

Njihovo osnovno poslanstvo je bilo 
šolanje ženske mladine. Nemudoma 
so začele prenovo samostana v šol-
ske namene in organizirale zunanjo 
in notranjo dekliško šolo. V nasled-
njem stoletju so se uršulinske šole 
vse bolj razvijale in obiskovalo jih je 
vse več deklet. Zaradi širitve vzgoj-
nega zavoda so leta 1890 kupile Loški 

grad in ga v letih 1891–1908 temeljito 
prenovile. Uršulinski šolski in vzgoj-
ni zavod v Škofji Loki je s tem postal 
eden najlepših in najmodernejših v 
vsej avstro-ogrski monarhiji.

Za dobro voljo deklet, ki so obi-
skovala uršulinske šole, je v prostem 
času skrbela papiga z imenom Oskar, 
oziroma kot se je sama imenova-
la: Koko, Koki, Kokica. Njena točna 
starost ni znana. V samostan so jo 
za veliko noč leta 1912 prinesli star-
ši gojenke Mercedes Bacichi z Reke, 
ptica pa je prihajala iz Južne Ameri-
ke, natančneje Brazilije. V redovnih 
vrstah je preživela 45 let. Dekletom 

in redovnicam je bila v veliko zabavo 
zaradi svoje vedre narave, zgovorno-
sti in nagajivosti. Bila je izjemno bi-
stra, z bogatim besednim zakladom, 
govoriti je znala v različnih jezikih, 
pela je Marijine pesmi kot npr. Lepa 
si, lepa si, roža Marija, in če se je le 
dalo, kakšno ušpičila. Po intonaciji 
glasu je posnemala govorico in nato 
bruhnila v glasen smeh. Oboževala 
je glasbo, zelo rada pa je tudi telova-
dila. Izvajala je take akrobacije, da 
bi bilo nanjo ponosno vsako športno 
društvo. Pri tem se zlepa ni utrudila, 
le vroče ji je postalo. Tedaj se je oko-
pala v posodici mrzle vode in že se je 

Oskar iz Brazilije

Najstarejši gojenec dekliške uršulinske šole v Škofji Loki

Pogled na uršulinski šolski in vzgojni zavod v Škofji Loki
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Papiga Oskar v družbi redovnice

Papiga Oskar v družbi redovnic in gojenk učiteljišča na vrtu Loškega gradu

vpitje, petje in žvrgolenje skupaj 
z gimnastičnimi prvinami na-
daljevalo. Skratka, ob njej ni bilo 
nikoli dolgčas. 

Dvakrat je skupaj s sestra-
mi morala tudi v pregnanstvo. 
Prvič se je to zgodilo med drugo 
svetovno vojno, ko so 22. apri-
la 1941 Loški grad in samostan 
zasegli Nemci. Zavetje je našla 

pri Ješetovih na Mestnem trgu 
in tam preživela vojna leta. Ker 
so bili pri hiši mladi navihani 
fantje, so jo med drugim naučili 
tudi številnih kletvic. Ko se je 
po vojni vrnila v samostan, so 
imele sestre precej dela, da so jo 
preklinjanja odvadile.

Po vrnitvi uršulink v Ško-
fjo Loko se je v drugi polovici 
leta 1945 tudi papiga vrnila v 
samostan in tam spet skrbela 
za dobro voljo vse do 21. febru-
arja 1956, ko je uršulinke no
va povojna oblast razlastila. 
Tudi v teh težkih časih je znala 
poskrbeti za razvedrilo. »Pred 
zasegom premoženja so se v 

samostanu oglasili člani po-
sebne komisije, ki je pregledala 
in popisala vse samostanske 
prostore. Člane komisije je na 
ogledu skupaj z nekaterimi se
strami uršulinkami spremljala 
tudi papiga. Držala se je resno 
in dostojanstveno, vsake to-

liko časa pa je začela na ves glas vzklikati: 
Tito, Tito, Tito … Kljub vsemu pa tudi ta njena 
brezpogojna predanost povojni oblasti ni bila 
dovolj, da jim ne bi odvzeli nepremičnin,« je 
pripoved zaključila sestra Lavrencija.

Tako je skupaj s celotno uršulinsko sku
pnostjo morala ponovno v izgnanstvo. To pot 
je našla zavetje pri Kalanovih na Cavernu pod 
Križno goro, na domu sestre Ljudmile. Pri hiši 
je bilo devet otrok brez mame in vsi so imeli 
papigo zelo radi. Orehov in drugih njenih pri-
ljubljenih slaščic ji ni manjkalo. Večji domači 
fantje so ji naredili vse mogoče lestvice in sto-
jalca. Ob nedeljah so jo prihajali okoliški otroci 
in tudi starejši ljudje gledat in poslušat. 

Preminila je 23. aprila 1957. Ko je zjutraj po 
zajtrku splezala na svoje stojalce, je nenadoma 
omahnila na tla in poginila. Otrokom je bilo 
tako hudo, da so vsi jokali. Z dovoljenjem se-
ster uršulink so jo domači pokopali v bližnjem 
gozdu nedaleč od hiše.

Za dobro voljo deklet, ki so obiskovala uršulinske 
šole, je v prostem času skrbela papiga z imenom 
Oskar, oziroma kot se je sama imenovala: Koko,  
Koki, Kokica.
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Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Tina Dokl

Rekonstrukcija Kidričeve ces-
te je razdeljena na več faz. 
V lanskem letu je bil rekon-

struiran odcep od Lipice do Odeje. V 
nadaljevanju ceste mimo železniške 
postaje, Mlinotesta in Mercatorja pa 
je občina v fazi pridobivanja zemljišč 
in načrtovanja. Na omenjenem ob-
močju nameravajo umestiti dve 
manjši krožišči, in sicer pri tehnič-

nih pregledih ter pri Mercatorju in 
Eurospinu. Prav tako se obeta večja 
rekonstrukcija ovinka pri železniški 
postaji proti Virmašam ter umesti-
tev kolesarskih poti levo in desno na 
obeh straneh Kidričeve ceste.

»Na odseku med Starim Dvorom 
in starim Petrolom pa smo kar nekaj 
korakov naprej. Zemljišča so prido-
bljena in smo v procesu izbiranja iz-
vajalca del. Računamo, da bi ta – če bo 

šlo brez zapletov pri izbiri – lahko za-
čel dela že letos. Pri starem Petrolu za 
zdaj ostaja križišče, kajti v tem delu je 
cesta državna in upamo, da bo država 
čim prej tukaj umestila krožišče. Pri 
rekonstrukciji v tem delu mi v samo 
državno cesto torej ne posegamo, 
ampak bomo s tem projektom urejali 
površine za pešce in kolesarje na levi 
in desni strani ceste,« je pojasnil škof-
jeloški župan Tine Radinja.

Kidričeva 
cesta  
po korakih

Še letos predvideno 
nadaljevanje 
rekonstrukcije Kidričeve 
ceste

Izvajalec naj bi še v letošnjem letu začel urejati površine za pešce in kolesarje na levi  
in desni strani Kidričeve ceste od info točke do Starega Dvora.

Klavdija Škrbo Karabegović

Podjetje Loška komunala, d. d., je v lasti fizičnih oseb, 
saj ima nekaj več kot 50 lastnikov. Ob izteku konce-
sij se je občinski svet že v lanskem letu odločil, da 

bodo gospodarske javne službe v občini organizirali v ob-
liki javnega podjetja, in ne več zasebnega. V nadaljevanju 
so se odločali o načinu, kako javnemu podjetju omogočiti 
kar najboljši začetek. Po študiju različnih možnosti se je 
občinski svet odločil za nakup delnic Loške komunale, d. 
d. Javno podjetje je nato dalo prevzemno ponudbo za del-

nice, ki jo je zadostna večina delničarjev sprejela. S tem bo 
javno podjetje nemoteno opravljalo dejavnosti gospodar-
skih javnih služb naprej, vključno s koncesijsko pogodbo 
za pobiranje odpadkov v občini Železniki.

»Zdaj smo v fazi podpisovanja pogodb. Torej smo v 
zaključevanju nakupa in s tem bo omogočeno, da bo 
javno podjetje s prvim januarjem prihodnje leto z istimi 
zaposlenimi, z istimi stroji, v isti stavbi nadaljevalo delo 
na področju gospodarskih javnih služb. Želim si, da bi to 
pomenilo še večjo skrb za okolje, nadaljevanje kakovosti 
izvajanja storitev in zasledovanje naše zelene strategije 
predvsem na področju ravnanja z odpadki,« je povedal 
župan Tine Radinja.

Občina bo kupila Loško komunalo

Občina Škofja Loka je v zaključevanju nakupa Loške komunale – delniške 
družbe, ki bo po prevzemu delovala pod okriljem javnega podjetja.
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Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Tina Dokl

Prenova Partizanske ceste je 
imela več ciljev. Na zahodnem 
delu proti Groharjevemu na-

selju so obnovili celotno infrastruk-
turo z zgornjim ustrojem. Vrednost 
investicije je znašala približno 95 
tisoč evrov.

Hkrati je bila prometno in var-
nostno prenovljena celotna Parti-
zanska cesta, tudi v navezovanju na 
območje stare vojašnice in v nave-
zavi na Šolsko ulico na drugi strani, 
kjer so izvedli ukrepe za večjo var-
nost vseh udeležencev v prometu. 
Prenovili so prometno signalizacijo, 
tako talno kot vertikalno, torej pos-
tavili nove znake, nove oznake, več 
prostora namenili pešcem itd. Za ta 
segment so namenili še dodatnih 10 
tisoč evrov.

Ureditev Partizanske ceste je bila 
še toliko pomembnejša, ker je na po-
dročju vojašnice zaživel nov vrtec, 

v bližnji prihodnosti pa se poleg ob-
stoječih dejavnosti na tem območju 
obetajo še nove vsebine. Ravno na 
to temo je v juniju v prostorih nove 
tržnice potekal sestanek za zainte-
resirano javnost. Tako so bile zbrane 
vse želje in pričakovanja glede tega 
prostora ob spremembah, ki se in se 

še bodo dogajale v stari vojašnici. Na 
podlagi teh želja strokovne službe 
občine pripravljajo načrt omenje-
nega območja, kako bi torej vključi-
li različne vsebine; kako bi urbani 
športi, kulturne dejavnosti, društva, 
starejši in mlajši na tem območju 
sobivali.

Zaključena prenova Partizanske ceste

Eden od ključnih projektov, ki so potekali v poletnem času, je bila prenova 
Partizanske ceste.

V poletnih mesecih so prometno in varnostno prenovili celotno Partizansko cesto.

Grajska cesta bo deležna obnove celotne infrastrukture. Gre 
za obsežen projekt, dela pa naj bi bila zaključena v letu dni. 
Izvajalec je bil uveden v delo avgusta, obnovil pa bo celot-
no infrastrukturo na tem območju. Tam se namreč nahaja 
mešani sistem kanalizacije, ki je starejšega datuma in je po-
treben popolne obnove. Prav tako na tem območju poteka 
tudi vodovodna infrastruktura, ki je še starejšega datuma in 
se bo obnavljala vzporedno z izgradnjo ločenega sistema ka-
nalizacije. Obnove so potrebni še telekomunikacijski vodi, el-
ektro vodi in javna razsvetljava. Po sami vgradnji komunalne 
infrastrukture bodo uredili tudi zgornji ustroj ceste skupaj z 
odvodnjavanjem. Za investicijo občina namenja slabih 760 
tisoč evrov, dela pa naj bi po optimalnem scenariju zaključili 
v enem letu. K. Š. K.

Dela na Grajski cesti
Občina Škofja Loka posodablja in dopolnjuje javno komunal-
no infrastrukturo pri Sv. Duhu. Kot sporočajo s škofjeloške 
občine, v delu naselja Sv. Duh nekateri objekti še vedno niso 
priključeni na javno kanalizacijo, zato bodo na tem območju 
izvedli novo javno kanalizacijo z navezavo na obstoječe ka-
nalizacijsko omrežje. Sočasno z gradnjo javne kanalizacije 
bodo obnovili tudi obstoječe vodovodno omrežje. Predvide-
na je obnova vodovoda vzdolž poteka gradnje kanalizacije z 
navezavo na obstoječi primarni vodovod. Tako bodo izvedli 
novo fekalno kanalizacijo v dolžini slabih 800 metrov, mete-
orni kanal v dolžini 120 metrov, obnova vodovoda pa bo izve-
dena v skupni dolžini dobrih 300 metrov. Vrednost investicije 
znaša približno 310 tisoč evrov in jo v celoti pokriva Občina 
Škofja Loka. K. Š. K.

Nova javna kanalizacija
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Klavdija Škrbo Karabegović  
Foto: Tina Dokl

Poletje je čas, ko si napolnimo baterije 
za nove podvige. Obenem pa je to čas, 
ko potekajo številna gradbena dela. Kaj 

vse se je naredilo v poletnih mesecih in katera 
dela še potekajo?

Letošnje poletje je bilo izjemno aktivno. 
Gradbena dela so potekala po celotni občini, v 
večini krajevnih skupnosti, v mestu, v posa-
meznih naseljih, na podeželju nam je uspelo še 
asfaltirati nekaj makadamskih cest, ki vodijo 
do stanovanjskih hiš naših občank in občanov. 
Predvsem pa je bilo aktivno tudi v javnih zavo-
dih, torej vrtcih, šolah, kjer nam je čez poletje 
uspelo izboljšati pogoje za delo, kuhinjo, pa tudi 
zunanje površine za šport, rekreacijo in pouk. 
Na vsaki šoli in številnih stavbah v vrtcu se je 
nekaj premaknilo, tako da so prvega septembra 
prenovljene pričakale učenke in učence.

Naj med res številnimi – več kot petnajst 
gradbišč je bilo odprtih na cestni in komunalni 
infrastrukturi to poletje – poudarim investici-

Nepovratna sredstva za kolesarske projekte

Za tri kolesarske projekte je občini uspelo pridobiti približno štiristo tisoč evrov 
nepovratnih sredstev.

Župan Tine Radinja

je v izboljšanje vodovodnega omrežja in komunalne infrastruktu-
re predvsem v Podlubniku, Frankovem naselju in Pod Plevno. Po-
leg tega smo izboljševali cestno infrastrukturo na podeželju. Ena 
največjih je večletni projekt nove povezovalne ceste med Ševljami 
in Bukovščico ter naprej proti Strmici in Kranju, kjer smo začeli 
dela na novem odseku. V mestu bi posebej omenil predvsem re-
konstrukcijo Partizanske ceste in še bi lahko našteval.

 Sicer v luči korona ukrepov, pa vendarle, se je odvilo kar nekaj 
zanimivih prireditev v okviru projekta Pisana Loka. Kako ste zado-
voljni z njihovim potekom?

Festival Pisana Loka je bil letos resno ogrožen in le malo je 
manjkalo, da bi ga odpovedali. Dolgo časa smo tehtali in tuhtali 
in z veliko napora sodelavk in sodelavcev na občini ter vseh or-
ganizatorjev dogodkov nam je uspelo pridobiti pozitivna mnenja 
in organizirati v teh spremenjenih okoliščinah številne koncerte, 
predstave, prireditve za otroke. Izjemno sem zadovoljen, kako je 
festival v tej spremenjeni obliki vseeno zaživel, kakšno vzdušje, 
kakšnega duha je prinesel v Škofjo Loko, in seveda tudi z odličnim 
obiskom vseh – najsi bo predstav za otroke ali večernih koncertov. 
Vse prireditve so bile polne! 

