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Prijavite se na e-račun in prejmite posodico za olje
Komunala Škofja Loka vse uporabnike iz individualnih gospodinjstev vabi, da se pridružite naši akciji “E-račun naredim in
posodico za olje dobim”.
S prijavo na e-račun se zavežete, da boste račune Komunale Škofja Loka najmanj dve leti prejemali v elektronski
obliki. Tako boste prispevali k manjši porabi papirja in nam pomagali na poti k družbi s čim manj
odpadki (zero waste).
V jesenskem času vsi vrtičkarji pridno pospravljamo pridelane poljščine in vrtnine. Ob tem nam
nastane tudi večja količina zelenih odpadkov, ki jih običajno ne zaužijemo.

Na e-račun Komunale Škofja Loka se lahko prijavite na:
spletni strani komunalaskofjaloka.si,
sedežu podjetja (vsak delovnik med 7. in 15. uro).
Ob prijavi na e-račun vam Komunala Škofja Loka podarja brezplačno posodico za
odpadno jedilno olje. Prevzamete jo lahko po treh delovnih dneh od prijave:
uporabniki iz občine Škofja Loka na sedežu Komunale Škofja Loka,
uporabniki iz občine Železniki pa v Zbirnem centru Studeno (v času obratovanja
centra).

Vabljeni, da si e-račun naredite in brezplačno posodico za olje
dobite.
Uporabniki, ki jim račun Komunale Škofja Loka deli in obračunava upravnik večstanovanjskega objekta, posodice za odpadno
jedilno olje ne morejo dobiti v sklopu akcije. Lahko pa jo kupijo na sedežu našega podjetja, vsak delovni dan med 7. in 15. uro.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si
Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava
po ceniku Pošte Slovenije.

25
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Zbranih je 140
najboljših receptov
slovenskih
gospodinjstev,
ki nam lahko
popestrijo jedilnike.
Razdeljeni so
na skupine jedi:
juhe, predjedi,
enolončnice,
mesne jedi, ribe,
zelenjavne jedi,
solate, krompirjeve
jedi, močnate jedi,
testenine in sladice.

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Pisatelj Ivan Sivec
na prikupen in
razumljiv način
opisuje življenje in
delo enega največjih
slovenskih pisateljev
Ivana Tavčarja.
»Visoški gospod« s
podnaslovom »Vse
ljubezni pisatelja
Ivana Tavčarja« je prvi
biografski roman o
ustvarjalcu Cvetja
v jeseni in Visoške
kronike, izšel je
lani ob 170-letnici
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je
vsem v pogubo, je
zapisal Ivan Tavčar.
Knjiga za vse čase,
za mlade in stare, za
šolarje in starše.

Komunala Škofja Loka, d. o. o.
Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka
E-pošta: info@komunalaskofjaloka.si
Telefon: 04 50 23 500

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 170 strani
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po
tel. št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Stiska drugih se je vedno
Mirjam Jezeršek / Foto: Gorazd Kavčič
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Lions klub Škofja Loka je v preteklem lionističnem letu – to traja od začetka
julija do konca junija – vodila Mirjam Jezeršek, univerzitetna diplomirana
arheologinja, ki je zelo dejavna tudi na področju turizma v Škofji Loki.

Mateja Rant
ͰͰZa vami je tradicionalni dobrodelni koncert Lions kluba Škofja
Loka. Kako ste zadovoljni z letošnjim izkupičkom?
Letošnji koncert je bil res izjemen glasbeni dogodek. S svojima
izvrstnima glasovoma sta nas Maja
Keuc - Amaya z Big bandom Orkestra Slovenske vojske in Slavko
Ivančić popeljala skozi zimzelene
melodije festivala Slovenska popevka, ki letos praznuje 60 let. Uživali
smo tudi v Majinih izvedbah soul,
blues in jazz uspešnic. V imenu Lions kluba Škofja Loka lahko rečem,
da smo zelo zadovoljni. Koncerta se
je udeležilo okrog sedemsto obiskovalcev, kar je lepo število glede na to,
da je maj mesec številnih prireditev.
Zbrali smo skoraj 15 tisoč evrov, vsa
zbrana sredstva pa bomo namenili v
humanitarne namene za pomoč ljudem iz socialno ogroženih družin s
Škofjeloškega. Zahvalila bi se vsem,
ki so združili moči z nami in tako
omogočili, da bomo lahko uresničili
lionistično poslanstvo – »pomagamo«.

o dotakne
ͰͰKonec junija se izteka »vaše« lionistično leto, torej leto, v katerem
ste vi vodili škofjeloški Lions klub.
Kako bi ocenili minulo leto?
Iztekajoče se lionistično leto je
bilo polno izzivov. Program, ki sem
ga pripravila skupaj s člani, smo
skoraj v celoti uresničili. Redno smo
se srečevali na mesečnih srečanjih,

ki so v prvi polovici potekala v glavnem virtualno zaradi ukrepov za
zajezitev epidemije covida-19. Izpeljali smo tudi vse zastavljene akcije.
V novembru si je bilo v Sokolskem
domu mogoče ogledati razstavo likovnih del z natečaja Plakat miru
– Vsi smo povezani. Decembra smo
v okviru tradicionalne obDARovalnice v sodelovanju s Karitas Škofja
Loka 19 otrok obdarili z novimi čevlji. Naša glavna prireditev pa je že
omenjeni veliki dobrodelni koncert
Pomagamo skupaj konec maja, s
katerim smo zaznamovali tudi dvajset let delovanja Lions kluba Škofja
Loka. Prejeli smo tudi nekaj prošenj
za pomoč, pridružili smo se akciji
Občine Škofja Loka pri zbiranju pomoči mestu Buča v Ukrajini, podprli
smo dobrodelni koncert za Ukrajino
Občine Škofja Loka ter plačali prijavnine za slepe in slabovidne tekače in
njihove spremljevalce na Teku štirih
mostov, ki bo konec tedna. Oživilo se
je tudi sodelovanje med klubi 3. cone
v 1. regiji (Gorenjska), kar je zelo dobrodošlo. Zaključim lahko, da je bilo
leto zelo uspešno, in se ob tej priložnosti zahvaljujem članom kluba za
vso podporo in odlično sodelovanje.
ͰͰKaj vas je osebno spodbudilo,
da ste se odločili sodelovati v Lions klubu Škofja Loka, in kdo vas je
predlagal za članstvo?
Ob neki priložnosti sem se pogovarjala z znanko, ki dela s slepimi in
slabovidnimi, kar me je spodbudilo
k razmišljanju, kako bi jim lahko
predstavila življenje v prazgodovini
skozi zvok in otip. Po izobrazbi sem
namreč univerzitetna diplomirana
arheologinja in med drugim vodim
učne ure iz arheologije v Loškem
muzeju. Nekako sočasno pa me je
Monika Tavčar, ki je članica Lions

kluba Škofja Loka, s katero se poznava in prijateljujeva že vrsto let in sva
tudi že sodelovali na različnih področjih, povabila, da bi se pridružila
loškim lionistom. Sprva sem oklevala, saj sem imela tako kot večina
ljudi predsodek v smislu, da gre za

Iztekajoče se lionistično
leto je bilo polno izzivov.
Program, ki sem ga
pripravila skupaj s člani,
smo skoraj v celoti
uresničili. Redno smo se
srečevali na mesečnih
srečanjih, ki so v prvi
polovici potekala v glavnem
virtualno zaradi ukrepov
za zajezitev epidemije
covida-19. Izpeljali smo tudi
vse zastavljene akcije.
elitno organizacijo. Potem pa mi je
Monika predstavila lionizem, klub in
njegovo delovanje. Zadevo sem premislila, predvsem s stališča, kakšen
je lahko moj doprinos v klubu in da
bom s tem tudi sprejela odgovornost.
Ne nazadnje se moraš v tem videti in
se s tem identificirati. Sem človek, ki
se ga dotakne stiska sočloveka. Pomembno je, da je človek empatičen,
da smo sočutni drug do drugega.
Menim, da tega še vedno manjka v
današnji družbi.
ͰͰPoslanstvo lionizma opredeljuje
geslo »pomagamo«. Kako to udejanjate skozi svoje aktivnosti?
Poslanstvo vsakega Lions kluba
na svetu je ustvarjanje in krepitev
sporazumevanja med ljudmi vsega
sveta, človekoljubnost, prostovoljna
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pomoč lokalno in širše po zmožnostih kluba. Ob temeljnem programu
lionizma, skrbi za slepe in slabovidne, slovenski lionisti izvajamo še
številne druge oblike pomoči: donacije hrane, pomoč slušno prizadetim, medgeneracijsko sodelovanje,
diabetes, last aid – zadnja pomoč,
specialna olimpijada, mednarodna
izmenjava, zbiranje rabljenih očal,
boj proti drogam, srčni zastoj, pomoč
pri nabavi medicinske opreme, varovanje okolja, mir na Zemlji, pomoč
otrokom in mladim; skratka, odzivamo se na potrebe pomoči potrebnih,
če smo za to zaprošeni in je pomoč v
naši moči.
ͰͰOsnovna skrb lionistov je namenjena pomoči slepim in slabovidnim. Kaj je razlog, da ravno tej
skupini ljudi posvečate največ pozornosti?
Pobudnik in ustanovitelj je bil
zavarovalničar Melvin Jones, ki je
tedanje poslovneže iz Chicaga mo-

Poslanstvo vsakega Lions
kluba je ustvarjanje in
krepitev sporazumevanja
med ljudmi vsega
sveta, človekoljubnost,
prostovoljna pomoč lokalno
in širše po zmožnostih
kluba.
tiviral za delovanje v humanitarnih
dejavnostih. Prvi organizacijski sestanek je bil 7. junija 1917 v Chicagu
v državi Illinois v ZDA. Prelomnico
v delovanju je pomenila konvencija
v Cedar Pointu v Ohiu leta 1925, ko
je pred zbranimi nastopila Helen
Keller, ameriška gluha in slepa pisateljica, ki je s svojim slovitim pronicljivim govorom dala lionizmu novo
smer delovanja – boj proti slepoti.
Lioniste je poimenovala »vitezi slepih v boju proti temi«. Tako postane

Mirjam Jezeršek po uspešno izpeljanem tradicionalnem dobrodelnem koncertu.
/ Foto: Alenka Brun

pomoč slepim in slabovidnim rdeča
nit delovanja lionistov, ki smo doslej
pomagali pri gradnji očesnih klinik,
distribuciji zdravil, usposabljanju
okulistov in omogočili nešteto operacij sive mrene. Pomagamo z nakupom tehničnih naprav, izboljšavo
bivanjskih pogojev v ustanovah, s
pomočjo njihovim društvom, z ureditvijo posebej opremljenih pločnikov in prehodov za pešce, parkov in
vrtov, opremo spomenikov z napisi v
brajici ...
ͰͰLions klub Škofja Loka je lani
praznoval dvajsetletnico delovanja.
Kako pa se je vse skupaj začelo in
kdo so bili ustanovni člani?
Ustanovljen je bil 3. decembra
2001 v Galeriji Krvina v Gorenji vasi.
Na ustanovni skupščini je bilo 30
članov. Pobudniki za ustanovitev so
bili Zdravko Krvina, Janez Poljanec
in Boris Koprivnikar.
ͰͰKoliko članov šteje škofjeloški
Lions klub danes in kaj vas vodi pri
sprejemanju novih članov?
Lions klub Škofja Loka šteje 25
članov. Kandidat za novega člana
postanete na povabilo in predlog že
obstoječega člana kluba. Kandidat
mora biti zaupanja vreden človek,
socialno in družbeno odgovoren,
empatičen, urejen, angažiran, pošten … Kandidat se predhodno seznani z načinom delovanja kluba ter
z dolžnostmi in obveznostmi članstva. Predstaviti se mora klubskim
kolegom, ki v skladu s statutom svojega kluba odločajo o sprejemu novega člana z glasovanjem. Po uspešno
izvedenem glasovanju je novi član
povabljen na prvi naslednji sestanek, kjer na slavnosten način poda
prisego, s katero postane član organizacije Lions klubov. O članstvu
prejme potrdilo in tudi značko. Novi
član ima tudi botra, ki ga spremlja in
mu pomaga ter ga seznanja z obveznostmi in z delovanjem njegovega
kluba. Pomembno je, da člani čutijo
pripadnost klubu in aktivno sodelujejo v okviru svojih zmožnosti ter da
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se v klubu počutijo sprejete in povezane. Poleg dobrodelnosti je namreč
pomemben del našega delovanja
tudi druženje in prijateljevanje.
ͰͰDejavni ste tudi na področju turizma v Škofji Loki. Letos mineva
125 let od ustanovitve Olepševalnega društva, predhodnika današnjega turističnega društva. Kaj se je v
Škofji Loki spremenilo na področju
turizma v teh 125 letih?
Že od leta 2008 se ukvarjam s
turističnim vodenjem. Začela sem
kot študentka v Loškem muzeju,
nato pa nadaljevala z vodenji po
Škofji Loki. Od leta 2013 sem lokalna turistična vodnica. Ločani so že
zelo zgodaj pokazali smisel za turizem, saj so se zavedali, da lahko
lepote srednjeveške Škofje Loke v
mesto privabijo tujce. Leta 1873 so
ustanovili 24-člansko družbo, ki se
je imenovala Škofjeloška kopališka
družba. Leta 1895 je bilo na pobudo