 Po navadi se v tem času pogovarjava o številu turistov v Škofji 
Loki, o nočitvah ipd. Kaj lahko rečeva na to temo letos? Ali je bilo 
kaj več domačih turistov glede na zanimivo promocijo?

Po lanski rekordni sezoni so se letos stvari obrnile v katastrofo. 
V prvih spomladans kih mesecih je število gostov res drastično pa-
dalo. Poletna sezona pa se je do neke mere popravila. Prenočitvene 
kapacitete so bile polne približno od 70 do 80 odstotkov glede na 
lansko leto, tako da smo s samim poletjem lahko zmerno zadovolj-
ni. Verjamem, da je k temu prispevala tudi promocija v Sloveniji, 
kjer smo skušali Škofjo Loko predstaviti kot aktivno in atraktivno 
destinacijo za pohodništvo in kolesarjenje. V nasprotju z lanskim 
letom, ko je bila večina gostov iz Španije, Francije in bolj oddalje-
nih držav, so bili letos v večini domači gostje in gostje iz sosednjih 
držav, predvsem iz Avstrije, Italije, pa tudi Nemčije.

 Kakovost kopalnih voda je v Škofji Loki ponovno pokazala dobre 
rezultate. Ob tem se ponovno postavlja vprašanje, kdaj bo na ob-
močju Puštala urejen prostor za avtodome. Ker pa se približujemo 
jesenskemu deževnemu času, pa je na mestu tudi vprašanje, na 
kateri točki je protipoplavna ureditev tega območja pa vse do su-
škega mostu?

Izjemno sem vesel, da se velike investicije v okolje, natančneje v 
komunalno infra s trukturo, kažejo tudi na ka kovosti kopalnih voda. 
Metodologija spremljanja, kaj pomeni dobra kopalna voda, se je res 
zelo drastično spremenila od lanskega do letošnjega leta. Nekatere 
vrednosti morajo biti zdaj tudi še enkrat nižje, kot so bile še lani, zato 



da voda dobi zeleno luč za kopanje. 
Odvzeti vzorci obeh Sor so pokazali 
zares dobro kakovost kopalnih voda, 
tako da je kopanje varno, in vesel 
sem, da zdaj lahko računamo na to, 
da so naše reke primerne za kopa-
nje vsako sezono. Seveda to privablja 
veliko število ljudi, večinoma iz Loke 
in okolice, pa tudi od drugod. Število 
mest za avtodome se v občini pove-
čuje vsako leto, tudi letos se je odprlo 
nekaj novih, ta v Puštalu pa je še ved-
no izziv za občino, saj moramo kupiti 
primerno zemljišče. Mislim, da je ta 
segment turizma zelo v porastu in 
da moramo tako občina kot zasebni 
investitorji še dvigovati število mest 
za avtodome.

Pri protipoplavnih ukrepih je ob-
čina soinvestitor skupaj z državo. 
Preko poletja je geodetsko podjetje, 
ki ga je izbrala država, opravljalo 
izmere in pogovore z lastniki. Sedaj 
je prišla na vrsto faza ustanavljanja 
služnosti oziroma odkupa potrebnih 
zemljišč.

 V zadnjem času vam je uspelo re-
alizirati oziroma pridobiti sredstva 
za tri večje kolesarske projekte. Za 
kakšne projekte natančneje gre? O 
kolikšnem znesku govorimo in kdaj 
naj bi začeli realizacijo?

Zelena oziroma trajnostna mo-
bilnost ter načini, kako se brez obre-

menjevanja okolja, brez izpustov, 
premikati po našem mestu, so priori-
teta razpisov Evropske unije in bodo 
prioriteta tudi vnaprej. Zato moramo 
imeti pripravljene projekte, da bomo 
lahko ta sredstva dobro izkoriščali. 
Tudi do sedaj smo bili že uspešni, s 
konzorcijem več občin smo prijavili 
projekt Enostavno na kolo, v sklopu 
katerega smo v Škofji Loki postavi-
li več postajališč za kolesa za bolj 
udobno in varno parkiranje ter prido-
bili nekaj električnih koles za sploš-
no uporabo. To pa nadgrajujemo z 
bolj infrastrukturnimi projekti, kjer 
smo pridobili sredstva za kolesarsko 
povezavo Zminec–Bodovlje–Škofja 
Loka. Zemljišča smo že odkupili, tako 
da že poteka projektiranje. Še pred 
tem nam je uspelo pridobiti sredstva 
za kolesarsko povezavo med Gabr-
kom in Brodemi, v sklopu katere bo 
seveda glavni objekt most za pešce 
in kolesarje, ki bo povezoval vasi 
Gabrk in Brode, ki je že v izvedbi. Oba 
ta projekta je podprl Ekosklad. Za vse 
tri projekte skupaj smo prejeli slabih 
400 tisoč evrov nepovratnih sredstev. 
V nadaljevanju bomo še vlagali v ko-
lesarjenje in se trudili pridobiti še več 
sredstev za izposojevalnice koles in 
kolesarske povezave. 

 S katerimi projekti se bo ukvarjala 
občinska uprava in o čem bo odlo-

čal občinski svet v prihajajočih je-
senskih mesecih?

Po delovno aktivnem poletju in 
po precej infrastrukturnih projektih 
bo tudi jesen pestra, že zelo zazrta v 
leto 2021 in naprej. Ključni projekti 
bodo seveda vzpostavitev delovanja 
javnega komunalnega podjetja, ki 
začenja svoje delovanje 1. januarja 
2021, do takrat pa mora občinski svet 
sprejeti še kar nekaj pomembnih od-
ločitev. Seveda tudi priprava novih 
proračunov za leti 2021 in 2022, sledi 
še rebalans letošnjega proračuna z 
novim koronadelom, kjer bodo oce-
njene vse posledice epidemije tudi 
na lokalni ravni in prilagoditve, ki 
bodo za to potrebne; nekaj odlokov 
bomo pripravljali tako prostorskih 
kot na področju družbenih dejavno-
sti; nekaj ukrepov oziroma pravil-
nikov s področja varovanja okolja … 
Sicer pa upam, da bo tudi jesen de-
lovna, vendar mirna in se nam bo 
uspelo polno pripraviti na leto 2021. 
Izjemno pomembno: v letošnji jeseni 
bomo nadaljevali prekinjen projekt 
#Naša Loka – s projektom partici-
pativnega proračuna, ki smo ga bili 
zaradi epidemije prisiljeni ustaviti. 
Letošnjo jesen ga bomo reaktivirali, 
tako da bomo lahko vse te projekte 
po izbiri Ločank in Ločanov izpeljali 
v prihodnjem letu.

Pri protipoplavni ureditvi Puštala in območja do suškega mostu je po izmerah geodetskega podjetja zdaj prišla na vrsto faza ugotavljanja 
služnosti in odkupa zemljišč.
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 REZULTATI JAVNEGA 
NATEČAJA ZA NAJLEPŠO 
OTROŠKO PRAVLJICO 
ŠKOFJE LOKE

O b č i n a  Š k o f j a  L o k a  r a z g l a š a

rezultate javnega natečaja
za najlepšo otroško pravljico  

Škofje Loke

4. - 10. mesto (po abecednem redu)  
BENEDIK ANDREJA Škrat Školoček
MIKLAVČIČ IRENA Ločanček in velikanček
PINTAR ROBERT Žirafko Žrif
PIRC URBAN Metuljček s srebnimi krili
PISANEC ROPRET JASNA Polžek Poldi odkriva svet
PODREKAR KATARINA Vilinka Loka
TURŠČAK MAJA Skrivnost v medvedovem žepu

11. mesto (po abecednem redu)
BENEDIK LARA Velikan Vili
BENEDIK MAJ Prijateljstvo
BOŽEK KLARA Kako je miška Lonca našla svoj dom
BRADEŠKO ROMANA Mali kruhek
BUKOVNIK MOJCA Mali paž Tomaž doživi potres
BUKOVNIK MOJCA Mali paž Tomaž in velika skrb
BUKOVNIK MOJCA Mali paž Tomaž išče princeso
BUKOVNIK MOJCA Mali paž Tomaž na Hribcu
BUKOVNIK MOJCA Mali paž Tomaž na nogometni tekmi
BUKOVNIK MOJCA Mali paž Tomaž na Poti treh gradov
BUKOVNIK MOJCA Mali paž Tomaž na Starem gradu
BUKOVNIK MOJCA Mali paž Tomaž v Puštalskem gradu
BUKOVNIK MOJCA Mali paž Tomaž v škofjeloški knjižnici
BUKOVNIK MOJCA Špela in Rok pri babici in dedku
ENGELMAN LUCA, OŽBEJ Potovanje treh kužkov

 

ENGELMAN RODE NINA Škrat Tonček iz škofjeloških hribov
GOLOBIČ ŠPELA Lora in Sora
GORŠE JAN Tjulenj Tilen in severni led
GUZELJ MARTINA Viktorija in loški graščaki
HOSTNIK DORA Znam se opravičiti
LOVRIĆ ANIKA Velika zgodbe male miške
MALOVRH SANDRA V Škofji Loki živim
MOHORIČ DROŽINA TANJA Medvedek Loki in potica
PETRA FURLAN KOZMELJ Loška ljubezen
PINTAR BARBARA Polžek Žolpo
PINTAR MARIJA Pikica
PIRC URBAN O deklici Klari in goski Neži
PISANEC ROPRET JASNA Slastna gozdna obara
PISANEC ROPRET JASNA Tomažkove zdravilne besede
PISANEC ROPRET JASNA Zakaj nam je lisica odnesla kokoš?
PUSTIŠEK NIKA Pa saj tema sploh ni tako strašna
RAVNIKAR KLEMEN Velikan iz kamnov
SAJOVIC ALJA Škofja in zamorec
STANOVNIK VILMA Loški piškotki za pridne otroke
ŠTUKL SEVER MARTA Največja skrivnost najlepšega mesta
ULJANČIČ PIA Skrivna jama
VESELINOVIĆ NINA Slepa putka, ki je našla zlato zrno
ZAKOTNIK URBAN Palček Grebenko praznuje
ŽUMER ALENKA Kako je nastalo sotočje?

1. mesto
ČADEŽ DARJA 

Miška Rubi in zlati list

2. mesto 
GRBANOVIĆ DAMIR 

Štorklja Loka

3. mesto
JANEŽIČ HELENA 
V naročju dobrega 

velikana

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 
Obveščamo Vas, da bo na spletni strani 

Občine Škofja Loka od 2. 9. do 2. 10. 2020 
objavljen naslednji:

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje nadarjenih  

mladih glasbenikov in plesalcev –  
Jobstov sklad 2020

(kontakt: Petra Mohorič Peternelj,  
04/ 51 12 336).

Vsebina javnega razpisa in razpisna doku-
mentacija je na voljo na spletni strani Občine 
Škofja Loka www.skofjaloka.si pod rubriko 
Javni razpisi ter v sprejemni pisarni Občine 
Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Ško
fja Loka.

Datum: 26. 8. 2020 

Tine Radinja, l.r. 
ŽUPAN

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

OBČINA  ŠKOFJA  LOKA 
Kabinet župana
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, T: 04 511 23 00,  
F: 04 511 23 01, E: obcina@skofjaloka.si,  
U: www.skofjaloka.si

Datum: 28. 8. 2020

OBVESTILO
Možnost najema parkirnih mest pod nadstrešnicami  

v Frankovem naselju 

Občina Škofja Loka obvešča stanovalce Frankovega naselja, da je 
s ciljem zagotovitve enakopravnega in pravičnega načina parkiran-
ja pod nadstreški v Frankovem naselju, objavila Namero o oddaji 
parkirnih mest v najem. 

To velja za vsa tista parkirna mesta pod nadstreški, za katere ni 
sklenjene veljavne najemne pogodbe in za katera se predvideva, da 
so nezasedena oziroma prosta.

Po preteku 20 dni od objave namere bomo, upoštevaje na prejete 
vloge, sklenili nove najemne pogodbe za parkirne prostore. 

Vlogo za najem parkirnega prostora najdete na internetni strani 
Občine Škofja Loka pod eobrazci za – NAJEM PARKIRNEGA MESTA 
oziroma na spodnji povezavi: https://www.skofjaloka.si/podatkio-
brazca/2176
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DEKD IN TDK 
ŠKOFJA LOKA
SEPTEMBER

22. 9. 
Staro mestno jedro in Loški muzej 
Škofja Loka

ZAKLJUČNI DOGODEK 
PROJEKTA ZALJUBLJENI 
V USTVARJALNOST  
IN PREDSTAVITEV 
PUBLIKACIJE O LOŠKEM 
KLOBUČARSTVU
16.00–18.00: vodenje 
po starem mestnem jedru in 
klobučarski zbirki
(zbirno mesto: Cankarjev trg) 
18.00–19.00: predstavitev 
publikacije in kratkega filma
Loški muzej Škofja Loka

  Rokodelski center DUO Škofja Loka, 
Loški muzej Škofja Loka

24. 9. –14. 10.
Sokolski dom Škofja Loka

DEDIŠČINA KOT VIR 
NAVDIHA IN OHRANJANJE 
ZNANJA
24. 9., 18.00: odprtje razstave

  Občina Škofja Loka, Javni zavod 973, 
Rokodelski center DUO in Sekcija 
DUO OOZ Škofja Loka, Zavod KRES, 
škofjeloške osnovne šole in vrtec

25. 9., 9.00–17.00
Mestni trg in Sokolski dom Škofja 
Loka

MALA GROHARJEVA 
KOLONIJA

  JSKD Škofja Loka, Občina Škofja Loka, 
Javni zavod 973

26. 9–10. 10.
Osnovna šola Škofja Loka-Mesto

SPOZNAJ? VARUJ! 
OHRANI., PROJEKTNI 
TEDEN NEKOČ IN DANES 
V SLIKI IN BESEDI

  OŠ Škofja Loka-Mesto

26. 9. 
Sokolski dom Škofja Loka in  
Zgornji grad na Kranclju

PRAVLJIČNO OGNJIŠČE
10.00–12.00:  
vodenje in rokodelnice  
(zbirno mesto:  
Sokolski dom Škofja Loka)
Prijave do 24. 9. na:  
katka.kres@gmail.com 

  Zavod KRES, Javni zavod 973

26. 9.  
Kapucinski samostan Škofja Loka

SPOZNAJ KAPUCINSKO 
KNJIŽNICO

16.30–17.30: vodenje 
Prijave do 24. 9.:  
agata.pavlovec@sokolskidom.si
 

  Občina Škofja Loka, Javni zavod 973 
Bratje kapucini 

28. 9., 19.30
Nunska cerkev Marije Brezmadežne 

PASIJONSKI KONCERT
J. K. Dolar: Miserere mei, Deus
A. Vivaldi: Stabat Mater, RV 621
Solopevci GŠ Škofja Loka in Kranj 
Saška Kolarič, alt; Camerata Puštal, 
dirigent Tilen Draksler 
Vstop prost, št. sedežev omejeno

  Glasbena šola Škofja Loka,  
Občina Škofja Loka, Javni zavod 973

29. 9.–24. 10.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

VARUJ, OHRANI … 
ŽIVI!, POHIŠTVO 
NAŠIH PREDNIKOV IN 
MIZARSKA DELAVNICA 
ANTON KOSMAČ
29. 9., 18.00: odprtje razstave 

  Rokodelski center DUO Škofja Loka 

Več informacij: 
www.zvkd.si/dekd
agata.pavlovec@sokolskidom.si

Danica Zavrl Žlebir

Minuli konec tedna je v Škofji 
Loki poteka mednarodna 
konferenca Mladi in starej-

ši – Aktivno staranje. Prva je bila lani 
septembra prav tako v Škofji Loki, ko 
so župani partnerskih mest govorili 
o participativnem proračunu, v dve-
letnem evropskem projektu pa naj bi 
se zvrstilo še pet srečanj. Še eno bo v 
Škofji Loki, sicer pa še v avstrijskem 
Judenburgu, madžarskem Kösze-
gu in v nemškem Bad Kötzingu, ki 
so tako kot Škofja Loka vključena v 
združenje evropskih mest Douzela-
ge. V projekt je sicer vključenih dva-
najst mest, enajst jih je iz Douzelaga, 
pridružuje se tudi albansko mesto 
Kruja, ki ga želijo vključiti v zdru-

ženje po tem, ko bo Albanija postala 
del Evropske unije. Na mednarodnih 
srečanjih, ki vključujejo mlade, sta-
rejše, šole, občine, si udeleženci de-
liljo izkušnje na področju aktivnega 
staranja in medgeneracijskega sode-
lovanja. Škofja Loka, ki je na osnovi 
lani sprejetega programa aktivnega 
staranja vodilni partner v projektu 
Evropa za državljane, je bila uspešna 
na natečaju in je za izvedbo projekta 
pridobila evropska sredstva. 

Potek programa se je zaradi ko-
ronavirusa upočasnil, od lanske 
prve nadaljnjih konferenc ni bilo, 
partnerji pa so se dogovorili, da jih 
bodo večinoma izvedli v prihodnjem 
letu. Marca 2021 bodo v avstrijskem 
Judenburgu govorili o prevozih za 
starejše, maja se bodo znova sestali 
v Škofji Loki, kjer bo tema stanovanj-
ska problematika starejših, avgusta 

bodo v madžarskem mestu Köszeg 
obravnavali elektronsko opismenje-
vanje starejših (v času korone se je 
izkazalo, da je tovrstna pismenost 
med starejšimi zelo pomembna), 
oktobra pa bodo ugotovitve srečanj 
povzeli na sklepni konferenci v 
nemškem Bad Kötzingu.

Župan Občine Škofja Loka Tine 
Radinja in vodja projekta Miha Ješe 
sta pred začetkom konference pre
dstavila njeno vsebino in potek. Ker 
se je zaradi epidemiološke slike več 
evropskih držav zaprlo, so nepos-
redno udeležbo lahko zagotovili le 
partnerji iz Avstrije in Nemčije, iz 
ostalih mest pa sodelujejo prek vi-
deokonference. Namesto njih so k 
sodelovanju pritegnili udeležence 
osmih ambasad in mlade, ki so tre-
nutno pri nas na mednarodni izme-
njavi. 

Druga mednarodna konferenca
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Klavdija Škrbo Karabegović

Na usposabljanju bodo pre
dstavili in uporabili nekatere 
programe in orodja, ki omo

gočajo enostavno skupinsko delo 
z različnimi dokumenti in osvojili 
nekaj trikov, ki olajšajo delo z doku

menti v formatu pdf. Nekaj časa bodo 
namenili varnosti in zaščiti informa
cijskih virov, kjer se bodo pogovarjali 
tudi o tem, kaj lahko naredimo, da 
bomo na spletu bolj varni. Podjetni
ki in potencialni podjetniki se boste 
naučili, kako ustvariti račun Google 
My Business in vnesti vaše podjetje 
v seznam podjetij – brezplačni profil 
vam omogoča, da se na enostaven 

način povežete s strankami preko 
Google iskalnika in zemljevida. 

Usposabljanje bo potekalo v obli
ki webinarja preko videokonferenč
ne platforme Zoom med 14. in 16. 
septembrom. Namenjeno je mikro, 
malim in srednje velikim podjetjem 
ter potencialnim podjetnikom; je 
brezplačno, obvezna pa je prijava na 
Razvojni agenciji Sora.

Brezplačna usposabljanja

Razvojna agencija Sora vabi na brezplačna usposabljanja za podjetnike.

Društvo upokojencev Škofja Lo ka 17. septembra ob 
17. uri vabi na srečanje ob razstavi 10 let ga lerije Hod-
nik. Ob upoštevanju varnostnih ukrepov boste obujali 
spomine na desetletno zgodovino galerije in seveda 
pogled zazrli tudi v prihodnost.

Deset let galerije Hodnik
Razvojna agencija Sora ob finančni pomoči vseh štirih 
občin Upravne enote Škofja Loka v mesecu oktobru in 
novembru dvakrat tedensko organizira predavanja na 
temo podjetništva. Predavanja bodo potekala v pre-
davalnici upravne enote ali na online način. 

Inovativno podjetništvo
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VALENTIN JESENOVEC
SLS

MARTIN TRAMPUŠ
Levica

Pa se nam je zgodilo tudi to, namreč pandemija covi-
da-19, ki je prizadela ne samo Slovenijo, ampak ves svet. 
Tudi naša občina ni bila izvzeta. Ampak smo jo do sedaj 
kar dobro odnesli. Pomembno je to, da ni bil okužen no-
beden od ostarelih in zaposlenih v Centru slepih, slabo-
vidnih in starejših v Stari Loki. 

Prav v dneh, ko je bila potrebna izolacija, ker je živ-
ljenje skoraj izumrlo, se je pokazalo, kako je pri nas s sa-
mooskrbo. Že v prvih dneh so ljudje navalili v trgovine 
in skoraj izpraznili police, posebno nekaterih zelo po-
membnih artiklov, ki so potrebni za življenje. V tem času 
pa so domači kmetje zaorali 200 ton solate, ki jih kljub 
pogodbam veletrgovci niso vzeli. Bili pa so je deležni 
prejemniki Župnijske karitas Škofja Loka. 

Vsak dan v Slovenijo pripeljejo iz tujine deset vlačil-
cev zelenjave. Ta zelenjava je dvomljive kakovosti, ker je 
prepojena z raznimi kemikalijami, da vzdrži na stotine 
kilometrov vožnje. Potem pa si zamislite, da to jedo otro-
ci v vrtcih, šolah in starejši v domovih za ostarele. Zara-
di podnebnih sprememb se lahko zgodi, da bomo ostali 
brez hrane zaradi slabe samooskrbe. Do druge svetovne 
vojne je bila v Sloveniji samooskrba pokrita, potem pa nič 
več. Tudi ne more biti drugače, če se je od osamosvojitve 
(30 let) pozidalo 80.000 hektarjev najlepših kmetijskih 
zemljišč, v naslednjih letih pa je predvidenih še 60.000 
hektarjev. Ko pogledam nazaj, se spomnim, da Podlub-
nik, Novi svet, Groharjevo naselje in Partizanska cesta 
niso bili pozidani. Bile so same njive. Potem pa so te njive 
pozidali. Kmetom so zemljo plačali po minimalnih ce-
nah, nato pa jo naprej prodali po mastnih cenah. Kdor se 
je upiral, so ga razlastili, tako kot delajo sedaj. Samooskr-
ba v Sloveniji je samo 37-odstotna, sadja pridelamo samo 
15 odstotkov, žita 63 odstotkov, krompirja 50 odstotkov, 
zelenjave pa 38 odstotkov, drugo je vse uvoženo.

Občine ali kmetijske zadruge bi morale spodbujati 
mlade, da ostanejo na podeželju in da se lotijo samooskr-
be s hrano ter oskrbujejo šole, vrtce, hotele, bolnišnice in 
trgovine. To je tudi ena od zamisli evropskega poslanca 
g. Franca  Bogoviča (SLS) pod okriljem projekta Pametne 
vasi.

Občina je v zadnjem času naredila pomembne ko-
rake v pravo smer. Dokončali smo novi vrtec in tako v 
veliki meri rešili problem predšolskega varstva. Usta-
novili smo javno komunalno podjetje, ki bo skrbelo za 
vodo, kanalizacijo, smeti … Tudi nova knjižnica je nekje 
na obzorju, kljub temu da se trenutno nekoliko odmika. 
Vse to smo dosegli kljub temu, da država sistematično 
finančno izčrpava občine z nezakonito nizkim zneskom 
povprečnine in »primerne porabe občin«.

Zato tudi nas pestijo problemi, skupni vsem slovenskim 
občinam. Imamo pomanjkanje javnih in cenovno dosto-
pnih stanovanj, potrebujemo nov javni dom starostnikov, 
zdravstveni dom nam poka po šivih. Vsi ti problemi nas 
še čakajo in vseh občina seveda ne more rešiti sama. Na 
teh področjih je vloga države nepogrešljiva in tu je država 
v zadnjih 20 letih popolnoma zatajila. Naložbe v zdravstvo 
so sporadične in prežete s korupcijo, stanovanjske politike 
sploh ni, zgrajen ni bil niti en javni dom starejših. 

Posledično je še toliko bolj žalostno, da vlada sredi 
epidemije, ki že povzroča novo finančno krizo, name-
nja 780 milijonov evrov za nakup orožja za NATO. Gre 
za oklepnike, ki jih Slovenija NE POTREBUJE za lastno 
obrambo, pač pa za misije v tujini. Tam pa naši vojaki 
večinoma nastopajo kot pomožna okupacijska vojska v 
ameriških imperialističnih vojnah in blažijo sranje, ki ga 
le-ti puščajo za sabo. 

Za ta denar bi v Sloveniji lahko zgradili npr. 10.000 
stanovanj za mlade, 170 domov za starejše ali pa 6–15 no-
vih infekcijskih klinik. Državljane Slovenije veliko bolj 
pesti pomanjkanje stanovanj, kot pa nas ogrožajo Afga-
nistanci, Libanonci ali Sirci. In zagotovo nam bolj koris-
tijo naložbe v javne zdravstvene in socialne storitve kot 
pa provociranje Rusov na meji v Latviji. 

Upam, da si bo vlada premislila ali pa da nam bo 
državljanom uspelo nekako zavrniti ta nesmisel, če ne 
drugače, pa na referendumu!

Ta denar bi morali nameniti za resnične potrebe pre-
bivalcev, tudi v Škofji Loki. Če nam v prihodnjih letih 
uspe povečati fond javnih stanovanj, zgraditi nov javni 
zdravstveni dom, povečati javne in cenovno dostopne 
kapacitete v domovih za starostnike, potem bo življenje 
v Škofji Loki še lepše. 

Ali ni to cilj, ki si ga vsi želimo?
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Igor Kavčič

Diskölöka s preglasoma na 
o – ker se sliši dobro. Če je 
na gradu, je grajska, če se ji 

pridružimo pozimi, je v snegu, če je 
v času korone, didžeji iz lastnih sob 
'diskökörona party' v svet pošiljajo 
po spletu, in ko vstopi v škofjeloške 
lokale, se imenuje Diskölökali. Tak 
celovečerni 'party' brez obiskovalcev 
je skupina zanesenjakov, združena v 
Zavod Diskölöka, izpeljala v petek, 21. 
avgusta, odmeval pa je v petih škofje-
loških lokalih, v katerih so poskrbeli 
za direktni prenos preko Facebooka.  

H klepetu in pisanju zgodbe za 
Ločanko so prisedli trije člani Dis-
kölöke: Lovro Štanta, ki skrbi za orga-
nizacijske niti, eden sedmih didžejev 
Lenart Ferlan in Petra Obadič iz spre-

mljevalne ekipe. Elektronska glasba 
na Loškem ni od lanskega leta, ko so 
se didžeji Diskölöke na Teku štirih 
mostov predstavili prvič, saj ima tra-

dicijo v klubu na Trebiji, v Žireh, loški 
Ostrigi in še kje. Scena je ob menjavi 
generacij za nekaj let zamrla, dobro 
leto dni jo z nastopi in 'partyji' znova 
postavljajo mladi iz Diskölöke. »Učili 
smo se od starih mačkov Aljaža Te-
pine in Ivana Šušnjara,« pove Lenart 
in našteje ostale didžeje iz ekipe: Pa-
trika Krajnika, Jošta Slabeta in brata 
Petra in Nejca Tancka. Širšo ekipo ob 
Lovru in Petri tvorijo še Leon Toma-
žič, Juš Gaber, Lovro Megušar in Ema 
Lukan. Mimogrede – izdelati so dali 
tudi nekaj 'fenovskih' artiklov, kot so 
majice, čepice, obeske, nalepke, ki jih 
mladi Ločani lepijo po vsem svetu, 
kamorkoli jih pot zanese, od Londona 
do Berlina, od Francije do Avstralije.  

Didžeji Diskölöke izkušnje nabi-
rajo tudi na festivalih elektronske 
glasbe v tujini, po spletnih ponudni-
kih iščejo znane izvajalce, kupujejo 
njihove skladbe, in kot pravi Lenart, se 

Disko plus Loka je Diskölöka

Diskölöka je blagovna znamka, zapišemo v gospodarskem žargonu; in je gibanje, 
bi dodal komentator družabnega življenja. Ekipa mladih Ločanov, navdušencev 
nad elektronsko glasbo, pa v njenem okviru ustvarja glasbeno plesno zabavo  
za vse generacije.

Elektronska glasba z najlepše terase v loške lokale: didžej Lenart Ferlan. / Foto: Lovro Megušar

Kaja Klevisar&Katja Cankar Kodrič, zmagovalki na evropskem plesnem prvenstvu  
v Trbižu 2019. Foto:Lidija Lapajnar 

Z vami  
že 20 let

Vabljeni k vpisu  
v prijazno, kvalitetno,  

– pod vodstvom  
profesionalcev –  

Baletno šolo  
Stevens na  

www.stevensbalet.com 
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usmerjajo predvsem v čim bolj kvaliteten 'underground'. H 
kvalitetnemu zvoku seveda pripomore tudi dobra tehnična 
oprema, ekipa pa vselej poskrbi tudi za prepoznavno sve-
tlobno podobo in samo organizacijo zabav. Na dogodke že-
lijo pritegniti Ločane vseh generacij in pokazati, da ne gre 
zgolj za neke nebrzdane zabave z obilo hrupa. Ravno na-
sprotno želijo promovirati varno zabavo in super doživetje. 

Kot rečeno so se prvič predstavili na Teku štirih mo-
stov, sledila je zabava septembra na Loškem gradu, pa 
zimski glasbeni žur na parkirišču Štemarje. Mirovali 
niso niti v času karantene. Že v marcu so preko Face-
booka prenašali žive nastope iz didžej sob. Pripravili so 
celo direktni prenos nastopa iz narave s pobočja Osovni-
ka. Trajal je kakšno uro in pol oziroma toliko, kolikor so 
zdržale baterije na telefonih.

To, da so bili na vseh nastopih dobro sprejeti, jih je 
opogumilo k načrtovanju velike junijske diskoloke. »Ker 
so nam razmere zaradi koronavirusa preprečile izvedbo, 
smo svoja razmišljanja usmerili v drugačne načine pred-
stavljanja elektronske glasbe. Običajni živi prenosi na 
spletu so postali že stalnica, zato smo prišli na idejo, da 
bi naredili nastop brez publike, ampak tako, kot pri nogo-
metu z direktnimi prenosi po lokalih. Če se v lokalu lahko 
gleda nogomet, lahko tudi didžej na daljavo vrti elektron-

sko glasbo,« pripoveduje Lovro. »Od knjižnice smo si na 
Nami izprosili prostor na najlepši terasi v Škofji Loki, kjer 
so od 16. ure pa do 2. ure zjutraj glasbo vrteli naši didžeji, 
prenos pa je potekal na ekrane v pet lokalov – Pr' Pepet, 
Vahtnica, Jesharna, Acro caffe in Pilarna.« Ekipa Dis-
kölöke je poskrbela tudi za odlično tehnično podporo in 
koncert elektronske glasbe po lokalih – kar se je zgodilo 
prvič v Sloveniji – je bil prava uspešnica. 