Škofja Loka je prekrasno
srednjeveško mesto z
bogato kulturo, umetnostno
zgodovino, tradicijo, lepo
zeleno okolico. Enako velja
za obe dolini in za celotno
loško ozemlje. Povezani
skupaj predstavljajo
prvovrstno turistično
destinacijo.
učitelja Slavka Flisa ustanovljeno
Olepševalno društvo z namenom,
da bi mestu in njegovi okolici dali
čim prijaznejšo podobo. To so bila
zelo cvetoča leta za loški turizem.
Turistično društvo je kot naslednik
prejšnjih društev začelo delovati leta
1952. Lahko rečem, da je s številnimi
akcijami in promocijo ponovno dal
veter v jadra loškega turizma. Težko rečem, kaj se je spremenilo v 125
letih. Vsako obdobje ima svoje zna-

Škofja Loka, pravi Mirjam Jezeršek, je prekrasno srednjeveško mesto z bogato kulturo,
umetnostno zgodovino, tradicijo, lepo zeleno okolico. / Foto: Gorazd Kavčič
čilnosti, tako v smislu razvoja Škofje
Loke kot turistične destinacije kot
tudi pričakovanj in potreb turista
ter turističnih produktov, ki so bili
oziroma so aktualni. Danes so časi
popolnoma drugačni. Turistu ne moremo ponujati le klasičnega ogleda
mesta in gradu z muzejem … Turistu
je treba ponuditi nekaj več, celovito
zgodbo, ki ga pritegne, ki mu ne nazadnje ponudi tudi aktivno sodelovanje in pridobivanje neke osebno
doživete izkušnje.
ͰͰČe bi na Škofjo Loko pogledali
skozi oči turista – kaj bi najbolj pogrešali?
Turisti največkrat povprašujejo
po manjših butičnih trgovinah, kjer
bi lahko kupili izdelke, značilne za
lokalno okolje, ali pa spominke višjega kakovostnega razreda, umetniška dela lokalnih umetnikov in
podobno. Morda je problematična
odprtost trgovin in lokalov, predvsem ob nedeljah, ko si turist težko
kupi plastenko vode oziroma tudi
kaj dobrega poje. Poudarek bi v gostinski ponudbi veljalo dati tudi lo-

kalnim specialitetam. Vsekakor bi
bila za Škofjo Loko velika pridobitev
kamp, saj je zadnja leta v mestu čedalje več turistov z avtodomi. Zelo
pomembno je tudi, da ima turist na
voljo vse informacije, ki jih potrebuje, na Info točki, ki naj bi bila odprta
vse dni v letu, če je to le mogoče.
ͰͰKje vidite nadaljnje možnosti za
razvoj turizma v Škofji Loki?
Možnosti je še veliko, je pa odvisno, kakšnega turizma si želimo
na Loškem in v Škofji Loki. Ali je to
butični turizem višjega cenovnega
ranga ali pa je to množični turizem.
Menim, da je prava srednja pot. Škofja Loka in celotni loški prostor imata
vse potenciale za razvoj trajnostnega
turizma in da postaneta prepoznavna turistična destinacija, kamor se
gostje vračajo in se tudi zadržijo
dlje časa. Škofja Loka je prekrasno
srednjeveško mesto z bogato kulturo, umetnostno zgodovino, tradicijo,
lepo zeleno okolico. Enako velja za
obe dolini in za celotno loško ozemlje. Povezani skupaj predstavljajo
prvovrstno turistično destinacijo.

8 Znamenitosti tisočletnega mesta

Protioklepno raketno orožje
Tokrat iz bogate zbirke lahkega pehotnega orožja v Loškem muzeju
predstavljamo ročno protioklepno raketno breztrzajno orožje, namenjeno
uničevanju oklepnih bojnih vozil.

Ameriška »bazooka« se je pojavila na bojiščih 2. svetovne vojne leta 1942 (po Rottman 2012, 17).

Jože Štukl
ovrstna orožja uporabljajo izstrelek z raketnim pogonom
in kumulativno bojno glavo,
ki ga izstrelimo ob pomoči kovinske
oziroma plastične cevi. Princip delovanja kumulativnega (imenovanega tudi votli, oblikovani oziroma
stožčasti) naboja je znan kot Munroev efekt, poimenovan po ameriškem
izumitelju Charlesu E. Munroeju,
profesorju na ameriški mornariški
akademiji v 19. stoletju. Munroe o
svojem izumu daljnega leta 1888 še
ni razmišljal kot o protioklepnem
orožju, le predstavil je princip delovanja s praktičnimi eksperimenti.
Pri tem je uporabil statični eksplozivni naboj s praznim prostorom v
obliki stožca, obdanega s kovino, ki

T

eksplozijo usmeri v majhno površino jeklene plošče, jo stali in udari
skoznjo skupaj s curkom raztaljene
kovine. Njegov koncept sta dodatno
izpopolnila Nemec Egon Neuman
med 1. svetovno vojno in v letih
1935–1938 švicarski inženir Heinrich
J. Mohaupt, ki je kumulativne bojne
glave prvi predstavil na mednarodni
ravni. Prednost tovrstnih izstrelkov
je bila v tem, da so bili lahki in poceni, lahko so prebili dva- do trikrat
debelejši oklep od njihovega premera, hkrati pa se pri tem niso zanašali
na maso in hitrost. Tako so bili že v
obdobju pred 2. svetovno vojno izpolnjeni vsi pogoji za začetek razvoja ročnih protioklepnih orožij. V tem
času so se tanki iz sprva okornih
vozil, razvitih ob koncu 1. svetovne
vojne, izpopolnili v eno od najmočnejših orožij na bojnem polju. Njiho-

va prevlada na bojišču je zahtevala
od armad, da so se temu prilagodile
z organizacijo pehote, spremenjeno
bojno taktiko in primerno oborožitvijo. Pehota je v boju proti oklepnim
vozilom sicer razpolagala s protitankovskimi topovi, puškami, minami,
granatami in ročnimi bombami.
Najučinkovitejši v boju proti tankom
na ofenzivni in defenzivni ravni so
bili protitankovski topovi različnih
kalibrov. Nameščeni so bili na dvokolesno podvozje, bili so veliki, težki
in okorni, za transport so potrebovali pomoč lahkih motornih vozil, na
kratke razdalje in po težavnem terenu pa večjo človeško posadko. Težko
jih je bilo skriti, vkopavanje je zahtevalo čas, še težje jih je bilo hitro
prestaviti na drugo lokacijo, kar pa
je bilo nujno za njihovo preživetje.
V ofenzivnem boju proti tankom so
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Ročno protioklepno raketno orožje RPG7 sovjetskega porekla je kljub zastarelosti še vedno prisotno v številnih oboroženih spopadih po svetu.
se uporabljale tudi protitankovske
puške. Bile so velike, težke in okorne, težje celo od mitraljezov, tankom
pa so povzročale malo škode, če so
sploh uspele prebiti oklep. Drugo
protitankovsko orožje, kot tromblonske mine, protitankovske mine,
granate in ročne bombe, pa je bilo
že v osnovi namenjeno bolj v defenzivne kot pa v ofenzivne namene.
Omenjenim protitankovskim orožjem je bilo skupno, da so postajala
vse manj učinkovita proti vse bolje
zaščitenim oklepnim vozilom, ki so
zapeljala na bojišča 2. svetovne vojne v letih 1940–1941.
V nastalih razmerah se je kazala vse večja potreba po zanesljivem
in učinkovitem protitankovskem
orožju, ki bo lahko in kompaktno,
da ga bo lahko nosil en sam vojak,
hkrati pa enostavno za uporabo in
bo zahtevalo zgolj minimalno usposabljanje. Tako so se ob pospešenem razvoju med 2. svetovno vojno

na bojiščih pojavili prvi primerki
ročnih breztrzajnih protioklepnih
raketnih orožij. Leta 1942 je prišla
v uporabo ameriška »bazooka« oz.
ročni protitankovski raketni metalec M1 kalibra 60 mm. Na podlagi zaplenjenih bazuk na ruski fronti in v
severni Afriki so Nemci že leta 1943
izdelali svoje ročno protioklepno raketno orožje – Panzerschreck. Bilo
je večje in težje od bazuke, kalibra
88 mm in je lahko prebilo še debelejši oklep. Razvoj in uporaba ročnega protioklepnega raketnega orožja
sta se nadaljevala tudi po 2. svetovni vojni v armadah po vsem svetu vse do današnjih dni. Tovrstna
orožja so še danes v široki uporabi.
V številnih oboroženih spopadih po
vsem svetu, tudi v vojni v Ukrajini,
se uporabljajo ne le za uničevanje
oklepnih vozil, ampak tudi v boju
proti živi sili, za uničevanje zgradb,
utrjenih položajev, plovil, helikopterjev in celo letal. Njihova prednost

je, da so lahka, relativno majhnih
dimenzij, lahko jih je skriti, so razmeroma poceni ter enostavna za
uporabo in vzdrževanje.
Ob obisku Loškega muzeja si
lahko v okviru občasne razstave
Od osvoboditve do osamosvojitve,

Ročno breztrzajno
protioklepno raketno orožje
je namenjeno uničevanju
oklepnih bojnih vozil.
Škofja Loka 1945–1991, ogledate tri
primerke ročnega breztrzajnega raketnega protioklepnega orožja. Prva
dva, M57 kal. 44 mm in M79 osa kal.
90 mm sta jugoslovanske izdelave,
tretji, zelo znani RPG7 kal. 40 mm,
pa je bil izdelan v Bolgariji na podlagi sovjetske licence.

Nemci so na podlagi zaplenjenih bazuk razvili svoje ročno protioklepno raketno orožje, imenovano Panzerschreck.
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Nova pomoč za starejše
Na pobudo starejših občanov je s prvim junijem zaživela brezplačna telefonska
številka, na kateri bodo starejši in invalidi lahko dobili koristne informacije ter
povezavo do ponudnikov storitev.
Klavdija Škrbo Karabegović

ova informacijska točka,
imenovana Halo 65+, ponuja
povezavo s ponudniki storitev za starejše in invalide ter je zbirka koristnih naslovov in povezav na
brezplačni telefonski številki 080 22
61.
Kot je dejal župan Občine Škofja
Loka Tine Radinja, je omenjena točka nastala prav na pobudo starejših
občanov, ki so zaznali potrebo v lokalnem okolju, saj informacijska pismenost še ni najbolj razvita, v času
digitalizacije pa je skorajda nujna.
Tako se številni starejši lahko znaj-

N

dejo v stiski, na omenjeni številki pa
bodo od ponedeljka do petka med 8.
in 12. uro dobili koristne informacije
in konkretno pomoč glede informacij o zdravstvenih storitvah, skrbi za
mentalno zdravje, socialni varnosti,
pomoči na domu, lažji mobilnosti in
podobno.
Projekt izvaja Društvo Univerza
za tretje življenjsko obdobje Škofja
Loka, katerega predsednica Borjana
Koželj je ob tej priložnosti dejala, da
je projekt skupen z Društvom upokojencev, konkretneje s članicami
skupine Starejši za starejše. »Kot že
samo ime našega društva pove, so
naši uporabniki tisti, ki se radi izobražujejo, zato jim računalniška
pismenost ni tuja. Ogromno pa je

Članice skupine Starejši za starejše, ki aktivno sodelujejo
v projektu s seznanjanjem starejših o novi storitvi, v svoje
vrste vabijo nove prostovoljce, saj imajo ogromno dela in bi
bila tovrstna pomoč več kot dobrodošla.

Obvestilo Začetek uporabe nove prostorske zakonodaje
Obveščamo vas, da se s 1. junijem 2022 začne uporabljati nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), ki prinaša novosti oz. spremembe tudi na področju
izdajanja lokacijskih informacij. Zakon ukinja sedanja potrdila o namenski
rabi ter uvaja novo obliko lokacijske informacije. Od 1. junija dalje boste tako
lahko zaprosili:
– za lokacijsko informacijo z osnovnimi podatki, ki bo zadostovala za promet z nepremičninami in bo nadomeščala potrdilo o namenski rabi ali
– za lokacijsko informacijo z razširjenimi podatki, ki ji bo na zahtevo vlagatelja priložen izsek grafičnega dela prostorskega akta in prostorski izvedbeni
pogoji.
Novi obrazci bodo objavljeni na spletni strani Občine Škofja Loka.

Borjana Koželj vabi vse starejše, da pokličejo
na telefonsko številko 080 22 61 in dobijo
koristne informacije. / Foto: Tina Dokl
takšnih, ki bodisi nimajo računalnika bodisi ga ne želijo, danes pa brez
tega pomočnika skorajda ne gre.
Zato smo se odločili, da aktiviramo
številko in pomagamo vsakemu, ki
tovrstno pomoč potrebuje,« je še povedala Koželjeva. Članice skupine
Starejši za starejše bodo tudi osebno
razdelile brošuro s predstavitvijo te
in drugih pomembnih številk.
Kot kažejo podatki, velika večina
starejših od 80 let ne zna uporabljati novodobnih naprav. Prav tako je
ta odstotek zelo visok pri invalidih,
zaradi česar so lahko pri dostopu
do storitev diskriminirani. Kot so
opazili v društvu, jih denimo kljub
veliki razširjenosti in pojavljanju v
medijih še vedno veliko ni slišalo
za projekt Prostofer, zato računajo,
da bo informacijska točka Halo 65+,
ki jo je moč obiskati tudi fizično, v
veliko pomoč.
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Čas za ekologijo in mobilnost
V zadnjem času tako Občina Škofja Loka kot Javno podjetje Komunala
Škofja Loka namenjata velik poudarek spodbujanju ekološke ozaveščenosti in
skrbi za naravo.

Klavdija Škrbo Karabegović
vrstile so se številne akcije in
projekti s trajnostno vsebino.
Vsekakor velja omeniti električna minibusa Agato in Jurija, ki so
ju občani več kot odlično sprejeli. V
teh dneh se jima bo pridružil sistem
izposoje koles eKOLOka znotraj sistema Gorenjska.bike. Postavljenih
bo osem postaj, in sicer: parkirišče
Lipica, železniška postaja, zdravstveni dom, trgovski center Grenc,
Avtobusna postaja Škofja Loka, Športna dvorana Poden, Podlubnik 1 in
parkirišče Puštal.
Zainteresirani si bodo lahko
zagotovili mesečni (10 oziroma 20
evrov) ali letni paket (25 oziroma 50
evrov) uporabe za navadno ali električno kolo. Na občini obljubljajo, da

Z

Še posebno uspešno in
ekološko je bilo na Eko
dnevu. V okviru akcije
so tako v enem dnevu
zbrali 192 kilogramov
malih gospodinjskih
aparatov, 48 kilogramov
IT-opreme (mobilni
telefoni, GPS-i, osebni
računalniki, tiskalniki,
telefoni …), 380 kilogramov
televizij in monitorjev ter
210 kilogramov velikih
gospodinjskih aparatov.

Sistem izposoje koles eKOLOka / Foto: Gorazd kavčič
bodo prvo leto ponudili tudi promocijski popust v višini 50 odstotkov.
Nakup paketov bo mogoč v Turistično-informacijski pisarni na Cankarjevem trgu, na internetni strani
www.gorenjska.bike in spletni aplikaciji mobiln.si.
Še posebno uspešno in ekološko
je bilo na Eko dnevu, ki ga je organizirala Komunala Škofja Loka skupaj
s podjetjem Zeos in Občino Škofja
Loka. V okviru akcije so tako v enem
dnevu zbrali 192 kilogramov malih
gospodinjskih aparatov, 48 kilogramov IT-opreme (mobilni telefoni,
GPS-i, osebni računalniki, tiskalniki, telefoni …), 380 kilogramov televizij in monitorjev ter 210 kilogramov velikih gospodinjskih aparatov.
Uporabniki, ki so vključeni v redni
odvoz odpadkov, so se lahko prijavili

na prejemanje e-računa Komunale
Škofja Loka in v sklopu akcije E-račun naredim in posodico za olje dobim brezplačno prejeli posodico za
odpadno jedilno olje. Razdelili so jih
27. Istočasno so lahko prevzeli tudi
tiskano obliko Abecednika odpadkov. V času od 16. do 25. maja pa so
organizirali tudi akcijo zbiranja nevarnih odpadkov na več lokacijah po
Škofji Loki.
Še vedno pa vsi vabljeni, da se
bodisi po spletu bodisi na sedežu
podjetja prijavite na prejemanje
e-računa ter tako brezplačno prejmete posodico za odpadno olje. Prav
tako pa na sedežu podjetja v posebnem kotičku za ponovno uporabo
lahko oddate še delujoče aparate ter
tako prispevate k zmanjševanju nepotrebnih odpadkov.
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Gradbena sezona v polnem teku
Gradbeni stroji brnijo na treh večjih gradbiščih in na številnih manjših. Takšen
tempo se nadaljuje tudi čez poletje, ko pa bo čas tudi za obisk kakšnega od
raznovrstnih dogodkov.
Klavdija Škrbo Karabegović

ͰͰGradbeni stroji brnijo na več lokacijah. Sprehodiva se
po najpomembnejših projektih. Koliko je narejenega in
ali dela potekajo po načrtih?
Ta čas gradbeni stroji res brnijo na več lokacijah
hkrati, kar je super, a prinaša tudi polno izzivov. Največje
gradbišče je ta čas na Kidričevi cesti, kjer izvajalci KPL-ja aktivno in s pravim tempom izvajajo dela ter se trudijo, da bi prvo fazo s krožiščem pri Mercatorju zaključili
v teh dneh, potem pa takoj prešli v drugo fazo do krožišča pri tehničnih pregledih. Cesta skozi Gorajte je druga
večja investicija, kjer gradimo vodovod, ki je skorajda že
zgrajen, sledi pa še rekonstrukcija celotne ceste od Ceste
talcev pa do naselja Sveti Duh. Aktivno je tudi v dolini
Hotovlje. Tam Občina Škofja Loka ob svojih črpališčih
vode gradi novo, zmogljivo, varno vodovodno omrežje
vse do Škofje Loke, ki bo investicija v varno in čisto pitno
vodo še za prihodnje generacije. Omenil sem tri največje
projekte. Odprtih pa je še več kot 15 manjših. Ravno se
zaključuje Vojaška cesta do Naceta, veliko projektov teče

Tine Radinja / Foto: Gorazd kavčič

po krajevnih skupnostih na podeželju po vsej občini, saniramo poškodbe plazov in tako dalje.
ͰͰAli je izbran izvajalec za gradnjo nadstreška pri
Osnovni šoli Jela Janežiča?
Razpis smo bili zaradi previsokih cen primorani ponoviti. Ravno konec maja smo odprli tri ponudbe, ki so še
v analizi. Pri projektu namreč sodelujemo s še drugimi
občinami investitorkami in vsi skupaj moramo sprejeti dogovor za ta res velik projekt. Si pa vsi želimo, da bi
lahko čim prej začeli graditi, saj bomo le tako lahko rešili
veliko prostorsko stisko. Otroci in strokovni delavci šole
si zaslužijo čim boljše pogoje za učenje in delo.
ͰͰKatera gradbišča oziroma projekti pa se bodo še odprli čez poletje?
Tudi poleti ne bomo počivali. Kar nekaj gradbišč je
že aktivnih, nekaj pa jih bomo še odprli. Med njimi pot
na Hribec v Puštalu, ki že dolgo časa čaka na prenovo, v
dolini Hrastnice bomo začeli graditi kanalizacijo in vodovod ter obnavljati cesto, gradi se kanalizacija pri Sv.
Duhu in v Hafnerjevem naselju, obnavlja se vodovod v
Podlubniku … Trudimo se pridobiti gradbeno dovoljenje
in izvajalca za vodovod v Zmincu in Brodeh, smo pa tudi
v pričakovanju začetka izgradnje krožišča Lipica. Ob
tem bomo rekonstruirali še en odsek ceste v Frankovem
naselju in na Stari cesti … Da, pestro in delovno poletje
bo.
ͰͰAli boste v tem času opravljali tudi dela na Starološkem gradu, katerega lastnik je pred kratkim postala
Občina Škofja Loka?
Konec maja je bila Občina Škofja Loka vpisana v zemljiško knjigo kot lastnica. Primopredaja ključev in prostorov pa bo predvidoma sredi junija. Takoj bomo začeli
izvajati popravila in računamo, da bi vsaj deloma lahko
nove vsebine v gradu našim občanom ponudili že jeseni.
ͰͰVelikokrat smo pisali o nenadnem zaprtju železniškega prehoda na Trati. S strani države je bilo takrat obljubljeno, da bo na tem mestu prišlo do ureditve, ki bo
pogodu tamkajšnjim stanovalcem. Ali je torej na to temo
že kaj novega?
Občina je že v preteklosti vložila kar precej truda v
to, da bi našli rešitev, ki bo po meri tamkajšnjih prebivalcev in drugih uporabnikov prehoda. Z državo smo uspeli
podpisati dogovor o izgradnji podvoza na približni loka-
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Tudi poleti ne bomo počivali.
Kar nekaj gradbišč je že
aktivnih, nekaj pa jih bomo
še odprli. Med njimi pot
na Hribec v Puštalu, ki že
dolgo časa čaka na prenovo,
v dolini Hrastnice bomo
začeli graditi kanalizacijo in
vodovod ter obnavljati cesto,
gradi se kanalizacija pri
Sv. Duhu in v Hafnerjevem
naselju, obnavlja se vodovod
v Podlubniku …

Dela na cesti skozi Gorajte. / Foto: Gorazd kavčič

ciji ukinjenega nivojskega prehoda.
Dve variantni rešitvi, kako navezovalne ceste povezati z novim podhodom, smo ocenili in ovrednotili,
nato smo med njima izbrali boljšo in
naročili novo fazo projektiranja. Dokumentacijski del za to investicijo
naj bi bil končan do konca letošnjega
leta, sama gradnja pa naj bi po zagotovilih države stekla prihodnje leto.
ͰͰPred približno dvema mesecema
ste predstavili celovito prenovo starega mestnega jedra Škofje Loke. V
kateri fazi je ta projekt?
Po soočenju in uskladitvi mnenj
različnih nosilcev kulturne dediš-

čine, življenja, različnih pogledov
so se ti prispevki zbrali, zdaj pa bo
projektant čez poletje projektiral izvedbene načrte. Ti so osnova za to,
da razpišemo razpis za izbranega izvajalca, kar pa se bo zgodilo predvidoma do jeseni. Ko bo izbran, bomo
lahko začeli delati.
ͰͰJunij je tradicionalno v Škofji
Loki namenjen množici raznolikih
dogodkov. Kaj vse se nam obeta letos in ali boste za pestro dogajanje
poskrbeli tudi v poletnih mesecih?
Letošnji junij bo res pester. Vesel
sem, da bo po nekaj letih manjšega
obsega dogajanja, kot kažejo že maj-

ski indici, letos res pestra kulturna,
športna in turistična sezona. Junij
se je odprl s Historialom s številnimi spremljevalnimi dogodki, festivalom kruha in piva, novo poulično
dramsko igro. Že 18. junija sledi Tek
štirih mostov, ki bo športni vrhunec
v našem mestu. Vse to pa bo še zaokroženo s številnimi koncerti in
prireditvami, ki nas bodo pripeljali
proti koncu junija, ko bo potekala
slavnostna akademija ob občinskem prazniku, in nato v vroče poletje, ki ga bo zaključila Pisana Loka
z raznovrstnim dogajanjem za vse
generacije.