Projekt se je prijel s pomočjo pokroviteljev, ob sodelu-
jočih lokalih tudi Kina Sora in Radia Sora, pa Masažne-
ga studia AŽ, Orodjarstva Jelovčan, prodajalne Sanjski 
šopek, Računovodskega servisa Coffou, Lekarne mesto 
in Kluba škofjeloških študentov. Sogovorniki so si edini, 
da uspevajo tudi zato, ker je ekipa mladih sodelavcev do-
volj velika, ker didžeji med seboj ne delajo razlik. Edina 
prednost je, da tisti, ki bolje vrti glasbo, dobi boljši termin. 

Na vprašanje, kaj je v ospredju, zaslužiti denar ali to 
početi v veselje, so vsi trije v en glas odgovorili, da pred-
vsem za zabavo in veselje. Sceno elektronske glasbe želijo 
razvijati naprej v svoje in zadovoljstvo Ločanov. Bodoča 
etnologinja Sara Šifrar Krajnik je o njihovi dejavnosti na-
pisala celo raziskovalno seminarsko nalogo. Ekipa Dis-
kölöke z optimizmom gleda v prihodnost. Te namreč ni 
brez elektronske glasbe.
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Šolski center Škof ja Loka 
Podlubnik 1b, 4220 Ško a Loka  

04/506 23 00, info@scsl.si, www.scsl.si

  inženir strojništva
inženir lesarstva  

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE 
Vpis v šolsko leto 2020/21

SREDNJA ŠOLA
 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
  oblikovalec kovin – orodjar

avtoserviser
avtokaroserist
inštalater strojnih inštalacij
strojni mehanik
mizar
tapetnik

  
  
  
 
  
  

  

strojni tehnik
avtoservisni tehnik
lesarski tehnik

 
  

       POKLICNO -TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

 

 

INFORMATIVNI DAN ZA SREDNJO ŠOLO: 
9. 9. 2020 od 15. do 17. ure 

Podlubnik 1b, pisarna 235 (II. nadstropje) 

  

INFORMACIJE:
04/506 23 72 (srednja šola), 04/506 23 62 (višja šola)

 www.scsl.si  

Mateja Rant, foto: Tina Dokl

V spomladanskem roku je splošno maturo na Gim-
naziji Škofja Loka opravljalo 152 dijakov, od tega 
jo je uspešno opravilo 151 maturantov oziroma 

99,3 odstotka. Maturitetno spričevalo s pohvalo, kar po-
meni, da so pri splošni maturi dosegli od 30 do 34 točk, je 
prejelo sedem dijakov, poleg Anje Kustec in Tine Kuhar 
še: Mija Suljanovič, Teja Barašin, Sebastjan Kordiš, David 
Uršič in Ana Gabriela Kostanjevec.

Letošnja matura je bila za vse dijake zagotovo nekaj 
posebnega že zaradi razmer, v katerih je potekala. Dijaki 
so se dva meseca na maturo pripravljali na daljavo, v šole 
so se vrnili šele zadnji teden pred izpiti. Anja Kustec je 
priznala, da bi ji bolj ustrezale priprave v šoli, saj je po 
njenih besedah lažje razumeti razlago, če jo v živo poda-
ja profesor, kot pa da so zgolj sledili navodilom, ki so jih 
dobili prek računalnika. »Ugotavljam, da sem sama v šoli 
veliko bolj produktivna. Ker sem veliko naredila v šoli, 
mi je popoldne ostalo več prostega časa, pri učenju na 
daljavo pa se je delo razpotegnilo čez cel dan. Potrebno 
je bilo veliko več discipline in organizacije.« Tina Kuhar 
pa je to sprejela tudi kot pomembno izkušnjo, kako se od-
zvati, ko te preseneti neka taka nenavadna situacija, in 
kako pomembno je, da se znaš prilagoditi. A obe z Anjo 
Kustec sta poudarili, da so se ne glede na izjemne raz-
mere tudi njuni profesorji zelo izkazali in dijakom ponu-
dili vso potrebno pomoč. »Profesorji so se zelo zavzeli za 
nas; tudi oni so se morali prilagoditi, situacija je bila tudi 
zanje nova. Njihova zavzetost se je na koncu odrazila 
tudi v našem uspehu,« je pojasnila Tina Kuhar. Tudi Anja 
Kustec je potrdila, da so jim bili vsi profesorji resnično 
na voljo. »Nekateri so nam dali celo telefonske številke, 
da smo se lahko nanje obrnili s kakršnimkoli vpraša-
njem.« Gimnazijska leta bodo tako ne glede na nekoliko 
nenavaden zaključek obema ostala v zelo lepem spomi-
nu. »Gimnazija mi je zelo razširila obzorja; čeprav se z 
nekaterimi vedami ne bom več ukvarjala, ostane neka 

Uspešni škofjeloški 
gimnazijci
Med enajstimi letošnjimi maturanti, 
ki so na spomladanskem roku mature 
dosegli najvišji možni splošni uspeh, 
sta bili tudi Tina Kuhar in Anja Kustec 
z Gimnazije Škofja Loka.



IZOBRAŽEVANJE 21 

LJ
U

D
SK

A
 U

N
IV

ER
ZA

 Š
KO

FJ
A

 L
O

KA
, P

O
D

LU
BN

IK
 1

A
, Š

KO
FJ

A
 L

O
KA

podlaga za splošno izobraženost. 
Ob tem se tudi zaveš, da imaš lahko 
še toliko znanja, pa še marsičesa ne 
veš, in da se učiš skozi vse življenje, 
vedno lahko odkriješ kaj novega,« 
je poudarila Anja Kustec. Po bese-
dah Tine Kuhar pa na koncu ni štelo 

zgolj pridobljeno teoretično znanje, 
ampak so se naučili tudi sodelova-
nja, pridobili so delovne navade in 
spoznali, da včasih trdo delo k us-
pehu pripomore več kot sam talent. 
Anja Kustec bo oktobra začela študij 
prevajalstva na ljubljanski filozofski 

fakulteti, Tina Kuhar pa se je odloči-
la za študij psihologije. 

Na Gimnaziji Škofja Loka so po-
nosni še na dijaka Blaža Freliha, 
ki je dosegel stoodstotni uspeh pri 
kemiji. Pri slovenščini na višjem ni-
voju je vse možne točke doseglo 13 
kandidatov, to so: Teja Barašin, Man-
ca Jerala, Marija Klemenčič, Tia Ko-
der, Sebastijan Kordiš, Tina Kuhar, 
Anja Kustec, Anja Pavec, Ula Pavlič, 
Ajda Pokorn, Mojca Prevodnik, Luci-
ja Rihtaršič in David Uršič. Pri mate-
matiki na višjem nivoju sta najvišji 
možni rezultat poleg Tine Kuhar in 
Anje Kustec dosegla še Mija Sulja-
nović in Rok Šarić, pri angleščini 
na višjem nivoju pa tudi Lara Biz-
jak, Sebastjan Kordiš, Ana Gabrijela 
Kostanjevec in Ajda Emma Ovse-
nek. David Uršič je najvišje število 
možnih točk dosegel pri nemščini, 
Teja Barašin pri ruščini in Adriana 
Ajdovec pri španščini.

Tina Kuhar in Anja Kustec
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JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

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

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

28.septembra 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Portugalščina

Ruščina   Japonščina   Kitajščina
Poljščina   Hrvaščina   Slovenščina

Mozaik   Klekljanje   Retorika    Keramika   
Slikanje  Fotografija  Poslikava stekla, svile,...
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V septembru bodo zaključena dela v novih prostorih Krajevne knjižnice 
Trata. Upamo, da nam bo v septembru uspelo pridobiti tudi uporabno 
dovoljenje, ki bo tudi dejansko omogočilo pričetek dela na novi lokaciji. 
Veliki in svetli prostori bodo nedvomno privabili stare in mnoge nove 
obiskovalce. Vabimo vas, da spremljate tekoče objave ter se nam pri-
družite na odprtju. 
V septembru običajno z mesečnim obvestilom sporočamo o dogodkih 
in prireditvah v knjižnici, ki se pričnejo v oktobru. V letošnjem letu pa 
zaradi trenutne zdravstvene situacije in varnostnih zahtev pri izvedbi 
dogodkov tega ne moremo storiti. Zato vse, ki ste do sedaj obiskovali 
naše dogodke prosimo, da spremljate tekoča obvestila preko spleta, kjer 
bomo objavljali vse dogodke, ki jih bomo lahko izvedli v skladu z dovo-
ljenji NIJZ.
Trenutno lahko napovemo le začetek tečaja ROBOTIKE za osnovnošol-
ce, ki se pričenja 17. 9. 2020 in bo trajal vse šolsko leto, ter novega BRAL-
NEGA KLUBA za odrasle, ki bo s srečanji pričel v knjižnici v Škofji Loki 
30. 9. 2020. Za oba dogodka so potrebne predhodne prijave v knjižnici!
Vabimo pa vas, da nas še naprej obiskujete in si izposojate gradivo, saj 
knjiga še vedno ostaja naša zvesta in najboljša prijateljica!        

Š o l s k a  u l i c a  6
4220 Škofja Loka
( 0 4 )  511  2 5  0 5
( 0 5 1 )  3 4 1  1 2 6

NOVI PROSTORI KNJIŽNICE NA TRATI  
IN PRIREDITVE V SEZONI 2020 – 2021

Kolektiv Knjižnice 
Ivana Tavčarja  
Škofja Loka

Mateja Rant, Danica Zavrl Žlebir

Največ prvošolcev je šolski 
prag tudi letos prestopilo v 
Osnovni šoli (OŠ) Škofja Lo-

ka-Mesto, in sicer 87, v OŠ Cvetka 
Golarja je v šolske klopi prvič sedlo 
80 učencev, v OŠ Ivana Groharja 55 
in v OŠ Jela Janežiča devet. V Podru-
žnični šoli (PŠ) Reteče so dobrodošli-
co pod šolsko streho prvič izrekli 20 
učencem, PŠ Bukovica bo obiskovalo 
deset prvošolcev, PŠ Bukovščica pet 
in PŠ Lenart štirje prvošolci. 

Začetek letošnjega šolskega leta 
je bil ne samo za prvošolce, ampak 
tudi druge šolarje poseben tudi za-
radi ukrepov in priporočil za zaščito 
pred novim koronavirusom, ki se jih 
bodo morali držati v šolskih prosto-
rih. Prav zaradi omenjenih ukrepov 
pa je letos odpadel tudi tradicional-
ni obisk župana in predstavnikov 

Pogumno zakorakali na pot znanja

V šolske klopi na štirih škofjeloških šolah in njihovih podružnicah je letos prvič 
sedlo 270 učencev, devet manj kot v lanskem šolskem letu.

občinske uprave na vseh osnovnih 
in podružničnih osnovnih šolah 
v občini. Zato so župan Tine Radi-
nja, podžupan in predsednik Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu (SPVC) Škofja Loka Robert 
Strah ter vodja policijskega okoliša 
Jana Cankar prvošolčke ter njihove 
starše in učitelje pozdravili zgolj prek 
Facebook profila. Župan jim je zaželel 
uspešno šolsko leto, v katerem bodo 
zajeli polno žlico znanja, predvsem 
pa stkali nova prijateljstva. Robert 
Strah je pojasnil, da so pri SPVC pred 
začetkom šolskega leta natančno 
pregledali in uredili šolske poti ter 
poskrbeli za organizirane šolske pre-
voze, obenem pa zagotovili varova-
nje na ključnih šolskih prehodih. O 
varnosti na šolskih poteh jih je pou-
čila še Jana Cankar.

Učence OŠ Škofja Loka-Mesto je na prvi šolski dan obiskal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. 
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19.00-20.30
Ples ob drogu

19.30-20.15 Družabni ples
( diskofox)

torek

18.30 Solo LATINO
nadaljevalna stopnja
ples za ženske

18.30-19.15 Solo LATINO
začetna stopnja:
ples za ženske

17.00 Balet za 
najmlajše 3-6 let 

20.30 PREPLESAVANJE
družabni ples

17.30-18.30  HIPHOP 
 7-11 let in 12-17 let

17.00 Ples za 
najmlajše: 2-3 let

17.45 Ples za 
najmlajše: 4-5 let

ponedeljek

DNEVI ODPRTIH VRAT 

   
   

 NOVI OTROŠKI PROGRAMI
   

SALSA/ KIZOMBA/SWING

 SOLO LATINO-
 PLES samo za ženske

ORGANIZACIJA 
ROJSTNO-DNEVNIH ZABAV

VIKEND plesa in sprostitve v Rovinju, 
16.-18.10.2020.

sreda

INFORMACIJE IN PRIJAVE: www.plesniklub-art.com/ 041244244

17.30-18.15 Jazz balet
 6-9 let in 10-14 let

Brezplačna predstavitev vseh programov
v treh plesnih dvoranah

V PLESNI ŠOLI ART Šk.Loka
od 14., 15., in 16. SEPTEMBRA 2020

V družbi ministra Aleša Hojsa
Učence osnovnih šol Mesto in 

Ivana Groharja je na prvi šolski dan 
obiskal minister za notranje zadeve 
Aleš Hojs. Otroci so pozorno pris-
luhnili ministrovim priporočilom o 
varni poti v šolo. Ocenil je tudi, da je 
za varnost v šolah v Škofji Loki zelo 
dobro poskrbljeno, tudi sodelovanje 
med šolami in policijo je zgledno. 
Sicer pa meni, da je za otroke pri 
vedenju v prometu zelo pomemben 
zgled staršev. »Starši so v tej dobi 
otroštva največji vzorniki otrok in 
njihovo obnašanje na cesti je zelo 
pomembno za razvoj otrok. Njiho-
ve zglede otroci srkajo kot gobe, 
in če starši prečkajo cesto, kjer ni 
prehoda ali celo ob rdeči luči na se-
maforju, to zagotovo ni dobro. Moje 
sporočilo je, da se je treba v prometu 
obnašati odgovorno od samega za-
četka do pozne starosti,« je poudaril 
minister Hojs, ki se zelo dobro spo-
minja tudi svojega prvega šolskega 

dne v poznih šestdesetih letih prej-
šnjega stoletja, ko so ga v šolo spre-
mljali starši.

Obnovljeni v novo šolsko leto
Pred začetkom novega šolskega 

leta so tudi letos izvedli nekatera več-
ja in manjša investicijsko-vzdrževal-
na dela, ki bodo izboljšala funkcio-
nalnost in energetsko učinkovitost 
šolskih stavb, z njimi pa so poskrbeli 
še za trajnostne ekološke rešitve na 
šolskih in vrtčevskih objektih, so po-
jasnili na občini. V OŠ Ivana Groharja 
so obnovili šolsko kuhinjo ter izvedli 
celovito obnovo tartanske atletske 
steze za tek in skok v daljino. V oko-
lici podružnične šole Lenart so od-
kupili nekaj funkcionalnih površin 
za ureditev parkirišča, uredili so tudi 
okolico šole v Bukovščici: prestavili 
so igrala ter uredili parkirišče in vrt. 
V OŠ Škofja Loka-Mesto so sanirali 
streho objekta ter oporni zid in ogra-
jo na zahodnem delu šolskega parka. 