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Obveščamo Vas, da je na spletni strani Občine Škofja Loka
objavljen naslednji

Obveščamo Vas, da je na spletni strani Občine Škofja Loka
objavljen

JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje obnove kozolcev v občini
Škofja Loka za leto 2022.

za žičniško dejavnost v letu 2022
(kontakt: Irena Studen, 04/ 51 12 313).

Vsebina javnega razpisa je na voljo na spletni strani Občine
Škofja Loka www.skofjaloka.si pod rubriko Novice in objave:
Razpisi, naročila, namere.

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na
voljo na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si
pod rubriko Razpisi. Rok za prijavo je 15. 6. 2022.

Datum: 1. 6. 2022

Datum: 6. 6. 2022

Tine Radinja, župan

Tine Radinja, župan
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Reci ne digitalni zasvojenosti
V Zavodu KRES se ukvarjajo s perečo problematiko digitalne zasvojenosti med
mladimi. Zaključili so enega od pomembnih projektov, zdaj pa sledijo novim
zmagam. Korak po korak. A vsak je pomemben.
Klavdija Škrbo Karabegović

oslanstvo Zavoda KRES (kultura, rokodelstvo, etnologija/,
ekologija, skupnost) je ozaveščanje in preventivno delovanje
na področju digitalne zasvojenosti,
nekemičnih odvisnosti, razvijanje
kompetenc z mediji in medijske pismenosti v potrošniško orientirani
sodobni družbi. Zavod uresničuje
svoje poslanstvo skozi razvijanje pedagoških programov in praktičnih izobraževanj, ki črpajo znanja s področja kulture in umetnosti ter naravne in
kulturne dediščine ter tudi ekologije.
V okviru zavoda tako izvajajo več
projektov, ki se nemalokrat prepletajo. Za njimi je uspešno zaključen
projekt Živi Živo – življenjske veščine odraščanja, kjer so se predvsem
s spremembo življenjskih vzorcev,
vključevanjem mentorjem, medgeneracijskega sodelovanja ter urjenja
številnih veščin posvečali preventi-

P

vi. »Izvedli smo več kot 35 Pravljičnih ognjišč in delavnic. Zahvaljujem se Univerzi za tretje življenjsko
obdobje iz Škofje Loke in Invidi, da
smo skupaj orali ledino, da lahko
nadaljujemo svoje delo,« je povedala
vodja Zavoda KRES Katka Žbogar, ki
entuziastično premika gore in odpira še tako zaprta vrata.

Kdor premika, premakne
»Kot člani nevladnih organizacij
regionalnega sveta Gorenjska nadaljujemo svoje delo preventive pred
digitalno zasvojenostjo otrok in mladine ter podajamo konkretne rešitve,
to je kurikul za zdravljenje digitalne
zasvojenosti in odvisnosti. V tem
času smo vzpostavili temeljno izhodišče za nadvse pomemben projekt
Rane ekrana, v okviru LAS Gorenjska košarica. Okrepili smo ekipo in
s Centrom za trajnostni razvoj Kranj
povezujemo strokovnjake, različne
sektorje, se povezujemo z mladinskimi organizacijami in bivalnimi
skupnostmi, da dosežemo skupni

Tek v svobodo, utrinek z dogodka pod okriljem Zavoda KRES / Foto: arhiv zavoda kRes

cilj, ki je jasna strategija zdravljenja
digitalne zasvojenosti in odvisnosti.
V projekt Rane ekrana so vključeni
ključni strokovnjaki, ki bodo pisali
in soustvarjali kurikul za preventivni in detoks center. Menimo, da kdor
premika, tudi premakne,« je še dodala Žbogarjeva.
Povezani so tudi z znanim terapevtom Miho Kramlijem, ki je v našem prostoru oral ledino na področju opozarjanja posledic digitalne
zasvojenosti. »Nič ne kaže, da bi se
trendi obračali navzdol, prav nasprotno. Jasno je postalo, da svetovalnice
niso dovolj. V tem trenutku je v Sloveniji več kot tri tisoč otrok in mladostnikov, ki so zasvojeni s sodobnimi
tehnologijami. In strokovnjaki vedo
povedati, da se ta zasvojenost enači
s trdimi drogami,« z alarmantnimi
podatki postreže Žbogarjeva.
»Naš glavni cilj je skozi preplet
sodelovanja različnih ciljnih skupin
in strokovnjakov oblikovati orodja,
ki trenutno še ne obstajajo, za celostno spopadanje s problematiko
digitalne odvisnosti med otroki in
mladino in njeno urgentno reševanje,« je še povedala Katka Žbogar, ki
ji idej in energije ne zmanjka.
Ravno to sodelovanje različnih
deležnikov, od staršev in pedagogov do širše družbe, s poudarkom
na preventivi je izrednega pomena.
Zato Žbogarjeva pohvali sodelovanje z loškimi šolami, knjižnico, mladinskimi organizacijami, občino in
drugimi. Velik potencial vidi tudi v
sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino za preprečevanje odvisnosti, ki
deluje pod okriljem Občine Škofja
Loka.
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Prostovoljci so vezivo lokalnih skupnosti
Na slovesni dan prostovoljstva je Občina Škofja Loka potrdila naziv
prostovoljstvu prijazna občina, ki ga vsako leto podeljuje Slovenska filantropija.

Klavdija Škrbo Karabegović
aziv prostovoljstvu prijazna
občina je prevzel vodja oddelka za družbene dejavnosti Rok Primožič. »Prijavo je vestno
pripravila višja svetovalka za družbene dejavnosti Sabina Gabrijel z
omenjenega oddelka, ki je vključila
prav vsakega posameznika in posameznico, ki prostovoljno deluje v
naši občini. S ponosom lahko povemo, da jih je res veliko,« so sporočili s
škofjeloške občine.
Občina Škofja Loka je priznanje
prejela za spodbujanje prostovoljstva
z javnimi razpisi z upoštevanjem
prostovoljskega dela kot lastnega
vložka, za sofinanciranje stroškov

N

To je priznanje za vse vas,
ki vedno znova dokazujete,
da ste nepogrešljiv del
naše skupnosti! Hvala prav
vsakemu med vami in vsem
skupaj, se je zahvalil Tine
Radinja.
prostovoljcev in izobraževanj prostovoljcev, za uvedbo prevozov na
klic za starejše in izobraževanje voznikov prostovoljcev, za javno objavljene prostovoljske akcije in javno
zahvalo prostovoljcem.
»Nagrado smo prevzeli v imenu vseh prostovoljcev: iz vrst otrok
in mladine, vseh aktivnih društev,
zavodov in drugih organizacij, upo-

Škofja Loka je potrdila naziv prostovoljstvu prijazna občina. / Foto: Gorazd kavčič
kojencev, voznikov prevozov na klic
in vseh srčnih ljudi, ki nesebično
pomagajo sočloveku. Priznanje pripada tudi prostovoljcem, ki so se preteklo leto že pripravljali na ponovno
uprizoritev Škofjeloškega pasijona,
a uprizoritev žal ni bila mogoča,« je
povedal Rok Primožič.
Vsem prostovoljcem v občini pa
se je ob tej priložnosti še enkrat zah-

valil tudi župan Tine Radinja, ki se
tokratne prireditve zaradi vnaprej
dogovorjenih službenih zadolžitev
ni mogel udeležiti. »To je priznanje
za vse vas, ki vedno znova dokazujete, da ste nepogrešljiv del naše
skupnosti! Hvala prav vsakemu med
vami in vsem skupaj. Prostovoljci
so namreč močno vezivo lokalnih
skupnosti.«

Vabljeni na državno in občinsko proslavo
Ob slovenskem državnem prazniku dnevu državnosti Občina Škofja Loka
24. junija ob 20. uri vabi na osrednjo občinsko proslavo, ki bo potekala na
Trgu pod gradom. Po prireditvi bo sledil koncert Mestnega pihalnega orkestra Škofja Loka s solisti. Dne 30. junija pa prav tako ob 20. uri vabljeni na
slavnostno akademijo ob občinskem prazniku, ki bo potekala na dvorišču
Škofjeloškega gradu. Podelitev priznanj Občine Škofja Loka za leto 2022 se
bo prepletala z glasbo. V primeru dežja bosta obe prireditvi potekali v Sokolskem domu.
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Skriti biser
Crngroba
V okviru projekta
Crngrob naokrog je svoja
vrata na široko odprla
tudi romarska cerkev
Marijinega oznanjenja v
Crngrobu, kamor so po
ustnem izročilu prihajali
romarji celo iz Pariza.

Klavdija Škrbo Karabegović

V

okviru omenjenega projekta,
ki ga sofinancirata Evropska
unija in Republika Slovenija,
nosilka pa je Razvojna agencija Sora
v sodelovanju s številnimi soorganizatorji, so nekaterim sakralnim
objektom na Škofjeloškem vdihnili
novo vsebino in jih tako približali
obiskovalcem.
Tako so se oziroma se še bodo
zvrstili številni dogodki v cerkvi
sv. Petra v Selcih, cerkvi Marijinega
vnebovzetja na Gori (Malenski Vrh),
cerkvi sv. Ane na Ledinici v Žireh in
cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu. Zaključil se je koncertni cikel,

Cerkev Marijinega oznanjenja velja za najimenitnejšo cerkev na Loškem. / Foto: Gorazd kavčič
v katerem so sodelovali vrhunski
ustvarjalci pod organizacijsko taktirko škofjeloške območne izpostave
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Sredi julija pa se nam obeta odprtje razstave fresk v galeriji Crngrobskega turna v tamkajšnji cerkvi, ki je
sama po sebi zakladnica freskantstva.
Tudi sicer ta romarska cerkev nikogar
ne pusti ravnodušnega, saj ob vsakem
obisku odkriješ nekaj novega.
Aprila in maja so organizirali
vodene oglede cerkve, ki velja za najimenitnejšo cerkev na Loškem in je
kulturni spomenik državnega pomena v smislu sinteze arhitekture,
razvoja srednjeveških stenskih poslikav in notranje opreme, zlasti zlatih oltarjev in dragocenih baročnih
orgel. Nastanek cerkve sega daleč

nazaj, morda že v leto 1074. Zagotovo
vas bodo navdušile slikovite freske,
najstarejša je iz leta 1300. Najmlajše
pa navduši rebro Ajdovske deklice
oziroma kitovo rebro iz leta 1453, ki
ga je semkaj prinesel romar iz nemškega »Kelmorajna«.
Vodeni ogledi so bili odlično obiskani, zato jih bodo pod okriljem Loškega muzeja ponovno organizirali
vsako soboto v septembru ob 11. uri.
Do takrat pa ta skriti biser Crngroba
lahko obiščete vsako nedeljo od 16.
do 18. ure ter julija in avgusta tudi
ob sredah od 16. do 18. ure, ko bodo
za dežurstvo oziroma odprtje cerkve
poskrbeli predstavniki Kulturno-zgodovinskega društva Lonka, ki
bodo tudi znali odgovoriti na marsikatero vprašanje.

Vodnik po crngrobški cerkvi
Klavdija Škrbo Karabegović

V

okviru
projekta
Crngrob
naokrog je izšel vodnik po
cerkvi Marijinega oznanjenja
v Crngrobu. Besedila so v slovenskem in angleškem jeziku, dopolnju-

jejo pa jih simpatične ilustracije in
čudovite fotografije.
Bogata likovna oprema ter znamenitosti in zanimivosti iz zgodovine cerkve so predstavljene v šestih
postajah, po katerih bralca oziroma
obiskovalca popeljeta romarja Friderik in Gabrijel, ki sta se leta 1410
podpisala na cerkev v Crngrobu. Be-

sedila v slovenskem in angleškem
jeziku dopolnjujejo ilustracije Lee
Vučko in fotografije Jane Jocif. Vodnik je na voljo v e-obliki na spletni
strani Občine Škofja Loka in Loškega muzeja Škofja Loka, knjižice pa
so v omejenem obsegu brezplačno
na voljo v Loškem muzeju in cerkvi
Marijinega oznanjenja v Crngrobu.
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Pripovedovanje zgodb skozi oko kamere
Razvojna agencija Sora v okviru projekta Spodbujanje podjetništva na Loškem
vabi na delavnico Pripovedovanje zgodb skozi oko kamere.

Klavdija Škrbo Karabegović

elavnica bo potekala na treh srečanjih pod vodstvom producentov Zveze Karata film. Kot pravijo
organizatorji, z zgodbami ustvarimo povezavo z
ljudmi. »Iz podjetja, ki je neka racionalna entiteta, ustvarimo blagovno znamko, ki je zmožna bolj osebnega stika
z ljudmi. Z zgodbami postanemo unikatni in ravno zgodbe nas ločijo od konkurence. Pripovedovanje zgodb lahko
uporabimo tudi pri video vsebinah, podcastih, objavah na
socialnih omrežjih in še marsikje. Pripovedovanje zgodb
vključuje čustva in zato si zgodbe zapomnimo, podatke pa pozabimo. Zgodb, ki so nabite s čustvi, ne moremo pozabiti nikoli,« je zapisano na vabilu. Na delavnici
boste tako lahko spoznali, kako osnove pripovedovanja

D

zgodb posneti na način t. i. storytellinga. Delavnica je
brezplačna, namenjena pa je podjetjem, potencialnim
podjetnikom in vsem, ki jih omenjena tematika preprosto zanima in prihajajo iz občin Škofja Loka, Gorenja vas
- Poljane, Železniki in Žiri ali pa so tam zaposleni. Prijavite se lahko še do jutri, 8. junija, kajti prvo srečanje od
treh bo že ta petek, 10. junija.

Maraton Franja tudi na Loškem
Dne 12. junija bodo tudi v Škofji Loki med 11. in 15.
uro kratkotrajne popolne zapore cest zaradi kolesarske dirke Maraton Franja BTC City. Kratkotrajne zapore
do 30 minut bodo na odseku Log–Podpulfrca–Škofja
Loka–Godešič–Reteče. Več informacij o trasi dirke in
časovnih okvirih izvedbe najdete na www.franja.org.
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Za zraven pa še rokenrol
Rock’n roll v zlatih letih je lirična komedija, v kateri blestita Nadja Strajnar
Zadnik in Igor Korošec. Uprizoritev je posvečena spominu na gledališkega in
filmskega igralca Igorja Žužka, ki je komedijo prevedel v slovenščino.

Igor Kavčič

omedijo Rock'n roll v zlatih letih ruskega režiserja in
dramatika Mihaila Heyfetca
je pred leti igralec Igor Žužek prevedel in priredil z namenom, da bi
jo odigrala skupaj z Nadjo Strajnar
Zadnik. Jeseni leta 2020 sta že imela nekaj skupnih vaj, a do izvedbe
ob njegovem 60. rojstnem dnevu,
to je 26. novembra tega leta, žal nikoli ni prišlo, saj je Žužka tri tedne
pred tem prehitela mnogo prerana
smrt. Želja njegovih najbližjih in
prijateljev z loške kulturne scene pa
je bila vendarle dovolj močna, da je
Žužkov prevod zaživel tudi na odru.
Njegovo vlogo je namreč prevzel
prijatelj in sošolec na Ruski akademiji za dramsko umetnost Gitis-Rati

K

v Moskvi igralec Igor Korošec, ki je
predstavo tudi režiral. Projektu, ki
sta ga ponovno zagnala Kulturno
društvo Sejalec umetnosti z glavno
producentko Agato Trojar, ki je tudi
dedinja in upravljavka intelektualne
dediščine igralca in ljubiteljskega
fotografa Igorja Žužka, in Društvo
Glasba – drama, se je tako pridružil
še Igor Korošec s svojim društvom
KUD Studio 777.
To pomlad je tako igra na Loškem
odru doživela krstno slovensko izvedbo in kasneje še nekaj ponovitev.
Občinstvo jo je vsakič znova pozdravilo z navdušenjem. Gre za lahkotno
komedijo z besedilom, ki ga lahko
hitro ponotranjimo in preslikamo
v siceršnje življenjske situacije. V
igri se srečamo z dvema samskima
udeležencema plesnega tečaja v zlatih letih, da bi se naučila plesati rokenrol. Mar res? Ko on zaradi takih

Nadja Strajnar Zadnik in Igor Korošec suvereno vodita rokenrol igro. / Foto: tina Dokl

in drugačnih razlogov manjka, ona
pride na njegov dom in tu se potem
bolj ali manj odvija celotna predstava, saj se oba odločita, da bosta vadila doma – po knjigi. Tekom predstave in »vaj« si oba na odru na neki
način izmenjujeta svoje značajske
lastnosti in pri tem uporabljata različne »taktike«. V igri je polno duhovitih dialogov in potez, ki nam jih
oba igralca ponudita v naš smeh.
Joj, kolikokrat ona vzame plašč in
torbico ter odide, pa se vedno znova
vrne. Ko že mislimo, da je praznovanje rojstnega dneva vrh predstave,
ko se bo izkazalo, da so plesne vaje
vendarle v drugem planu, se zgodba dodatno zaplete. No, v zaključku
predstave je vendarle vse jasno, ni
pomembno, ali imamo posluh za
ritem in glasbo, mnogo bolj šteje, da
pleše naše srce, kadar v naših zlatih
letih najdemo pravega človeka, ki ne
bo navdušen le nad vašimi dobrimi
platmi, ampak bo znal razumeti tudi
vaše slabe.
Oba igralca suvereno dokazujeta
svojo ustvarjalno moč in v slikanju
svojih vlog vseskozi vladata odru,
bodisi v dikciji, gibu ali siceršnji odrski prezenci, Igor Korošec predstavi svoje bogato igralsko znanje in
je morda celo v najboljših igralskih
letih, Nadja Strajnar Zadnik, upokojena članica igralskega ansambla
Mestnega gledališča Ljubljanskega,
pa potrjuje krilatico, da se dobri igralci nikoli ne upokojijo. Ne, v predstavi
nam niti trenutek ni dolgčas, zato
velja priporočilo za vse zamudnike
– če zasledite kakšno rokenrol ponovitev, je ne zamudite.
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Ko slika, misli na aktualni čas
V Galeriji Ivana Groharja je na ogled razstava z naslovom Svet, ki se rojeva. Svoja
novejša likovna dela predstavlja magister likovnih umetnosti Peter Gaber.

Igor Kavčič

tisi obiskovalcev razstave?
Da, rad jih sliši; in bolj so drugačni in daleč od njegovih
misli, bolj se mu zdijo zanimivi. »To
je plačilo za moj trud, saj sliko puščam odprto za širše in bolj raznolike
interpretacije. Ljudje slike povezujejo s stvarmi ali dogodki iz zasebnega
življenja, v njih vidijo figure, živali, ki
se v mojih slikah vedno znova pojavljajo. Rad ob svojih delih poslušam
občutke drugih,« pripoveduje slikar
Peter Gaber, ki tokrat razstavlja v Galeriji Ivana Groharja.
Avtorja del na razstavi poznamo
predvsem po upodobitvah naravne krajine, izpolnjene s premišljeno
umeščenimi figuralnimi kompozicijami, s katerimi izpoveduje svoja
introspektivna razmišljanja in niza

V

Peter Gaber in Boštjan Soklič
bosta v soboto, 11. junija, ob
10. uri vodila po razstavi, 29.
junija ob 18. uri bo sledil še
pogovor z umetnikom.
zgodbe. Tokrat se predstavlja s svojo najnovejšo produkcijo, s ciklom
enajstih slik večjega formata z naslovom Svet, ki se rojeva.
»Peter Gaber sodi v kakovostni vrh
gorenjskih sodobnih vizualnih umetnikov. Različne umetniške momente
povezuje v originalen likovni rokopis
– osrednji povezovalni element pa

V Galeriji Ivana Groharja razstavlja Medvoščan Peter Gaber. / Foto: Igor Kavčič
je risba,« poudarja Soklič, ki dodaja:
»Pri tokratnem ustvarjalcu ne smemo pričakovati idiličnih krajin, saj jih
slika intenzivno, lahko bi rekli v enem
zamahu – take, kakršne so, kakršne
občuti. Peter se je povsem umaknil v
naravo, v svoj lastni svet, pri slikanju
potuje v smeri lastne podzavesti. Podal se je v ponotranjeno obliko krajine,
kot je recimo to značilno za njegovega
profesorja škofjeloškega slikarja Hermana Gvardjančiča.«
V prvem prostoru izstopata dve
sliki, povezani s predniki, poleg dela
z naslovom Meso in kosti me ženejo
naprej – pretresljive podobe strnjene
skupine golih človeških figur, ki se
držijo ena zraven druge, je tu še slika
z naslovom Oblikovanje nove druži-

ne, kjer so figure komaj prepoznavne, a v prostorski zgoščenosti hkrati
obetajo neki nov začetek.
Drugi del Gabrove razstave Soklič označuje za tempelj naravnih sil,
morda v podobah vidimo božanstva
naših prednikov. Tu izstopa slika z
naslovom Preko njenega hrbta, gre
pa za ikonično upodobitev matere
z otroki. Kustos poudarja, da Gabrove podobe iz cikla Svet, ki se rojeva
ustrezajo prizorom iz daljne preteklosti kot prikazom planetarne prihodnosti po globalni katastrofi ob
propadu civilizacije. Razstavo dopolnjuje avtorska glasba Bernarda Kogovška, ki slike in prostor povezuje
v novo celoto. Razstava bo na ogled
do 10. julija.
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Različne vojske v Škofji Loki
V Galeriji na gradu je na ogled razstava Od osvoboditve do osamosvojitve –
Loško ozemlje od leta 1945 do 1991. O Loškem gradu po vojni, vojašnici in JLA
v Škofji Loki ter Teritorialni obrambi Republike Slovenije nam med vodenjem
po razstavi pove Jože Štukl.