Izvajajo tudi ureditev igrišča na No-
vem svetu. V OŠ Cvetka Golarja so 
zaradi povečanja števila otrok uredili 
dodatno učilnico in postavili dodatne 
garderobne omarice, sanirali so tudi 
streho nad osrednjim šolskim hodni-
kom. Za šolskim poslopjem so uredili 
igrišče z umetno travo za mlajše ot-
roke. Pri podružnici Reteče so zame-
njali ograjo okoli igrišča in ogradili 
senzorični vrt. Za osnovno šolo Jela 
Janežiča pa so pripravili projektno 
dokumentacijo za gradnjo nadzidka. 
V enoti Najdihojca Vrtca Škofja Loka 
so poskrbeli za sanacijo električnih 
inštalacij, ureditev sanitarij v enem 
od atrijev in sanacijo razdelilne ku-
hinje. »Investicijski stroški v enoti 
Kamnitnik pa so povezani predvsem 
z odprtjem, zagonom in optimalnim 
poslovanjem novega 15-oddelčnega 
vrtca.« Za vsa investicijsko-vzdrže-
valna dela v osnovnih šolah in eno-
tah vrtca so skupaj odšteli 380 tisoč 
evrov.



Nadvse pisan zaključek poletja
Kljub nepredvidljivi zdravstveni situaciji in številnim omejitvam za 
organizatorje prireditev je Občini Škofja Loka skupaj s soorganizatorji tudi letos 
uspelo izpeljati festival Pisana Loka. Med 21. in 29. avgustom se je tako zvrstilo 
kar petnajst različnih dogodkov za vse generacije. Festival je tako tudi letos 
združil številna škofjeloška društva, organizacije in zavode, ki so poskrbeli za 
pester kulturni utrip mesta.

Enega od glasbenih vrhuncev je predstavljal nastop ene najpriljubljenejših slovenskih rokovskih zasedb Dan D, ki se je po sedmih letih vrnila na 
Loški grad. Tokrat so nastopili v intimnejšem vzdušju, saj je bilo zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom na voljo omejeno število 
vstopnic. Mateja Rant / Foto: Lovro Megušar

Škofja Loka se je odela tudi v pliš – glasbeno zasedbo Pliš v jedru 
sestavljata izvrstna vokalistka Aleksandra Ilijevski in Marko Gregorič 
na kitari in kontrabasu. Pred nekaj leti sta »plišasta« postala še 
Murat kot beatboxer in Tomaž Gajšt na trobenti in klaviaturah. Med 
njihove največje uspešnice sodita Metulji in Raj. / Foto: Denys Shadro

Festival so s svojim koncertom sklenili Prismojeni profesorji bluesa, 
ki jo označujejo za eno naših najbolj markantnih glasbenih skupin 
zadnjega desetletja, ki ubrano pluje skozi razne žanrske tokove. 
Koncert se je odvijal v Šolski ulici, kjer se je prav na zaključno soboto 
festivala začel projekt Odprta ulica. / Foto: Denys Shadro
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Na Trgu pod gradom so svoje pesniške jezike »žulile« Slam zverine. 
Gre za zasedbo mariborskih pesnikov, ki navdihuje ljubitelje poezije 
in ustvarja novo, pesnikom naklonjeno javnost. Občinstvu so na 
nekonvencionalen način posredovali avtorsko poezijo mladih 
ustvarjalcev, ki raziskujejo nove možnosti za implementacijo poezije 
v družbo. / Foto: Nina Medved

Na Cankarjevem trgu so za izdatno dozo smeha poskrbeli trije 
standup komiki: Boštjan Gorenc - Pižama, Sašo Stare in Rok Bohinc. 
/ Foto: Denys Shadro
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STROKOVNI PREGLEDI VIDA
ponedeljek – petek od 8. do 18. ure 

Kidričeva cesta 3, Škofja Loka
Tel.: 04 511 17 16       
optika.oman@gmail.com

SPECIALISTI ZA OČALA IN KONTAKTNE LEČE 

UJEMITE KATERO OD AKCIJ  
1+1 GRATIS V NAŠI POSLOVALNICI

že od leta 1993

V Z O R E C

Ljubitelje klasične glasbe sta z milimi zvoki navdušili Katarina 
Tominec in Lucija Čemažar z romantično glasbo za violino in klavir, ki 
je čarobno donela v Nunski cerkvi. / Foto: Denys Shadro

Najmlajši obiskovalci festivala so se lahko pridružili interaktivni igri 
Preiskovanje, ki se je razpletala po ulicah srednjeveške Škofje Loke. 
Po sledeh ruske mafije jih je popeljala turistična vodička Natalia 
Lapina. / Foto: Denys Shadro O
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Mateja Rant, foto: osebni arhiv

Dogodivščine, namen katere 
je bila krepitev vezi očeta s 
sinom s kakovostnim pre-

življanjem prostega časa, se je že 
pred letoma domislila partnerica 
Tadeja Šmida Tina Rankel. Čeprav 
je od ideje do izvedbe minilo kar ne-
kaj časa, pa sta letos takoj po koncu 
pouka v juniju »brez kakršnih koli 
športnih priprav zakorakala po naši 
prelepi morski obali«, je pojasnila 
Tina Rankel. »Izvedla sta podvig, ki 
si ga bo kmalu 15-letni sin zapomnil 
za vse svoje življenje,« je poudarila 
in dodala, da je pomembno krepiti 
zdrav duh v zdravem telesu, daleč 

od računalnikov, telefonov in raču-
nalniških igric. »Najpomembneje 
je otroku dati dobre vzore gibanja v 
naravi, ga motivirati k novim dosež-
kom ter ga tako vzgojiti v dobrega, 
zdravega in srečnega človeka.«

Svoj pohod sta začela na Debelem 
rtiču, za prvi dan pa sta si za cilj zas-
tavila Izolo. »Že na začetku, pri Debe-
lem rtiču, sta naletela na prvo oviro: 
ograjen kamp. Mahnila sta jo skozi 
vinograde, mimo razpadajočega sta-
rega vojaškega stolpa, skozi naselje 
do obale s strmimi flišnimi kamni-
timi stenami, imenovanimi klifi,« je 
opisala Tina Rankel. Do Ankarana 
– razen mimo Bolnišnice Valdoltra 
– sta lahko pešačila ob morju. Večji 
ovinek sta morala narediti okoli Luke 
Koper, kjer so ravno raztovarjali ve-

liko ladjo z zabojniki. »Razgled skozi 
opazovalnico na Škocjanski zatok in 
tamkajšnje pernate živalce je ta ob-
voz nekako poplačal.« Proti Izoli sta 
pot nadaljevala po tako imenovanem 
Rexovem ovinku, ki je že nekaj časa 
zaprt za motorni promet ter je name-
njen izključno rekreaciji in turizmu. 
»Ob poti so tudi informativne table, 
na katerih med drugim lahko prebe-
remo, da je bil ob koncu druge sve-
tovne vojne med letalskim napadom 
zavezniških sil ravno med Koprom in 
Izolo potopljen 268 metrov dolg itali-
janski potniški parnik SS Rex, ki je 
takrat veljal tudi za najhitrejšo ladjo 
na svetu,« je kot zanimivost navedla 
Tina Rankel. Do središča Izole pa sta 
morala pešačiti po cesti, saj so kampi 
ob obali vsi ograjeni.

Naslednji dan je bil njun cilj Por-
torož. Napotila sta se mimo marine 
v Izoli in kmalu prišla do kopališča 
v Simonovem zalivu. »Tam že nekaj 
časa potekajo tudi izkopavanja rim-
ske vile in rimskega pristanišča iz 
obdobja 181 let pred našim štetjem,« 
je pojasnila Tina Rankel in doda-
la, da obalo krasijo številni zalivi 
in visoki klifi, kjer je treba biti zelo 
previden, saj v obdobjih nalivov lah-
ko pada nevarno kamenje. »Mnogi 
tvegajo kopanje pod njimi, sploh v 
najlepšem med njimi – Mesečevem 
zalivu.« Tam sta Tadej in Tristan 
Šmid za spomin nabrala tudi nekaj 
zanimivih kamenčkov in ostan-
kov školjk ter pozdravila pobiralca 
odpadkov. Kot sta opazila na svoji 
poti, je slovenska obala precej čista, 
saj odpadkov ni bilo veliko. Posebno 
doživetje za oba je bil spust v park 
Strunjan, soline in zaprto laguno 

Med hojo še okrepila medsebojne vezi

Tadej Šmid iz Škofje Loke je s sinom Tristanom v letošnjem juniju prehodil 
slovensko morsko obalo. V treh dneh sta premagala dobrih šestdeset kilometrov 
in se še bolj povezala med seboj.

Tadej in Tristan Šmid s transparentom, s katerim ju je ob zaključku poti pričakala Tina Rankel
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Stjužo, kjer domujejo številne ogrožene živalske vrste, je 
pojasnila Tina Rankel. Na njuno žalost pa so soline rav-
no takrat obnavljali, zato sta jih morala obiti. V Fiesi sta 
si vzela čas za počitek in malico ter si v morju ohladila 
noge. V Piranu sta nato obhodila stolno cerkev sv. Jurija 
in Rt Madono pri svetilniku. Na tem območju morje dose-
že celo 38 metrov globine, zato to območje imenujejo tudi 
podvodni Triglav. »Ko sta se mimo piranske marine vra-
čala proti Portorožu, sem ju čakala na glavnem pomolu in 
ju skozi zelo polno plažo Portorož – občutno preveč polno 
v času protivirusnih ukrepov – pospremila v apartma in 
jima postregla z okrepčilno kolerabno juho s klobaso in 
zelišči,« je razložila Tina Rankel.

Zadnji dan podviga sta se mimo Portoroža, Lucije in 
Sečovelj odpravila do končnega cilja, hrvaške meje, od 
tu pa sta se potem peš vrnila nazaj v Portorož, da bi se 
izognila morebitni gneči na meji. Tina Rankel ju je ob 
vrnitvi v Kampu Lucija pričakala s transparentom do-
brodošlice. »Po prvem navdušenju snidenja sta takoj za 
tem oba skočila v morje, da se ohladita,« je opisala za-
ključek njune poti, ki je po njenih besedah minila brez 
poškodb, če odštejemo sončne opekline, ker nista upora-
bila kreme z zaščitnim faktorjem. Zadnji dan počitnic ob 

slovenski obali so si z izletniške ladjice, ki ob koncih te-
dna pluje med Ankaranom, Koprom, Izolo in Piranom vsi 
skupaj z morja ogledali večji del njune poti in ob tem že 
snovali naslednji podvig, nam je še zaupala Tina Rankel.

Zemljevid poti z grafom, ki sta ga pripravila Tina Rankel in Tadej Šmid
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Delo z naravo in v nara-
vi je posebno in nepred-
vidljivo, polno izzivov 
in nenehnih sprememb, 
ni nam dolgčas. Uspeš-
ne zgodbe nastanejo v 
sodelovanju s sodelav-
ci, med vsakodnevnimi 
ogledi parka, med po-
govori … Nove težave 
so hkrati novi izzivi 
za vse nas, zaposlene 
v Arboretumu. Razve-
seli me veliko stvari, 

od majhnega cveta nepozebnika do čudovite 
rožnate potonike, posebno rad, to je ostalo iz 
mladosti, opazujem metulje, rad poklepetam 
z obiskovalci …
Letošnja sezona se je zelo optimistično zače-
la, do zaprtja parka zaradi koronavirusa smo 
imeli prodanih že tri tisoč sezonskih vstopnic, 
obiskovalci so se navadili, da je v Arboretumu 
vedno lepo, tudi če ni vse v cvetju. Štirinajste-
ga marca smo po navodilih lastnika park za-
prli, odprli pa spet 20. aprila, do konca aprila 
prehod med občinami še ni bil dovoljen, zato 
so ga lahko obiskovali le občani Kamnika. S 
1. majem so se ukrepi sprostili. Obiskovalci 
so pokazali, da so pogrešali Arboretum in da 
ga z veseljem obiskujejo. Med obiskovalci so 
seveda v veliki večini domači gostje, manjka 
nam skupin, tujih in domačih, velik manko 
so tudi šolske skupine. Običajno je šolskih 
skupin največ v aprilu, maju in juniju. Glede 
na to, da večje prireditve niso bile dovoljene, 
smo v juniju organizirali več manjših, nasto-
pe glasbenih šol, serijo manjših koncertov, 
lutkovne  predstave, med počitnicami je (ne 
bo) večerni kino pod krošnjami s kar 12 filmi, 
pripravili smo razstavo Za pojest’ lepo, kjer 
zelenjavo predstavljamo kot okrasne rastline 

in cvetlice kot užitne. Atrakcij željnim smo 
ponudili cvetličnega kužka, za konec počitnic 
pripravljamo večjo cvetlično razstavo, za zimo 
sprehod med lučkami in še vrsto predvsem 
manjših dogodkov. Odlično sodelujemo in se 
povezujemo z drugimi turističnimi ponudniki 
v Kamniku, Domžalah in širši okolici. Želimo 
si zadovoljnih obiskovalcev, zato se vedno 
trudimo z novimi in dodatnimi programi v 
parku.
Kateri del parka je vaš najljubši? Kje najdete 
navdih za vse nove ideje, ki privabijo toliko 
obiskovalcev v park?
Posebno mesto ima seveda formalni park s 
svojo večno lepoto s svojo zgodbo, energijo, 
ki jo daje celotnemu parku in obiskovalcem. 
Sicer pa ob različnih letnih časih uživam v 
vsem parku. Novih idej je veliko, na srečo vse 
niso uresničljive, včasih pridejo hitro, drugič 
spet traja in traja, da pride prava.
Kaj pa je obiskovalcem v parku najbolj všeč?
Vsem je skupna neke vrste sprostitev v nara-
vi, eni jo najdejo v dolgih sprehodih, drugi ob 
barvitem cvetju, tretji v prijetni senci stole-
tnih dreves, otroci na prostranem otroškem 
igrišču, skratka veseli smo, da večina naših
gostov park zapušča zadovoljna.

Koliko časa opravljate 
de  lo v Arboretumu Vo l
čji Potok?
V Arboretumu delam 
več kot 25 let.
Kateri del parka vam je 
najbolj pri srcu?
Rozarij, ker se s temi 
rastlinami veliko ukvar-
jam. Vrtnice imajo mno-
go občudovalcev in še več 
občudovalk. Vse dejav-
nosti, ki jih vodim okoli 
vrtnic, se praviloma raz-

vijejo v zelo prijetno interakcijo z obiskovalci, 
ki obogati vse udeležence, tako obiskovalce kot 
mene.
Kateri del parka priporočate za mini piknik v 
dvoje ali družinski piknik s košarico lokalnih 
dobrot, ki jo imate v svoji ponudbi storitev?
Vsekakor spodnji, ravninski del Arboretuma, 
kjer je veliko trave in mnogo senčnih kotič-
kov.
Katere so vaše najljubše rastline, rože, dreve
sa? V katerem delu parka jih najdemo?

Sem gozdar. Zelo ljubi so mi deli naravnega 
gozda v Arboretumu. Arboretum Volčji Potok 
je bil namreč leta 1950 zavarovan tudi kot goz-
dni park in morda se bomo kdaj v prihodnje 
spet bolj posvetili tej vsebini. Gozd je v Slo-
veniji najbolj kompleksen ekosistem in lahko 
človeku veliko sporoči, če ga je pripravljen opa-
zovati, študirati in poskušati razumeti. Poleg 
bukev, ki so najbolj posebna drevesa pri nas, mi 
je najljubša roža »gartroža«. Vrtnice so izjemno 
tesno vpete v našo civilizacijo in kulturo in so 
toliko bolj zanimive, kolikor več veš o njih.
Ali se pogovarjate z rožami?
Da, pogovarjam se brez besed. Opazujem jih 
in se trudim razumeti, kako se odzivajo na 
vse, kar se jim dogaja.
Park je prelep v vseh letnih časih. V katerem 
delu leta ima park za vas še poseben čar?
Park je zame najbolj očarljiv, ko ozelenijo 
drevesa. Te vedrine in optimizma, ki ga prvih 
14 dni premore  ozelenjeno drevje, ne zmore 
noben drug letni čas.
Kako bi povabili k vam družine z otroki? Kaj 
pa zaljubljene pare in upokojence?
Ljudem, ki se zares ukvarjajo s svojimi ot-
roki, ni treba dajati navodil, kaj naj z njimi 
počnejo. Za tiste, ki bi si od otrok radi za hip 
spočili, je v Arboretumu otroško igrišče, ki 
otroke močno pritegne. Zaljubljenim parom 
je lepo povsod. Če pridejo na lepše, v Arbore-
tum, jim bo še lepše. Upokojenci so najbolj 
zvesti obiskovalci parkov. 
Katere so morebitne posebne lastnosti gostov 
iz različnih držav, ki prihajajo k vam? Kaj pa 
opazite pri Slovencih iz različnih pokrajin?
Italijane prepoznaš po tem, da pridejo dru-
žinsko ali v parih in da radi sedejo na odejo in 
uživajo v pikniku. Avstrijci prihajajo k nam v 
seniorskih skupinah. Hrvatov še ni toliko, da 
bi jih imeli možnost spoznati do te mere, da 
bi jih lahko »diagnosticirali« na daleč. Želimo 
si jih več. Slovenci so dokaj različni. Razlike 
so med podeželani, ki so do parka načeloma 
zelo spoštljivi, in  meščani, za katere je vča-
sih vse kar preveč njihovo. 
Načrtujete kakšno novost zasaditve v parku?
Park ni nekaj za večno nespremenljivega. Dre-
vesa in druge rastline imajo svoj vek in jih je 
treba nadomeščati in prizore prenavljati. Ar-
boretum Volčji Potok je kulturni spomenik, 
ki mora predvsem ohranjati in vzdrževati 
starejše dele parka, ki prestavljajo dediščino. 
Več fleksibilnosti in možnosti je pri cvetju in 
začasnih postavitvah, tu pa je Arboretum zna-
no dinamičen in nikoli dve leti zapored popol-
noma enak.

VEČ NA: WWW.ARBORETUM.SI

Obrazi turizma v Kamniku
Predstavljamo vam srčne posameznike, ki jih srečujete pri turističnih ponudnikih po vsej občini  
Kamnik. Posameznike, ki predstavljajo prvi stik z gostom ali pa iz ozadja poskrbijo, da gostje izkusijo  
nepozabna doživetja. Posameznike, ki so pomemben gradnik turizma in od katerih je odvisno, ali bo turist odšel 
zadovoljen, srečen in vesel in se vrnil tudi naslednje leto. Predstavljamo vam nekaj obrazov turizma v Kamniku.

Opazovati metulje, poklepetati s sprehajalci, »za pojest’«
lepo cvetje v Arboretumu Volčji Potok

Aleš Ocepek,  
direktor
javnega zavoda 
Arboretum

Matjaž Mastnak, 
univ. dipl. inž.
gozd., pomočnik 
direktorja

ZDAJ JE ČAS za odkrivanje starodavnih 

izročil pastirjev.

ZDAJ JE ČAS za termalno sprostitev sredi 

narave, le streljaj od mesta.

ZDAJ JE ČAS za odkrivanje skrivnosti srednjeveškega mesta v objemu Alp.

ZDAJ JE ČAS, da se prepustiš vonju 
tisočerih cvetlic na pragu Kamnika.

Zdaj je čaṡ    Doživi Kamnik           v objemu     Kamniško-Savinjskih AlṗSvoje doživetje poišči na wwẇ visitkamnik̇ com wwẇ arboretuṁ siwwẇ terme−snovik̇ siwwẇ velikaplaninȧ si

#visitkamnik

TIC TOČKA, GLAVNI TRG 2, KAMNIK
EMAIL: TIC@VISITKAMNIK.COM 
TELEFON: +386 (0) 831 82 50 

#ifeelsLOVEnia  #mojaslovenija  www.slovenia.info

Všečkaj in objavi fotografijo: 

                                     @VISITKAMNIK #VISITKAMNIK               VISIT KAMNIK #termesnovik  
#arboretumvolčjipotok  #velikaplanina

Naj  
mestno 

jedro
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www.prevc.si

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

Alples studio BTC Ljubljana, 
Dvorana 10
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si
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www.prevc.si

Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
M: 051 314 861 M: 051 314 862
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20

E: alples.studio@prevc.si

do
       

-55% 
popust

 kuhinje po meri
 celotna oprema novogradenj
 prenova stanovanj

Akcija velja do 15.9. za leseni del Dankuchen ob plačilu z gotovino.

Maja Bertoncelj

Ta konec tedna, v nedeljo, 13. septembra, bo potekal 
deveti kolesarski Vzpon na Lubnik. To bo četrta 
tekma v sklopu letošnjega Pokala Polanskih puk-

lov: po Starem vrhu, Pasji ravni in Javorču.
Kolesarji se bodo zbrali na Mestnem trgu v Škofji 

Loki, od koder se bo karavana ob 10. uri po Poljanski ces-
ti v zaprti vožnji podala do začetka 7,2 km klanca, kjer bo 
leteči start, cilj pa približno 400 metrov višje pri okrepče-

valnici Nace. Organizatorja sta Društvo Tek 4 mostov in 
Športna zveza Škofja Loka.

Kolesarska zveza Slovenije pa za 3. oktober v Škofji 
Loki načrtuje organizacijo kolesarske dirke, državne-
ga prvenstva za mladinke in mladince. Start in cilj sta 
predvidena na Mestnem trgu. Kot pojasnjujo, gre za zelo 
atraktivno in dinamično tekmovanje. Trasa je že določe-
na. Dolžina kroga je 6000 metrov. S takšnim dogodkom 
bi zagotovo prispevali k promociji Škofje Loke in pope-
strili dogajanje.

Kolesarska jesen

Konec tedna bo kolesarski Vzpon na 
Lubnik, na začetku oktobra Kolesarska 
zveza Slovenije v Škofji Loki načrtuje 
izvedbo državnega prvenstva za 
mladinke in mladince. 

Vzpon do Naceta v vasi Breznica je med kolesarji zelo priljubljen. 
V nedeljo, 13. septembra, se bodo devetič merili, kdo ga prevozi 
najhitreje. 
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Salon: Todraž 11, 4224 Gorenja vas T: 04 510 54 00
www.int-vrata.si info@int-vrata.si

DAN ODPRTIH VRAT   19. SEPTEMBRA
Ob jubileju bomo v soboto, 19. septembra 2020, organizirali dan 
odprtih vrat. Ogled firme bo ob 11. in 13. uri.

NAGRADNO ŽREBANJE  1.000 EUR
Pravila so objavljena na www.int-vrata.si

Maja Bertoncelj

Izvršni odbor Balinarske zveze 
Slovenije je junija izbral selektor-
ja slovenske članske reprezen-

tance. Naslednji dve leti jo bo vodil 
Davor Janžič, ki je dobil popolno 
podporo. Janžič prihaja iz škofjelo-
ške balinarske šole, zadnja leta pa je 
aktiven v Kranju. Njegov pomočnik 
je Bojan Berčič, ki prihaja iz Balinar-
skega društva Trata. Prav v Škofji 
Loki sta pretekli mesec reprezentan-
te zbrala na tridnevnih pripravah.

Članska moška reprezentanca 
se je zbrala po daljšem času in se v 
razširjeni sestavi pripravljala za na-
daljevanje koledarskega leta. Jan-
žič je imel v balinarski dvorani Tra-
ta na voljo Aleša Borčnika, Anžeta 
Petriča, Dejana Tonejca, Marka Šva-
ro, Martina Zdauca, Tadeja Premru-
ja, Gregorja Severja, Erika Čeha, 
Gašperja Povha, Žana Sodca in Jako 
Kosirnika, svojo odsotnost pa je 
opravičil zgolj Jure Kozjek. Potrdili 
so, da slovensko moško balinanje 
upravičeno sodi v sam svetovni vrh, 

saj so na treningih dosegali odlične 
rezultate v tehničnih disciplinah, v 
katerih je izstopal Aleš Borčnik z 49 
zadetki, ter igri v krog. »Fantje so se 
zelo potrudili in delali zelo zavze-
to. V tekaških disciplinah so kljub 
izostanku ligaškega tekmovanja 
prikazali odlično pripravljenost. 
Tudi v klasičnih igrah so nekate-
ri izstopali. Na splošno sem lahko 
zelo zadovoljen. Menim, da imamo 
odlično bazo igralcev, ki lahko na 
velikih tekmovanjih napadajo naj-

višja mesta v vseh disciplinah. S 
pomočnikom Bojanom Berčičem 
bova imela sladke skrbi pri izbiri,« 
je pojasnil Davor Janžič. 

Balinarska zveza Slovenije je 
objavila razpored tudi tekmovanj v 
najmočnejši slovenski Superligi, v 
kateri igra Škofjeloška Trata. Liga se 
bo s 1. kolom začela v soboto, 31. ok-
tobra. Trato čaka gostovanje pri ekipi 
Agrochem Hrast. Prvo tekmo doma 
bodo igrali 7. novembra, nasprotnik 
bo Zabiče.

Balinarska reprezentanca na pripravah  
v Škofji Loki
Tridnevne priprave slovenske moške članske reprezentance je vodil novi 
selektor Davor Janžič, njegov pomočnik je Bojan Berčič.

Članska moška reprezentanca se je v Škofji Loki pripravljala na nadaljevanje koledarskega 
leta. / Foto: arhiv BZS



GARAŽNA VRATA ZA VSAK AVTO

AKCIJA
dvižna garažna vrata s pogonom

že od 650,00 EUR
v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% DDV

Posebno ugodne akcijske cene tudi za sekcijska garažna vrata  
različnih dimenzij, motivov in barv

že od 850,00 EUR
v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% DDV

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

VAŠ AVTO BI IZBRAL NAŠA GARAŽNA VRATA

www.teradom.si  I  info@teradom.si  I  080 14 12  I  040/66 66 12
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Mateja Rant 
Foto: arhiv Matjaža Reška

Matjaž Rešek je potrebno zna-
nje za izdelavo klobukov kar 
16 let pridobival v nekdanji 

tovarni klobukov Šešir ter v nekaterih 
klobučarskih tovarnah in delavnicah 
po svetu. »Po stečaju podjetja Šešir 
sem ocenil, da imam dovolj znanja in 
ljubezni za izdelavo klobukov, da bi se 
s to dejavnostjo lahko začel samostoj-
no ukvarjati,« je pojasnil in dodal, da so 
vsi klobuki izdelani ročno.

Ta čas tako ureja delavnico za iz-
delavo klobukov v najetih prostorih 
nekdanjega Tehnika, zaživela naj bi v 
oktobru. »Poskusno pa sem že izde-
lal nekaj deset klobukov – toliko, da 
sem si dokazal, da je ideja izvedljiva.« 
Klobuke bo izdeloval po meri, tako 
da bo kupec lahko sam izbral obliko, 
barvo in dodatke na klobuku. Verja-
me namreč, da se glede na dolgoletno 
tradicijo klobučarstva v Škofji Loki 
ta dejavnost tu mora nadaljevati. 
»Klobučarjev v Sloveniji je malo, pa 
še ti večkrat posegajo po cenejšem 
materialu – ovčji volni. V moji delav-
nici bodo klobuki narejeni iz zajčje in 
kunčje dlake,« je pojasnil Rešek. Vsaj 
na začetku svoje nove podjetniške 
poti zato upa tudi na pomoč lokalne 
skupnosti, verjame pa, da bo v pri-
hodnje s tem mogoče preživeti.

Odpira 
klobučarsko 
delavnico

V nekdanji stavbi Tehnika 
Matjaž Rešek nadaljuje 
dolgoletno tradicijo 
izdelovanja klobukov na 
Škofjeloškem.

Klobuke Matjaž Rešek izdeluje ročno.



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

| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |

GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN

Avtomatska  
garažna vrata

od 850 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

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

Dom je, kjer se počutimo varne

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

Zadnji četrtek v avgustu so Pr' Pepet predstavili knjigo Marice Mrak Bo 
že kok, še zmeri je blo kok. Knjiga je izšla v samozaložbi in pripoveduje 
o zanimivih prigodah različnih ljudi. Tokrat je z avtorico knjige na terasi 
omenjene gostilnice na fotografiji njena sošolka iz nižje gimnazije Anica 
Brelih. A. B. / Foto: Tina Dokl

Za družbenokritični šanson sta na Večernem odru letošnjega Kamfesta v Kamniku poskrbela 
Drajnarjuva vampa: brata Tomaž in Jernej Hostnik. Butična publika pod odrom je nastop 
pozdravila z aplavzom, med prišleki pa sta bila glasbenika še posebno vesela obiskovalcev iz 
njunega mesta, Škofje Loke. A. B. / Foto: A. B.

Grafični oblikovalec Luka Kravanja in 
arhitektka Urška Bavčar sta sodelovala pri 
snovanju oblikovalske zasnove razstave 
Glina v prostoru in času, ki je ta čas na ogled 
v Galeriji Loškega gradu. Sicer delujeta v 
oblikovalski skupini Kolektiv DVA s sedežem 
v Ljubljani, katerega članica je še grafična 
oblikovalka Anamarija Ludvik. Trojico med 
drugim druži prav ljubezen do oblikovanja 
keramike, iz njihove ustvarjalnice pa prihaja 
predvsem različno keramično posodje kot 
svetila. I. K. / Foto: Igor Kavčič

Vrt Sokolskega doma v Škofji Loki je v 
poletnih mesecih gostil tudi literarno-
glasbeni večer, na katerem smo prisluhnili 
prozi in poeziji članov skupine Mladi literati, 
ki so ustvarjali na delavnicah pisanja z 
Leonoro Flis. Večer so poimenovali B I T I 
z Mladimi literati, zgodil pa se je v okviru 
loške Bralnice. Niso se ga udeležili sicer vsi 
udeleženci delavnic, velika večina pa. Vodila 
ga je Anja Eržen, sicer vodja projekta, tudi 
sama pa je sodelovala na delavnicah. A. B. / 
Foto: A. B.

Čivkarije.
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Šuceva 23, Kranj
dolnov@dolnov.si

04 201 30 14

   SALON KOPALNIC

   PLOŠČICE

   SANITARNA KERAMIKA

   SANITARNE ARMATURE

   NOTRANJA VRATA

   TUŠ KABINE IN KADI

   KOPALNIŠKO POHIŠTVO

   PRENOVA

w w w.dolnov.si

Nova velika  zaloga ploščic in 
granitogresa iz Italije in Španije.