Igor Kavčič

ktualna razstava v galeriji
na gradu je sicer skupinsko
delo štirih soavtorjev kustosov Loškega muzeja: Biljane Ristić,
Petre Čeh, Sare Šifrar Krajnik in Jožeta Štukla. Slednji je bil zadolžen za
predstavitev zadev in dogodkov od 2.
svetovne vojne do samostojne Slovenije, ki so povezane z delovanjem
vojaških formacij na Loškem.
V prvem delu razstave v kratki
predstavitvi izvemo, da je po koncu
2. svetovne vojne za Nemci na Loški
grad prišla slovenska OZNA, ki je tu
ustanovila taborišče za pripadnike
različnih vojaških formacij z obmo-

A

čja Jugoslavije, ki so jih ob koncu vojne partizani zajeli na območju Slovenije oziroma so jih Angleži vrnili
iz Vetrinja na Koroškem. Na gradu
so bili poleg Slovencev zaprti tudi
Nemci, ustaši in hrvaški domobranci. »Precej jetnikov so pobili v okolici
Škofje Loke, eno od prikritih grobišč
je bilo odkrito tudi ob zahodnem delu
obzidja Loškega gradu,« med drugim
pove Jože Štukl in doda, da so po 3.
avgustu 1945, ko je bila razglašena
splošna amnestija, taborišče slovenske OZNE na Loškem gradu ukinili,
v stavbo pa naselili nemške vojne
ujetnike, ki so organizirali vojno bolnišnico. Izvemo, da je bilo od oktobra
1949 do aprila 1950 na Loškem gradu
žensko taborišče za družbeno koristno delo (DKD), v letih 1950–1959

Jože Štukl predstavlja lahko pehotno orožje, ki ga je Loškemu muzeju darovalo Ministrstvo za
obrambo RS. / Foto: tina Dokl

pa moški KPD, po njegovi ukinitvi
pa se je v izpraznjeno stavbo Loškega gradu naselil Loški muzej.
Štukl je posebno poglavje razstave

Oborožitev Teritorialne
obrambe je bila sprva
tretjerazredna, z velikim
deležem trofejnega orožja,
nato pa se je postopoma
modernizirala celo z nakupi
orožja v tujini.«
namenil tudi škofjeloški vojašnici.
Ta je bila zgrajena leta 1928 v času
Kraljevine SHS, v njej pa so bili do
začetka 2. svetovne vojne nastanjeni starojugoslovanski vojaki, ki so
Škofjo Loko zapustili 9. aprila 1941.
Med 2. svetovno vojno so bili v vojašnici nastanjeni nemški vojaki,
po kapitulaciji Nemčije in koncu 2.
svetovne vojne je vojašnica prešla v
roke jugoslovanske vojske. Kot pove
kustos, se je v njej vse do začetka
90. let 20. stoletja zvrstila množica
rekrutov iz različnih jugoslovanskih
republik, ki so bili v Škofjo Loko napoteni na obvezno služenje vojaškega roka. Pred in med osamosvojitveno vojno v Sloveniji je bil v vojašnici
nastanjen 14. inženirski polk JLA.
Vojašnica je prišla v slovenske roke
julija 1991, ko so jo zavzeli pripadniki območnega štaba TO Škofja Loka.
Vso zaplenjeno oborožitev, drugo
opremo in del delovnih strojev so
odpeljali na varno v rove Rudnika

Rokavne oznake pripadnikov TO / Foto: Tina Dokl
nakupi orožja v tujini,« zapiše avtor tega dela postavitve
razstave. V začetku devetdesetih let je prav to lahko pehotno orožje, ki ga je Loškemu muzeju darovalo Ministrstvo za obrambo RS in katerega izbor je predstavljen tudi
na razstavi, odigralo pomembno vlogo v času nastajanja
slovenske samostojnosti. TO Republike Slovenije je z odločnostjo in srčnostjo njenih pripadnikov v desetdnevni
osamosvojitveni vojni med 27. junijem in 6. julijem 1991
odbila napad agresorske Jugoslovanske armade, obranila samostojnost mlade države in omogočila prehod v
novo, demokratično prihodnost.










S podporo Evropske unije
v okviru programa Ustvarjalna Evropa



  

urana Žirovski vrh. Po letu 1991 se objekt ni več uporabljal v vojaške namene.
Jugoslovanska vojska je bila oborožena sila Jugoslavije, hkrati pa tudi glavni podpornik vladajočega režima.
Njen vrhovni poveljnik je bil Josip Broz - Tito, po njegovi
smrti pa je to funkcijo prevzelo predsedstvo SFRJ. Izvemo, da je bila razdeljena na tri rodove: kopensko vojsko,
vojno letalstvo in vojno mornarico. »Jugoslovanske oborožene sile so temeljile na stalni sestavi in naborniškem
sistemu. Jezik poveljevanja je bil srbohrvaški. Moč JLA
se je v treh desetletjih po vojni nenehno krepila,« ugotavlja Jože Štukl; da je vojska nadzorovala mogočen vojaškoindustrijski kompleks, za njene potrebe pa je bilo letno namenjenih okoli 70 odstotkov zveznega proračuna.
Svojčas je bila približno deseta vojaška sila v Evropi.
Z ustanovitvijo Glavnega štaba za ljudski odpor 20.
novembra 1968 se je začel razvoj TO v Sloveniji. Kot vojaška organizacija se je razvila znotraj jugoslovanskega
obrambnega sistema in kot njegov sestavni del. TO je bila
opredeljena kot najširša oblika organiziranja oboroženega vseljudskega odpora. V njej so številni videli ponovni
zametek slovenske vojske. Tako se je skozi čas formirala
v spoštovanja vredno oboroženo silo. »Njena oborožitev
je bila sprva tretjerazredna, z velikim deležem trofejnega orožja, nato pa se je postopoma modernizirala celo z
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Trije loški gimnazijci v ekipi za olimpijado
Dane Jemc, Matej Nastran in Patrik Potočnik z Gimnazije Škofja Loka bodo
skupaj z Nino Cankar z Gimnazije Kranj zastopali Slovenijo na mednarodni
kemijski olimpijadi.

Mateja Rant

etošnja gostiteljica mednarodne kemijske olimpijade je
Kitajska, potekala pa bo od 10.
do 18. julija na daljavo. Kot je pojasnil
Martin Rihtaršič, mentor omenjenih štirih dijakov, ki bodo Slovenijo
letos zastopali na olimpijadi, gre za
najprestižnejše kemijsko tekmovanje za srednje šole. Na njem se pomeri več kot tristo dijakov iz več kot
sedemdesetih držav z vsega sveta,
vsako državo pa zastopajo štirje dijaki, ki uspešno opravijo izbirne teste. »Da so od štirih olimpijskih mest
kar tri zasedli škofjeloški dijaki, je
vrhunski uspeh, zaradi česar sem
kot mentor nanje res ponosen,« je ob
tem poudaril Rihtaršič.
Izbirne teste za olimpijado so dijaki opravljali na fakulteti za kemijo
in kemijsko tehnologijo v Ljubljani,
priprave pa so po besedah Martina

L

»Treba je poudariti, da so
dijaki izkazali izjemno
predanost. Kar se dogaja
na samih pripravah,
je le majhen košček v
mozaiku – levji delež dijaki
naredijo sami. Izbor od
njih zahteva vztrajnost,
samoiniciativnost,
zagnanost in brezmejno
radovednost,« je poudaril
Martin Rihtaršič.

Dane Jemc, Matej Nastran, Patrik Potočnik in Nina Cankar z mentorjem Martinom
Rihtaršičem. / Foto: arhiv šole
Rihtaršiča začeli lani novembra.
»Utrjevali smo srednješolsko snov,
ki so jo dijaki morali izkazati na
prvem izbirnem testu v januarju.
Test so uspešno prestali štirje naši
dijaki in se uvrstili v naslednji krog
priprav, v katerega se je uvrstilo trideset dijakov iz vse Slovenije.« Z Gimnazije Škofja Loka so se priprav
pod vodstvom profesorjev s fakultete
udeležili Dane Jemc, Matej Nastran,
Patrik Potočnik in Jedrt Šinkovec.
Dijaki se na tej stopnji že seznanijo
z zahtevnejšimi tematikami s področja fizikalne, organske, anorganske
in analizne kemije. »Znanje in razumevanje, ki ga morajo usvojiti dijaki na tej stopnji, že krepko presega
srednješolsko kemijo.« Ob pripravah
na fakulteti je Rihtaršič z dijaki na-

daljeval priprave tudi na gimnaziji,
kjer so utrjevali usvojeno snov in reševali naloge s preteklih tekmovanj.
V marcu je potekal drugi izbirni test,
ki so ga uspešno prestali vsi štirje
omenjeni dijaki in se uvrstili v zadnji
krog priprav. »Tu so se dijaki srečali
s tako imenovanimi pripravljalnimi
nalogami, ki jih pripravijo profesorji države gostiteljice. V nalogah so
razkrite napredne teme, ki se bodo
pojavile tudi na olimpijadi. Na tej
stopnji morajo dijaki usvojiti znanje,
ki pogosto presega celo prvo stopnjo
študija kemije,« je poudaril Rihtaršič.
Zadnji izbirni test je potekal 23. maja.
Dane Jemc je osvojil 1. mesto, Matej
Nastran 2. mesto in Patrik Potočnik
4. mesto, s čimer so si zagotovili uvrstitev v ekipo za olimpijado.

Zaradi širitve poslovanja
iščemo več sodelavcev za delovni mesti:

Družba Filc je k rasti in razvoju usmerjeno
škofjeloško podjetje, ves čas v iskanju novih
sodelavcev, ki jim poleg dobrega plačila nudijo
še vrsto drugih ugodnosti.
Filc je svetovno prepoznaven proizvajalec naprednih materialov,
ki se uporabljajo predvsem v gradbeni in avtomobilski industriji.
Njihov paradni konj je lastna blagovna znamka DR!PSTOP, ki
predstavlja inovativen način reševanja težav s kondenzacijo na
neizoliranih kovinskih strehah, njihovi proizvodi pa so vgrajeni
tudi v številne priznane avtomobilske znamke.
Zgodovina podjetja sega v leto 1937 v Mengšu, kjer imajo še
danes proizvodni obrat. Manjša enota deluje tudi v Lendavi,
sicer pa sta glavnina proizvodnje in sedež družbe v poslovni
coni na Trati v Škofji Loki. Od leta 2020 so del nemške skupine
Freudenberg, s katero se ujemajo tudi v vrednotah, ki jih gojijo.
Lani je družba dosegla nov mejnik, ko je vrednost prodaje
presegla sto milijonov evrov.
Družba skupaj zaposluje 375 ljudi, povprečna starost zaposle
nih pa je manj kot 40 let.
Kot izvozno naravnano podjetje so zavezani k razvoju in rasti.
Trenutno na Trati nameščajo novo linijo. Gre za investicijo v
vrednosti več kot deset milijonov evrov, ki jo financirajo iz
lastnih sredstev, odprtja pa se nadejajo julija letos. Investicija
bo prinesla tudi 25 novih delovnih mest. Prav zato so v podjetju
stalno v iskanju novih zaposlenih. Za delo v proizvodnji iščejo
predvsem posameznike z vsaj poklicno izobrazbo strojne,
elektro, mehatronične ali druge tehnične smeri. »Predvsem si
želimo zaposlovati sodelavce, ki imajo tehnično žilico in željo