Veliko znižanje ek sponatov

Suzana P. Kovačič

Na Zvezi potrošnikov Slovenije 
svetujejo, da obiščete spletno 
mesto Ekosklada in preverite, 

za kaj vse lahko dobite ugoden kredit 
ali subvencijo. »Kredit Ekosklada lah-
ko, če ste kreditno sposobni, dobite 
z obrestno mero 3-mesečni Euribor 
+ 1,3 odstotne točke. Dodatno raču-
najte še na stroške odobritev v viši-
ni 1,4 odstotka od vrednosti najetega 
posojila oziroma najmanj 40 evrov 
in ne več kot 175 evrov ter na vode-
nje kredita enkrat letno (30 evrov za 
kredite do višine največ štiri tisoč 

evrov in 40 evrov za kredite nad šti-
ri tisoč evrov). Zavarovanje kredita 
z zavarovalno premijo je odvisna 
od odplačilne dobe kredita in zava-
rovalne osnove, izračunane po nas-
lednji formuli: AN (anuiteta kredita) 
x n (število mesečnih anuitet). Zara-
čunana premija je zmnožek zavaro-
valne osnove in zavarovalne premi-
je, izražene v odstotku, in sicer 0,98 
odstotka za odplačilno dobo do štiri 
leta, 1,28 odstotka za odplačilno dobo 
nad štiri do devet let, 1,78 odstotka za 
odplačilno dobo nad devet do 15 let in 
1,98 odstotka za odplačilno dobo nad 
15 do 20 let,« pojasnjujejo pri ZPS.

Najmanjši možen znesek kredita 
pri Ekoskladu je 1500 evrov. V neka-

terih primerih lahko za isto naložbo 
dobite tako kredit kot subvencijo. 
»Predvsem subvencij ne spreglejte 
– povrnjenih lahko dobite kar nekaj 
sredstev; pri nakupu plinske peči do 
polovico zneska, pri izolaciji strehe 
in fasade do 20 odstotkov oziroma 
12 evrov na kvadratni meter, za zu-
nanje stavbno pohištvo prav tako do 
20 odstotkov oziroma do 150 evrov 
na kvadratni meter ...« Prejemni-
ki redne denarne socialne pomoči 
(zadnjih devet mesecev) ali varstve-
nega dodatka pa ste upravičeni do 
stoodstotnih subvencij, v nekaterih 
primerih tudi če ste le najemniki 
in ne lastniki nepremičnin, kjer se 
bodo investicije izvajale.

Preverite ponudbo, če razmišljate o kreditu
Če razmišljate o kreditu za financiranje obnovljivih virov energije, električnega 
avtomobila ali obnove doma, ne spreglejte ponudbe Ekosklada. Za nekatere 
skupine prebivalstva so na voljo tudi stoodstotne subvencije.



Suzana P. Kovačič

E-odpadke je treba ločeno zbirati in oddati na po-
sebna mesta. Tudi na več lokacijah v občini Škofja 
Loka je nameščenih devet uličnih zbiralnikov za 

oddajo odsluženih e-odpadkov: malih aparatov in baterij. 
E-odpadki zaradi težkih kovin in drugih nevarnih snovi, 
ki jih vsebujejo, ne sodijo med mešane komunalne od-
padke, zato jih je treba ločeno zbirati in oddati na poseb-
na mesta. Možnosti za njihovo oddajo je veliko in ena 
izmed njih je tudi ulični zbiralnik. Po Sloveniji jih je pos-
tavljenih že okrog 670, večinoma stojijo na večjih ekolo-
ških otokih. Še posebej mali aparati in baterije se zaradi 
svoje majhnosti velikokrat znajdejo med mešanimi od-
padki, ulični zbiralniki pa marsikaterega izmed njih us-
pešno prestrežejo in poskrbijo za pravilno obdelavo. Pos-
tavljeni so v organizaciji družbe ZEOS v sklopu projekta 
Life Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, 
ki je sofinanciran s strani Evropske komisije in ministr-
stva za okolje in prostor. V Sloveniji so v sklopu te mreže 
zbrali že približno tisoč ton tovrstnih odpadkov. Lokacije 
najdete na spletnem zemljevidu na www.stariaparati.si. 
»V občini Škofja Loka stoji devet uličnih zbiralnikov za 
oddajo odsluženih e-odpadkov. Umestili so jih v sodelo-
vanju z lokalnimi partnerji in podjetjem Loška komuna-
la, kjer je vodja ravnanja z odpadki Janez Štalec povedal: 
»V teh zbiralnikih se je od njihove postavitve leta 2016 
zbralo že dobrih 22 ton malih aparatov in odpadnih bate-
rij (številka velja še za dva zbiralnika v občini Železniki, 
ker podjetje ZEOS vodi evidenco za obe občini skupaj).« 

E-odpadki so posebni 
odpadki

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  
prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic  
 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%

Odprodaja testnih e-koles
do -50% in novih e-koles do -32%

www.bokalsport.si T: 04 51 12 880 Mestni trg 20, Škofja Loka



38 KUHARSKI NASVET  

Foto: arhiv projekta Okusi Loškega podeželja

Izbor jedi za Okuse loškega po-
deželja so pripravili s pomočjo 
etnologinje Bože Grafenauer in 

kuharskega mojstra And reja Golja-
ta. Med recepti, ki so jih izbrskali iz 
skrinj naših babic, je tudi jabolčni 
kuhani štrukelj s cimetovo omako. 
Kot so pojasnili, so bili štruklji že v 
preteklosti in so še danes nepogreš-
ljiv del jedilnikov. »Gospodinje so jih 
postavile na mizo ob različnih prilo-
žnostih. Še posebno so rade z njimi 
postregle ob kmečkih opravilih, za 
praznike in med postom.« Danes so 
štruklji, odvisno od nadeva, lahko 
samostojna jed ali priloga h glavni 
jedi. Svojevrstna dobrota pa so tudi 
štruklji kot sladica, nadevani z ja-
bolki domačega travniškega sadov-
njaka, postreženi z omamno dišečo 
cimetovo omako. 

Sestavine:

• 400 g vlečenega testa 
• 500 g jabolk 
• 50 g rozin 
• 150 g medu ali rjavega sladkorja 
• limonin sok 
• mleti cimet 
• limonina lupinica 
• olje za mazanje 
• alu folija 

Jabolčni kuhani štrukelj s cimetovo omako

Med tradicionalnimi loškimi jedmi, ki so jih v okviru projekta Okusi loškega 
podeželja zbrali na Razvojni agenciji Sora, tokrat predstavljamo recept za 
jabolčni kuhani štrukelj s cimetovo omako.

Priprava: Olupljena jabolka naribamo, pokapamo z limoninim sokom, prime-
šamo namočene rozine, med ali rjavi sladkor, mleti cimet in limonino lupi-
nico. Z nastalo maso namažemo tri štruklje in jih zavijemo. Za vsakega smo 
vzeli po dva lista vlečenega testa (liste položimo enega na drugega), trdo za-
vijemo v pooljano alu folijo in kuhamo v počasi vreli vodi 20 minut. Kuhane 
štruklje vzamemo iz vode, počakamo nekaj minut, nato jih odvijemo, nareže-
mo in ponudimo. Štruklje lahko pokapamo z na maslu svetlo prepraženimi 
drobtinami.

Cimetova omaka: jabolčni kompot, sladkor po potrebi, cimet, gustin. Jabolčni 
kompot pretlačimo, dodamo sladkor, mleti cimet, v hladni vodi zmešan gus-
tin, nato prevremo in nalijemo pod štrukelj.

Medena omaka: med, vino, rjavi sladkor, gustin, voda. V kozico damo med, rja-
vi sladkor, vino in z vodo zmešan gustin. Prevremo in nalijemo pod štrukelj.

Zahtevnost:        // Čas priprave: 60 min
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Erotična trgovina

KAPSULE BIG BOY GOLDEN ERECT
                    Z VITAMINI

 

PRESENETITE PARTNERKO Z NEVERJETNO

                   SPOLNO MOČJO!

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE!

PROIZVEDENO V EU!

INFORMACIJE IN NAROČILA 031 399 322 www.venera-shop.si

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI

  1
00%

naravno

 Kapsule so namenjene izboljšanju vitalnosti in spodbujanju spolne sle.
 Erekcije postanejo boljše in močnejše. 
 Enostavna uporaba, tik pred spolnim odnosom.
 Učinek se občuti že eno uro po zaužitju.

39,90€

 
 
 

 

MALA PRAKSA Tel: 
04/201-55-23 
VELIKA PRAKSA Tel: 
04/201-55-22 
 
VETERINA TRATA 
TRATA 34 
4220 ŠKOFJA LOKA 
 
info@veterina-trata.si 

 
 

VETERINARJI SVETUJEJO 
 
              Kaj so ektoparaziti? 
 Ektoparazitoza vključuje širok spekter parazitskih 
členonožcev,                                                                          
ki taksonomsko spadajo v podrazred: Acari (klopi in 
pršice) in v razred Insecta (bolhe, uši, komarji, muhe, 
peščene muhe). 
Z njmi se srečujemo glede na življensko okolje ter letni 
čas. Njihovo zatiranje je pomembno, ker lahko: 
1. povzročajo poškodbe kože: kožne lezije privedejo do 
sekundarnih okužb z bakterijami do    različnih vrst 
dermatitisa 2. inducirajo  imunopatološke odzive: 
imunski odziv, ki ga povzroči ektoparazitna slina, lahko 
povzroči alergijski dermatitis 
3. prenašajo patogene mikroorganizme: preneseni 
patogeni lahko povzročajo tako imenovane vektorske 
bolezni, katere imajo v mnogih primerih večji klinični 
pomen, kot dejanska okužba z ektoparazitom 
 
Z vašim veterinarjem se posvetujte o uporabi 
ektoparaziticidnih spojinah, ki se lahko uporabljajo 
profilaktično ali terapevtsko. Z njihovo uporabo 
zmanjšamo možnost okužbe z zunanjim zajedavcem in 
hkrati tveganje nastanka vektorskih bolezni. 
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hkrati tveganje nastanka vektorskih bolezni. 
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Zadnjo soboto v avgustu je bil na Šolski ulici v Škofji 
Loki organiziran prvi del nadvse zanimivega pro-
jekta, ki ga v sodelovanju z IPoP – Inštitutom za 

politike prostora snuje občina. S tem se je začela Odprta 
ulica, mesec odpiranja Šolske ulice za hojo, kolesarjenje, 
igro in druženje. 

Ideja je preprosta, omogočiti varnejšo pot v šolo ter 
bolj prijetne in zdravju prijazne sprehode med mestnim 
jedrom in staro vojašnico. Šolska ulica je bila za ljudi od-
prta ves dan. Zjutraj se je po njej sprehodilo veliko lju-
di s polnimi vrečkami dobrot s tržnice, popoldan so bili 
na programu gledališka predstava za najmlajše, voden 
ogled Aleje znamenitih Ločanov in Ločank in pa Knji-
žnica pod krošnjami. Zvečer pa je za vrhunec dneva pos-
krbel koncert Prismojenih profesorjev bluesa. 

Rahlo nejeverno so se na začetku dogajanja pešci 
in kolesarji še precej držali pločnika, postopoma pa so 
osvojili prostor celotne Šolske ulice in očitno uživali v 
svobodi gibanja brez motornih vozil. Družine z majhni-

mi otroki so bile nad spremenjenim prometnim reži-
mom posebno navdušene. Malčki so brezskrbno tekali 
naokrog, starši pa uživali, ko jim »končno ni bilo treba 
biti ves čas na trnih, iz katere smeri bo priletel kakšen 
avto ali motor«. Tisti malo starejši in mladostniki pa so 
se družili na kolesih, rolkah in skirojih ter razkazovali 
svoje spretnosti. 

Domačini in domačinke so z zanimanjem prisluh-
nili zgodbam o znamenitih Ločankah in Ločanih, ki so 
zbrani na Aleji znamenitih. Sprva so pripovedi sledili 
stoje na pločniku, počasi so se sproščeno razporedili po 
Šolski ulici. Prvi odzivi domačink in domačinov kažejo, 
da ureditev v veliki meri podpirajo in si želijo drugačno 
ureditev Šolske ulice. »Vsekakor dobrodošla novost,« je 
pripovedovala ena od obiskovalk, ki si želi, da bo odpr-
ta Šolska ulica del širše strategije oživljanja življenja v 
mestu Škofja Loka. Več ljudi je bilo na ulici, tudi bližnji 
lokali so bili bolj obiskani kot običajno. Razumljivo pa ni 
šlo povsem brez pomislekov. V ta namen so na Info stoj-
nici informirali in razdeljevali obvezne dovolilnice za 
dostop za stanovalce in lastnike lokalov.

Šolska ulica bo še ves september najbolj vesela uli-
ca na Gorenjskem. Vse sobote v septembru bo zaprta za 
motorni promet ter odprta za igro, druženje in različne 
telesne aktivnosti. Na ulici se bo odvijal privlačen pro-
gram. Projekt Odprta ulica bo oživel tudi v torek, 22. sep-
tembra, med 8. in 18. uro, ter v času delovnih dni od 16. do 
22. septembra v jutranji konici prihoda otrok v šolo, med 
7.15 in 8.15.

Najbolj vesela ulica na Gorenjskem

Za nami je prva Odprta ulica, v septembru bo potekala vsako soboto.

V septembru bo projekt Odprta ulica potekal vsako soboto.

Odprta ulica v Škofji Loki je prvi tak primer 
odpiranja javnega prostora za ljudi pri nas. 
Gre za sodoben pristop k urejanju uličnega 
prostora, ki spodbuja druženje ljudi na 
prostem, povezuje skupnost, promovira 
hojo po vsakdanjih opravkih kot zdravo in 
trajnostno obliko mobilnosti ter povečuje 
potencial lokalnega kolesarjenja.
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Vsake oči imajo svojega malarja, pravi rek. Po oceni 
ugledne angleške revije WhatCar je najboljši avto-
mobil Ford Puma 1.0 Ecoboost mHEV 155 ST Linex. 

Pri omenjeni reviji vsako leto testirajo in izberejo 
naj avtomobile v različnih razredih. To so opravili tudi 
za leto 2020 in med 27 različnimi razredi avtomobilov 
(kar se jih lahko zamislite: družinski, majhni, veliki, ele-
ktrični, SUV-i, športni, zmogljivi, uporabni, varni, tahno-
loško napredni …) za najboljši avto nasploh izbrala Ford 
Pumo 1.0 z blagim hibridnim motorjem Ecoboost mHEV 
155 (najmočnejša različica s 114 kilovati oz. 155 konji) in 
opremo ST-Line X. Med ožjimi kandidati za skupnega 
zmagovalca sta bila še Range Rover Evoque, ki se je pri 
reviji izkazal za najboljši družinski SUV, Škoda Scala, ki 
je slavila v razredu družinskih avtov, in Teslin model 3, 
ki je zmagovalec v družini velikih električnih avtov. V 
zaključni oceni so zapisali: »Ford Puma bo s svojim dob-
rim pospeševanjem in okretnim upravljanjem na vaš ob-
raz prinesel več veselja kot katerikoli drug majhen SUV. 
Zahvaljujoč dobri vodljivosti, krepkemu motorju in pa-
metni blagi hibridni tehnologiji Puma ponuja mešanico 
zabave in varčnosti, ki je doslej še ni bilo. Poleg tega je to 
poceni, dobro opremljen ter praktičen in eleganten avto.«

Pume se v 90. letih prejšnjega stoletja mnogi spomni-
jo v obliki malega kupeja, ki je ciljal zlasti na žensko po-
pulacijo, po dvajsetih letih pa se vrača v obliki majhnega 
križanca. Kompaktni športni terenci so hit, po katerih 
ne povprašujejo samo ženske. Pumi je preobrazba dobro 
dela. Podoba z veliko masko, visoko nasajenimi žarometi, 
nabitimi sprednjimi in zadnjimi boki ter strešnim spoj-
lerjem je precej športna. Po velikosti in ceni so njegovi 

najbližji tekmeci avtomobili Nissan Juke, Škoda Kamiq in 
Volkswagen T-Roc. Puma ima za razliko od teh avtomo-
bilov blago tehnologijo hibridnih motorjev, kar omogoča 
dobre pospeške in izjemno varčno porabo goriva. 