Več informacij in prijave na www.filc.si
po razvijanju in napredovanju. Veliko vlagamo v rast in razvoj
podjetja, imamo tehnološko napredne proizvodne linije,
zato želimo, da tudi naši zaposleni napredujejo in se strokov
no razvijajo,« pravi Nina Kraševec, vodja kadrovske službe v
podjetju, kjer so zavezani tudi k dobremu počutju zaposlenih
na delovnem mestu. »Osnovni material, ki ga uporabljamo
v proizvodnji, je poliester, iz katerega so denimo izdelane
tudi plastenke ali oblačila. Gre torej za material, s katerim se
vsakodnevno srečujemo v našem vsakdanjem življenju in ni
nevaren za zdravje. Tudi delovni pogoji so optimalni, saj so
prostori čisti in klimatizirani, uravnavamo pa tudi vlažnost
zraka, kar je potrebno tudi zaradi zagotavljanja kvalitete naših
izdelkov,« pa pojasnjuje vodja proizvodnje Darko Radonić in ob
tem dodaja, da samo delo ni monotono ali fizično zahtevno.
Poleg stimulativnega plačila, vsakoletno izplačanega maksi
malnega regresa (letos so ga izplačali v višini 2000 evrov) in
nagrade za delovno uspešnost (13. plača), za zaposlene skrbijo
tudi s pozornostmi, kot so sveže sadje in napitki. Zaposlenim
sofinancirajo športne vadbe ter omogočajo ugodno letovanje
v lastnih počitniških kapacitetah. Marsikoga prepriča tudi
delavnik. Čeprav proizvodnja teče ves čas, so zaposleni prosti
vsak drugi konec tedna in vsak četrti teden.
Veliko stavijo na dobre medsebojne odnose. Vsako linijo namreč
vodijo majhne ekipe od treh do petih sodelavcev, ki morajo
med seboj dobro sodelovati. »Poleg odgovornosti, dolgoročne
usmerjenosti, osredotočenosti na kupca in inovativnosti so
ena naših vrednot tudi dobri medsebojni odnosi, zato takšne
lastnosti iščemo tudi pri novih sodelavcih,« zaključuje Darko
Radonić.

www.filc.si

FILC V ISKANJU
SODELAVCEV

UPRAVLJALEC STROJEV (m/ž)
SKLADIŠČNI MANIPULANT (m/ž)

Nenehnostremenjekizboljšavam,pravapomočkupcuspravimi
rešitvamiinproizvoditervrhunskekomponentesovsodobnem
časuključnizauspešnoširjenjezaupanjainsodelovanjaspartnerji.
VpodjetjuINES,d.o.o.,kinatrguobstajaževečkot30let,ssvojim
nenehnimvlaganjemvstrojniparkinkrepitvijokolektivauspešno
poslujemotudinamednarodnempodročju.Vsetopanamomogočajo
tudivisokistandardikakovostiinnenehneizboljšave,predvsempa
motivirani,sposobniinprizadevnisodelavci.

ZAPOSLIMO:
DELAVEC V PROIZVODNJI (m/ž)
enoizmenski delovni čas - dopoldanski
Monter hidravličnih cevi (m/ž)
dvoizmenski delovni čas med 7. in 18. uro
Trgovec v trgovini s tehničnimi izdelki (m/ž)
dvoizmenski delovni čas med 7. in 18. uro
CNC operater/programer (m/ž)
enoizmenski delovni čas - dopoldanski

Pričakujemo:

·
·
·
·
·

 inamičnostinveseljedodelaskupci,željopopridobivanju
d
novihznanjinsrečevanjuznovimiizzivi,
spoštljivodnosdokupcevinsodelavcev,
učinkovitostdela,
prilagodljivostinzmožnosttimskegadela,
poštenostinpripadnostpodjetju.

Ponujamo:
·
·
·
·
·
·

 elozanedoločenčas,
d
dober kolektiv,
dinamičnodelo,
možnostnapredovanj,
stimulativnonagrajevanje,
priložnostzaosebniinkariernirazvoj.

Čeželitepostatičlannašeekipe,vasvabimodapošljetepisnoprijavo,
kivsebujedokazilaoizobrazbiterkratekživljenjepispoe-poština
zaposlitev@ines.sialinanašnaslov:INESd.o.o.,Kidričevacesta58,
4220ŠkofjaLoka.
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Nagrajeni najbolj ustvarjalni in inovativni
Sredi maja je potekal Teden obrti in podjetništva na Loškem, vrhunec pa sta bili
razstava v Sokolskem domu in podelitev nagrad dijakom Šolskega centra Škofja
Loka za najbolj ustvarjalne in inovativne izdelke.

Vilma Stanovnik

azvojna agencija Sora in Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka sta bili tudi letos organizatorici sedaj že tradicionalnega Tedna obrti
in podjetništva na Loškem, ki se je začel s predstavitveno
tiskovno konferenco. Sledili sta delavnica podjetništva
za srednješolce in okrogla miza o novi poslovni realnosti z izzivi za podjetja na Škofjeloškem, ki je potekala na
Radiu Sora. V Šolskem centru Škofja Loka so pripravili
predavanje Kako biti v redu z Aljošo Bagolo, za zaključek
pa so v poslovni coni v Železnikih pripravili srečanje z
obrtniki in podjetniki.
Vrhunec prireditev sta bili razstava in podelitev nagrad
dijakom Šolskega centra Škofja Loka v Sokolskem domu.
»Javnosti želimo pokazati, kaj naši mladi, ko zaključijo šolanje, znajo. Pa ne samo to. Pokazati želimo, kako so
ponosni, da so s svojim delom dosegli to, kar danes lahko
vidimo,« je ob odprtju razstave povedal direktor Šolskega
centra Škofja Loka Martin Pivk ter se zahvalil tako staršem dijakov kot Območni obrtno-podjetniški zbornici, ki
jim stoji ob strani pri pripravi razstave in nameni nagrade
uspešnim dijakom. »Na ta način ne le podpira šolski center,
temveč tudi vas, dijake, spodbuja za čim boljše dosežke,« je
še dodal direktor Pivk in se zahvalil tudi podjetju Tri Krone.
Škofjeloški župan Tine Radinja je poudaril, da je razstava tudi plod sodelovanja med lokalno skupnostjo,

R

Razstava izdelkov dijakov Šolskega centra Škofja Loka v Sokolskem
domu je požela veliko občudovanja. Z zanimanjem si jo, v družbi
direktorja Martina Pivka ogledal tudi župan Tine Radinja.
/ Foto: Gorazd Kavčič
občani ter tistimi, ki skrbijo za gospodarstvo in podjetništvo. »Ta razstava je tisto, kar vsak podpira po svojih
močeh in na najrazličnejše načine. To pa zato, ker verjamemo, da je povezana lokalna skupnost povezana od
začetka do konca. Šolski sistem se na ta način najbolje
prepleta s potrebami gospodarstva,« je dodal župan Tine
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Razstava izdelkov dijakov Šolskega centra Škofja Loka v Sokolskem
domu je požela veliko občudovanja. Z zanimanjem si jo, v družbi
direktorja Martina Pivka ogledal tudi župan Tine Radinja.
/ Foto: Gorazd Kavčič
Med dijaki srednje šole za lesarstvo je prvo nagrado
in petsto evrov za mizo dobil Benjamin Kavčič, drugo
mesto in tristo evrov si je za harmoniko zaslužil Andraž
Vajngerl, tretje mesto in dvesto evrov pa je za biljard prejel Janez Dolenc.

Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode

Radinja in se zahvalil za novo navdihujočo razstavo.
»Vse to je garant za naprej, da bo obrtniški temelj kreativnosti in podjetništva, na katerem stoji naše mesto,
obstal še dolgo,« je še poudaril župan.
Zbrane na slovesnem dogodku je pozdravil tudi novi
predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Marko Lotrič ter povedal, da je letos komisija ocenjevala kar
trideset izdelkov dijakov srednje šole za strojništvo in
šestnajst izdelkov dijakov srednje šole za lesarstvo, kar
je rekord v vseh letih, odkar poteka ocenjevanje.
»Navdušen sem nad vsemi in predvsem nad voljo
mladih, da ustvarjate,« je poudaril predsednik Marko
Lotrič in dodal, da je pomembno, da si mladi postavijo
cilje in jih skušajo kar najbolje uresničiti.
Marko Lotrič je nato z Martinom Pivkom in Romanom
Jenkom iz podjetja Tri Krone segel v roke nagrajencem.
Prvo mesto in petsto evrov si je med dijaki srednje
šole za strojništvo z izdelkom CNC laserski rezalnik
zaslužil Cene Trček, drugo mesto in tristo evrov je za
hidravlično stiskalnico za odpadno embalažo prejel
Andrej Prevodnik, tretje mesto in dvesto evrov pa je za
predelavo štirikolesnika v gokart prejel Matija Zavrl.
Prav posebno nagrado podjetja Tri Krone in dvesto
evrov je za travniško brano prejel z rok Romana Jenka
Jan Jančar.
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Skupaj tudi spekli potico
Na Osnovni šoli (OŠ) Škofja Loka-Mesto so v okviru mednarodnega projekta
Erasmus+ EUstudents in EUwonderland (Evropski učenci v evropski čudežni
deželi) v aprilu gostili učence in učitelje z dveh turških in bolgarske šole.

Mateja Rant

V

okviru dveletnega Erasmus+ projekta EUstudents
in EUwonderland učenci in
učitelji spoznavajo lastno kulturo in
kulturo drugih sodelujočih držav ter
spoznavajo in primerjajo različne
narodnosti, religije, lokalno glasbo,
legende, kulturne in naravne znamenitosti, običaje, navade, kulinariko ...,
je pojasnila vodja projekta na OŠ
Škofja Loka-Mesto Helena Markuta.
V tokratni izmenjavi so udeleženci
spoznavali šolo gostiteljico in naš
šolski sistem, poskušali so jim približati tudi lepote Slovenije.
»Učenci in učitelji s turških in
bolgarske šole so se tako med drugim udeležili pouka pri nekaterih
predmetih v naši šoli ter si ob prijetnem druženju z učenci naše šole
pod njihovim vodstvom v angleščini ogledali in spoznali Škofjo Loko,
Bled, Škocjanske jame in Piran,« je
pojasnila Markuta. Gostili so jih tudi

Gostom iz Bolgarije in Turčije so predstavili lepote Slovenije. / Foto: arhiv šole
na prireditvi Literarna čajanka, ki so
jo pripravili v sklopu praznovanja
90-letnice OŠ Škofja Loka-Mesto. Naučili so se še speči potico in obiskali delavnice v Varstveno dnevnem
centru v Škofji Loki. Na zaključnem
srečanju pa so vse partnerske šole
predstavile svojo tradicionalno in
popularno glasbo in plese, ki so jih
tudi zaplesali, je razložila Markuta.
»Na začetku so v projektu sode-

lovale partnerske šole iz Bolgarije,
Turčije, Italije, Poljske, Španije, Portugalske in Slovenije. Zaradi epidemije
covida-19 in ukrepov, povezanih z
njo, pa sta iz projekta izstopili Poljska in Španija.« Ta čas se pripravljajo
na zadnji izmenjavi učencev in učiteljev z Osnovne šole Škofja Loka-Mesto in partnerskih šol v projektu,
ki bosta konec junija ter v začetku
avgusta potekali v Turčiji.