To je najboljši avto leta 2020 

Ford Puma – eno lepših letošnjih presenečenj v razredu B-SUV

 

01/23-55-665 
www.cresnik.si 

1.530€ zdaj že od 1.280€  

možnost odplačevanja na obroke   

od 29,61€/mesec 

VELIKA PONUDBA RABLJENIH VOZIL Z 
ZNANO ZGODOVINO IN GARANCIJO 

 JAMČIMO KVALITETO 
FINANCIRANJE UREDIMO TAKOJ 
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Do 1. 11.  Loški muzej Škofja Loka
Glina v prostoru in času
Razstavi Katalog slovenskih glin ter Srednjeveška in novoveška 
keramika iz Škofje Loke 
04 517 0400, info@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

Do 15. 9   Društvo upokojencev, Partizanska 1, Škofja Loka
Deset let Galerije Hodnik
Fotografska razstava v počastitev obletnice 
Albina Nastran, 040 731 368, albina@nastran.net

10., 17. in 24. 9.  Park Pri Rdeči Ostrigi, Zavod O, 8.30–9.30
Vadba v naravi
brezplačne delavnice 
apolonija@zavodo.org, 040 477 640

13., 20. in 27. 9.  Adrenalinski park Gorajte, Virmaše  
16.00 in 17.00
Pravljična dežela Gorajte
Polurne predstave za otroke 
Danica Kordež, 041 214 858, nika.komerc@gmail.com, www.
pravljicnadezela-gorajte.si

8. 9.  Partizanska cesta 1, Škofja Loka, 10.00–12.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2020
Delavnice na prostem: Kvačkarska delavnica 
Borjana Varja Koželj, 031 675 111, loka3univerza@gmail.com, 
krozki.loka@gmail.com

8. 9.  Ljudska univerza Škofja Loka, Partizanska cesta 1, 
Škofja Loka, 10.00–10.45
Tedni vseživljenjskega učenja 2020
Pogled 360 
Nina Triller Albreht, 04 506 1330,  
nina.triller-albreht@lu-skofjaloka.si

10. 9.  Ljudska univerza Škofja Loka, Partizanska cesta 1, 
Škofja Loka, 10.00–11.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2020
Spoznajmo Google Foto, računalniška delavnica 
Nina Triller Albreht, 04 506 1330,  
nina.triller-albreht@lu-skofjaloka.si

11. 9.  Ljudska univerza Škofja Loka, Partizanska cesta 1, 
Škofja Loka, 10.00–11.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2020
Socialna omrežja 
Nina Triller Albreht, 04 506 1330, nina.triller-albreht@lu-skofjaloka.si

12. 9.  igrišča pri Športni dvorani Poden, Škofja Loka, 10.00
Odbojka na mivki
Gregor Kamin, 041 663 332, gregor.kamin@gmail.com

12. 9.  Dvorana Poden, 20.00
Urbanscape Loka : MRK Krka
NLB liga 
Katja Jamnik, 040 590 510, www.rdloka.si

13. 9.  Škofja Loka – Lubnik, 10.00
Pokal Pol’anskih puklov: Lubnik
041 344 138, igor@drakulic.eu, www.pokalpolanskihpuklov.si

14.–18. 9.  pred DC Ω, Partizanska cesta 1d in Podlubnik 139, 
Škofja Loka, 15.30–17.00
Tedeni vseživljenjskega učenja 2020
DC Ω-ov teden ustvarjalnega recikliranja 
Tanja Stipič, 08 181 1135, dcom.loka@gmail.com

14.–16. 9.  videokonferenčna platforma Zoom, 17.00
Online usposabljanje
Google Drive, Google My Business, triki za pdf 
dokumente, osnove varnosti na spletu
Jana Šifrar, 04 506 0220, jana.sifrar@ra-sora.si

14. 9.  Mekon Loka, Kapucinski trg 8, Škofja Loka  
19.00–21.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2020
Kako ločiti pravo korist od zgolj navidezne koristi? 
Darko Kumer, 04 515 0590, info@mekon-loka.si

14. 9.  Mekon Loka, Kapucinski trg 8, Škofja Loka
19.00–21.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2020
Spregovorimo rusko 
Darko Kumer, 04 515 0590, info@mekon-loka.si

15. 9.  Kašča, Škofja Loka, 10.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2020
Okrogla miza Univerza U3 
U3, loka3univerza@gmail.com

15. 9.  Čebelarsko društvo Škofja Loka, Brode 37, Škofja 
Loka, 15.15–16.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2020
Po čebelarski poti 
Marijan Novak, 041 590 166, nmarijan@siol.net

15. 9.  Mekon Loka, Kapucinski trg 8, Škofja Loka  
19.00–21.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2020
Spregovorimo francosko; Spregovorimo italijansko 
Darko Kumer, 04 515 0590, info@mekon-loka.si

16. 9.–15. 11.  Galerija Ivana Groharja
Razstava fotografij Aleš Gregoriča
Odprtje 16. septembra ob 18.00 
04 517 0400, info@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

17. 9.  Mekon Loka, Kapucinski trg 8, Škofja Loka  
17.00–19.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2020
Spregovorimo češko; Spregovorimo špansko 
Darko Kumer, 04 515 0590, info@mekon-loka.si

17. 9.  Društvo upokojencev, Partizanska 1, Škofja Loka, 17.00
Srečanje na razstavi 10 let galerije Hodnik
Albina Nastran, 040 731 368, albina@nastran.net

17. 9.  Mekon Loka, Kapucinski trg 8, Škofja Loka,  
19.00–21.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2020
Spregovorimo portugalsko 
Darko Kumer, 04 515 0590, info@mekon-loka.si
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19. 9.  Šolska ulica, Škofja Loka, 8.00
Odprta ulica
Kolesarski zajtrk z možnostjo popravila koles za občane 
Anže Rems, 04 517 06 07, projekti@visitskofjaloka.si, Andreja 
Križnar, 04 517 06 07, andreja.kriznar@visitskofjaloka.si

19. 9.  Šolska ulica, Škofja Loka, 10.00
Odprta ulica
Licitacija starih koles 
Anže Rems, 04 517 06 07, projekti@visitskofjaloka.si, Andreja 
Križnar, 04 517 06 07, andreja.kriznar@visitskofjaloka.si

22. 9.  Šolska ulica Škofja Loka, 8.00–12.00 in 14.00–18.00
Dan brez avtomobila v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti
odprtaulica@skofjaloka.si

22. 9.  Ljudska univerza Škofja Loka, Partizanska cesta 1, 
Škofja Loka, 18.00–20.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2020
Tui-na masaža 
Nina Triller Albreht, 04 506 1330,  
nina.triller-albreht@lu-skofjaloka.si

22. 9.  Muzejska soba Loškega muzeja, 18.00
Zaključni dogodek projekta Zaljubljeni v ustvarjalnost 
in predstavitev publikacije o loškem klobučarstvu
Tadej Curk, 04 517 04 15, tadej.curk@loski-muzej.si

23. 9.  Sokolski dom, Škofja Loka, 19.00
Športna priznanja za leto 2019
Aleš Murn, ales.murn@zsport-skloka.si

24. 9.  Ljudska univerza Škofja Loka, Partizanska cesta 1, 
Škofja Loka, 17.00–18.30
Tedni vseživljenjskega učenja 2020
Čuječnost 
Rozi Bernik, 041 386 654, rozi@confianza4.com

24. 9.–14. 10.  Sokolski dom Škofja Loka
Dediščina kot vir navdiha in ohranjanje znanja
Odprtje razstave 24. septembra ob 18.00 
Agata Pavlovec, 031 432 457, agata.pavlovec@sokolskidom.si, 
www.sokolskidom.si

24. 9.  Loški oder Škofja Loka, 19.30
Janusz Glowacki: Antigona v New Yorku
Komična drama, predpremiera za izven 
Ana Babnik, 04 512 0850, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

25. 9.  Mestni trg, Sokolski dom Škofja Loka, 9.00–15.00
Mala Groharjeva kolonija
Ustvarjalni dan z razglasitvijo nagrajencev in razstavami 
Janez Jocif, janez.jocif@jskd.si

26. 9.–10. 10.  Osnovna šola Škofja Loka-Mesto,  
8.20–12.50
Spoznaj? Varuj! Ohrani.
Projektni teden nekoč in danes v sliki in besedi 
Elizabeta Proj, elizabeta.proj@ossklm.si, www.ossklm.si

26. 9.  Sokolski dom Škofja Loka, Grad na Kranclju  
10.00–12.00
Pravljično ognjišče
Pripovedovanje in delavnice 
Katka Žbogar, katka.kres@gmail.com

26. 9.  Šolska ulica Škofja Loka, 19.00–21.00
Koncert Šolska Rocka
Zaključek projekta Odprta ulica: Šolska ulica Škofja Loka 
odprtaulica@skofjaloka.si

26. 9.  Loški oder Škofja Loka, 19.30
Janusz Glowacki: Antigona v New Yorku
Komična drama, premiera za izven 
Ana Babnik, 04 512 0850, 041 730 982, gledalisce@kd-loskioder.si

27. 9.  Kapucinski samostan Škofja Loka, 16.30–19.00
S patrom Romualdom po samostanu
Voden ogled in predstava 
Agata Pavlovec,031 432 457,agata.pavlovec@sokolskidom.si

28. 9.  Nunska cerkev Marije Brezmadežne, 19.00
Pasijonski koncert
Klemen Karlin, ravnatelj@gsskofjaloka.si, info 
gsskofjaloka.si, www.gsskofjaloka.si

29. 9.  PUM-O, Mestni trg 39, Škofja Loka, 10.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2020
Karierni preboj: predstavitev programa, predavanje 
Saša Košenina, Petra Čičić, 040 623 558, petra@familija.eu

29. 9.  Rokodelski center DUO Škofja Loka, 10.00–18.00
Varuj, ohrani … živi!
Pohištvo naših prednikov in mizarska delavnica Anton Kosmač 
rokodelskicenter@visitskofjaloka.si, FB

30. 9.  PUM-O, Mestni trg 39, Škofja Loka, 10.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2020
Predstavitev brezplačne Šole z aktivno udeležbo 
Dr. Martina Guzelj, 040 379 983, petra@familija.eu

30. 9.  videokonferenčna platforma Zoom, 17.00–19.15
Upravljanje s časom in določanje prioritet
Kako organizirati čas, da bomo pri doseganju osebnih  
in poklicnih ciljev čim bolj učinkoviti? 
04 506 0220, info©ra-sora.si

30. 9.  Dom čebelarjev Brode, Brode 37, 17.00
Dnevi evropske kulturne dediščine
Vodenje po zbirki Tle se špeglajte, lenuhi, po tej mali, marni muhi! 
Simona Žvanut, 04 517 04 04, simona.zvanut@loski-muzej.si, 
info@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

30. 9.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja  
Škofja Loka, 19.00
Bralni klub Divja Loka
Sebastijan Pregelj – V Elvisovi sobi 
Anja Eržen, 040 382 386, anja.een@gmail.com
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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.        
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594382671
871469532
632715498
285946317
369178245
147523986

Dijaška vozovnica 
 Janez iz Žirov kontrolorju v avtobusu 

kaže svojo mesečno vozovnico. 
Ta jo pogleda in ogorčeno odvrne: »Gos-
pod, to je vendarle dijaška vozovnica.«
»No, a zdaj vidite, kako dolgo se v Žireh 
čaka na avtobus!«

Z avtobusom ali peš 
 Dva policista na ulici.

»Greva z avtobusom ali peš?« je vprašal prvi. 
»Kar prej pride!« mirno odvrne drugi. 

Konj in osel 
 Konj in osel sta se prepirala, kdo je 

več vreden. Konj je bil ponosen na svojo 
preteklost, osel pa na svojo prihodnost: 
»Tehnika bo konje povozila, osli bodo pa 
vedno ostali.«

Škofjeloško Športno društvo Koloka je zadnji petek v avgustu organiziralo spominsko kolesarsko vožnjo iz Škofje Loke do Naceta za člana 
društva in prijatelja, ki sta izgubila bitko z rakom. Dogodek so oplemenitili z dobrodelno noto. Zbrali so več kot tisoč evrov za Društvo Junaki 
3. nadstropja, katerega predsednica je Urška Kolenc iz Škofje Loke. Junaki 3. nadstropja so otroci, ki so preboleli ali se še borijo z rakom. Ob 
predaji donacije jih je obiskala tudi junakinja Mija in vsem v zahvalo razdelila zlate pentlje. Mesec september je mesec ozaveščanja o otroškem 
raku. Besedilo in foto: Maja Bertoncelj
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VODNAR 
21. januar–19. februar

RIBI 
20. februar–

BIK 
–

 
–

RAK 
–

DEVICA 
–

TEHTNICA 
–

ŠKORPIJON 
–

STRELEC 
–

KOZOROG 
–20. januar

obljube.

OVEN LEV 
–



46 NAGRADNA KRIŽANKA  

DISNEY_Oglas_LOSKE_NOVICE_86x239_v2.indd   1 1. 09. 2020   12:35:20

Nagrade: 3-krat BON ZA 5 PRANJ avtomobila v pralnici na bencinskem ser-
visu OMV v Škofji Loki. Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 25. septembra 2020, na 
Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiral-
nik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.
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Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER                                  T: 040 418 251, 04 204 27 14         
E: les3plus@gmail.com        www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni. 
Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijske cene veljajo za določene in označene materiale do 30.9.2020 oziroma do 
odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. 

Les 3 plus

 

..notranja vrata..

Uredimo celotno prenovo vašega doma

Iveral javor A319 

Iveral vanili D118 Iveral beli sijaj D129 Iveral češnja A801 Iveral bukev A818

Iveral hrast A833 Iveral hrast A396 Iveral bela smreka A357 

Iveral sivi D123 

AKCIJA IVERALOV 
Kastamonu

akcija velja za določene 
dekorje iveralov 

18 mm, iz zaloge, 
po celih ploščah, 

zaradi
spremembe 

prodajnega programa.

-30
%

N o t r a n j a  v r a t a  l i n i j e  C P L  -  n a r e j e n a  s o  i z  C P L  p o v r š i n e ,
odlikuje jih barvna in strukturna usklajenost, visoka stopnja odpornosti na 
različne mehansko-fizikalne vplive, možnost enostavnega čiščenja in vzdrževanja.
Zaradi izjemnih lastnosti so ta vrata primerna za opremljanje javnih in poslovnih 
prostorov, hotelov, priporočamo pa jih tudi družinam z majhnimi otroki.
Izbor različnih CPL površin: hrast, hrast prečno, bela, akacija, oreh, beli bor, arlington,...

6% popust za vratna krila in podboje Lesna
cpl beli bor, cpl polar weiss, cpl halifax, cpl oreh gaia,
furnir hrast domino 01, furnir hrast grča, vratna krila
z inox letvami rekord 09

-30
%