Festival bonbonov Preddvor
24.—26. junij 2022, Grad Dvor
Petek

Koncert na grajskem vrtu: Čarobna violina

19.00

Inga Ulokina - violina, Olga Ulokina - klavir, Marina Igritskaya - sopran

Sobota

www.visitpreddvor.si

11.00—17.00

Sobota
20.00

Nedelja
11.00—19.00

ŠtoflcFest
Zabava za otroke z družabnimi igrami, ustvarjalnimi delavnicami in veliiiko ponudbo bonbonov

Retrokoncert na grajskem vrtu: ABBA Mia Slovenia
(ABBA Tribute Band)

Petrov smn // Folklorni festival // 12. Mednarodni Ex Tempore
Koncert Čuki in humorist Boštjan Meglič – Peška
Vstopnice ABBA Mia Slovenia, ansambel Čuki: TIC Preddvor, Picerija Gorski privez, www.mojekarte.si

OBČINA
PREDDVOR

Dogodek so omogočili: Občina Preddvor, Zavod za turizem Preddvor, Zavod Grof in Grofica, KUD Preddvor,
TD Bašelj, TD Kokra, FD Preddvor, DU Preddvor, LU Kranj, MK Kranj, Zavod Smejmo se
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Za vsakogar se bo kaj našlo
V Društvu prijateljev mladine (DPM) Škofja Loka bodo tudi letos med poletnimi
počitnicami organizirali počitniške programe za otroke od prvega do sedmega
razreda osnovne šole.
Mateja Rant

snovnošolcem bodo na voljo trije počitniški programi, in sicer brezplačna programa Dobimo se
ob pol desetih in Hura, prosti čas ter plačljivo celodnevno počitniško varstvo Zabavne počitnice, ki pa ga
sofinancirata občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane,
je pojasnila vodja dejavnosti pri DPM Škofja Loka Katrin
Kopač. Programe bodo v Škofji Loki izvajali na OŠ Ivana
Groharja in OŠ Cvetka Golarja na Trati in v Retečah.
»Namen programov je, da otroci počitnic ne preživljajo sami doma za računalniki, telefoni, televizijo in tablicami, ampak v družbi prijateljev v varnem okolju ob
zanimivih dejavnostih, ki jih bodo vodili naši anima-

O

torji,« poudarjajo v DPM Škofja Loka in dodajajo, da bodo
čas preživljali na zunanjih igriščih in v naravi, v primeru
dežja pa se bodo umaknili v telovadnico ali učilnico. Da
otrokom ne bo dolgčas, bodo poskrbeli v sodelovanju s
številnimi škofjeloškimi zavodi in organizacijami. »Otroci se bodo lahko posvetili športnim dejavnostim, kot
so odbojka na mivki, nogomet, rokomet, planinarjenje,
plezanje in podobno. V sklopu sprostitvenih triurnih dejavnosti pa pripravljamo ustvarjalne delavnice, socialne
igre, olimpijado, igre brez meja, vodne igre, gusarsko zabavo ...« je razložila Katrin Kopač. Obenem bodo ponudili
še »nadstandardni program«, za katerega se je treba prijaviti. »Prva dva tedna bomo namreč snemali in montirali promocijski film, organizirali pa bomo tudi kopanje
na bazenu.« Počitniške programe bodo začeli že takoj po
koncu pouka, prvič se bodo zbrali v ponedeljek, 27. junija.

VINO JANŽEVEC
NAVOJ NEP., 1 l
PIVO SMILE
4,5%, 0,33 l, st.

2,75 EUR

PIVO BERNARD
svetlo, temno, poltemno,
patentni zamašek, 0,5 l st.

1,45 EUR

1,05 EUR

VINO REFOŠK
JERMAN, 1 l

2,99 EUR

VINO
JERUZALEMČAN
J. ORMOŽ,1 l

2,79 EUR

VINO MALVAZIJA
JERMAN, 1 l

3,05 EUR

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

Ob vsakem nakupu prejmet
Ponudba velja do razprodaje zalog! Popust se obračuna na blagajni. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo.

DAVIDOV HRAM, PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

Vse cene so maloprodajne
in vključujejo DDV.
Minister za zdravje opozarja:
Prekomerno pitje alkohola
škoduje zdravju!

Odkrili so
spominsko
ploščo Ivanu
Omanu
Predsednik Republike
Slovenije Borut Pahor
in župan Občine Škofja
Loka Tine Radinja sta v
družbi družine Janeza
Omana, ki gospodari
na kmetiji pri Karlinu
v Zmincu, odkrila
spominsko ploščo Ivanu
Omanu.

Vilma Stanovnik
atum odkritja spominske
plošče je bil simboličen, saj je
12. maja minilo 34 let od ustanovitve Slovenske kmečke zveze,
današnje Slovenske ljudske stranke (SLS), katere prvi predsednik je
postal Ivan Oman. Na to so na priložnostni prireditvi na Omanovi domačiji pri Karlinu v Zmincu, ki sta jo
pripravila Prosvetno društvo Sotočje
Škofja Loka in Občina Škofja Loka,
spomnili tudi govorniki.
Zbrane, med katerimi so bili številni nekdanji in sedanji politiki,
predsednik prve demokratično izvoljene vlade Lojze Peterle pa tudi

D

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom SLOVENSKE GRAJSKE ZGODBE, ki je
bila objavljena v Ločanki 10. maja 2022, so:
1. nagrado, darilno kartico OBI v vrednosti 20
EUR, prejme Matjaž Begovič iz Kranja, 2. in
3. nagrado, knjigo Melanda, prejmeta Metka
Rutar Piber z Bleda in Polona Kalan z Jesenic. Nagrajencem iskreno čestitamo.

Predsednik republike Borut Pahor in škofjeloški župan Tine Radinja sta v družbi družine
Janeza Omana odkrila ploščo v spomin Ivanu Omanu. / Foto: Tina Dokl
sestre Ivana Omana Poldka, Minka
in Francka ter otroci Marija, Janez,
Monika, Anka, Tatjana in Igor, je
najprej nagovoril škofjeloški župan
Tine Radinja. »V naši tisočletni zgodovini je bilo mnogo slavnih, zaslužnih in znanih Ločank in Ločanov.
Ivan Oman ima med njimi prav posebno mesto. Njegova zavezanost
za javno, za skupno dobro, pripravljenost, da poleg skrbi za kmetijo in
družino naredi ogromno dela za to,
da bi bilo v Sloveniji bolje, je tisto,
po čemer se ga spominjamo. Verjamem, da se bo s simbolnim dejanjem, odkritjem spominske plošče,
ta spomin ohranjal in prenašal naprej,« je poudaril župan Radinja.
»Zaradi dela v Slovenski kmečki
zvezi, v predsedstvu Republike Slovenije ter v začetkih novega poglavja slovenskega parlamentarizma,
zlasti pa zaradi njegove popolne premočrtnosti in predanosti samostojni neodvisni Sloveniji, Ivana Omana
danes štejemo med najpomembnejše politične voditelje novejše slovenske politične zgodovine,« je dejal predsednik Republike Slovenije
Borut Pahor in spomnil, da je ena od
dvoran v Predsedniški palači poimenovana tudi po Ivanu Omanu.
»Kot predsednik Republike Slovenije sem družini Oman hvaležen, da z razumevanjem sprejema
pomen dediščine zanje pa tudi za
vse Slovence pomembnega Ivana

Omana, narodnega voditelja,« je tudi
doda predsednik Pahor.
Na plošči piše, da se je na domačiji rodil in živel Ivan Oman – kmet,
slovenski domoljub in narodni buditelj, član predsedstva Republike
Slovenije v času osamosvajanja,
prvi predsednik Slovenske kmečke
zveze, prve demokratične slovenske
politične stranke po drugi svetovni
vojni. Prav tako je zapisano, da je bil
v hiši 27. oktobra 1989 dosežen dogovor o ustanovitvi Demokratične opozicije Slovenije (Demos), ki je imela
odločilno vlogo v procesu demokratizacije in osamosvojitve Slovenije.
Zbrane je po slovesnem odkritju
spominske plošče in blagoslovu, ki
ga je opravil Matej Nastran, župnik
pri sv. Jakobu v Škofji Loki, nagovoril tudi Janez Oman, ki z ženo Marjano in njunimi otroki Lovrencem,
Ano Julijo, Ivo Klaro in Valentinom
gospodari na kmetiji v Zmincu. Janez Oman je predlagal, da se začnejo
prizadevanja, da bi 12. maj postal državni praznik oziroma dan slovenske demokracije. »Nagovarjam vse,
ki k temu lahko pripomorete, da to
tudi storite. V znak spoštovanja do
demokracije kot vrednote in znak
spoštovanja do demokratične države Republike Slovenije,« je predlagal
Janez Oman, zbrani pa so ga podprli
z aplavzom.
Za kulturni program sta poskrbela Škofjeloški oktet in Tone Kuntner.
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Loški
filatelisti
blesteli na
Finskem
Na letošnji mednarodni
tekmovalni filatelistični
razstavi Europhila 2022
v Vaasi na Finskem
v začetku maja so
s svojimi zbirkami
sodelovali tudi člani
Filatelističnega društva
Lovro Košir Škofja Loka.

Mateja Rant
a razstavi, ki jo je po besedah
predsednika Filatelističnega
društva Lovro Košir Škofja

N

Predstavnika loških filatelistov Srečko Beričič in Janez Cerkvenik na mednarodni filatelistični
razstavi Europhila 2022 v Vaasi na Finskem / Foto: arhiv društva
Loka Srečka Beričiča pripravilo domače filatelistično društvo Vaasa, so
poleg škofjeloških in finskih sodelovali še belgijski in švedski filatelisti
iz Maasmechelna in Stockholma.
»Na pobudo filatelistov iz pobratenega mesta Maasmechelen smo se v to
zvezo včlanili že leta 2001. Srečujemo se na vsaki dve leti, vsakič v drugem mestu, letos z zamikom enega
leta zaradi epidemije covida-19,« je
pojasnil Beričič.
Na razstavo, ki je obsegala petdeset vitrin, je bilo po točkovanju FEPA
uvrščenih 16 najboljših zbirk v petih
tekmovalnih razredih: tradicionalna

Vse za žar
Samo iz najokusnejšega domačega mesa,

ČADEŽ D.O.O., VISOKO 7 G, VISOKO

brez umetnih barvil, brez alergenov, brez sredstev za vzhajanje in
brez mesnih nadomestkov (brez soje, škroba in vlaknin).

MESNICE ČADEŽ Kranj, Koroška c. 26 I Škofja Loka, SPAR partner ČADEŽ v Nami I Bohinjska Bistrica,
SPAR partner ČADEŽ, Triglavska c. 36 I Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6 I Mesnine ČADEŽ lahko
kupite tudi v ostalih trgovinah SPAR, Mercator in E.Leclerc.
www.mesarstvo-cadez.si

filatelija, poštna zgodovina, tematske
zbirke, odprti razred in mladinski
razred do 18 let. »Na razstavi je bil v
članski konkurenci med našimi najboljši Primož Čebulj z zbirkama Pisave z oceno 82 točk in Moj dom s 74
točkami. Razstavljala sta še Natalija
Žitnik Metaj z zbirko Jaz umetnica,
ki je osvojila 71 točk, in Matjaž Metaj
z zbirko Kje lahko najdemo gobe z
oceno 66 točk.« Med vsemi mladimi
razstavljavci so bili med najboljšimi
Primož Beričič z zbirko Žoga v mreži,
ki so ji dodelili 68 točk, Nejc Jamnik
je za zbirko Jekleni konjički prejel 67
točk, Martin Javh pa za zbirko Konj
in človek 64 točk. Vsi trije obiskujejo
filatelistični krožek na Osnovni šoli
Škofja Loka-Mesto. »V skupnem seštevku dveh najboljših članskih in
dveh najboljših mladinskih zbirk so
naši loški filatelisti osvojili prvo mesto,« je ponosen Srečko Beričič.
V času razstave je potekala tudi
skupščina zveze evropskih filatelističnih klubov Europhila, na kateri
je poleg predsednika Beričiča sodeloval tudi podpredsednik Filatelističnega društva Lovro Košir Škofja
Loka Janez Cerkvenik. »Ob prijetnem druženju in izmenjavi mnenj o
dosedanjem in nadaljnjem delu smo
se dogovorili, da bo naslednje srečanje Europhila 2024 v Maasmechelenu, kjer bodo gostitelji sočasno praznovali tudi 60-letnico plodnega
delovanja,« je končal Beričič.
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Pisan in
dogodkov
poln junij
Mateja Rant

J

unij bo letos znova ponudil
številne priložnosti za druženje ter kulturna in športna
doživetja, je dogodke, ki se v Škofji
Loki obetajo v prihodnjih tednih, napovedal župan Tine Radinja, ki se že
veseli znova pisane podobe Škofje
Loke.
Začelo se je že minuli konec tedna s Historialom, katerega rdeča
nit sta bila letos kruh in pivo, nadaljevalo pa se bo to soboto, 11. junija,
z nastopi mladih glasbenikov in ve-

Na Občini Škofja Loka so minuli teden predstavili poletne prireditve.
černimi koncerti v okviru O'glasbene Loke. Ob koncu junija se obeta še
večji sklop prireditev v okviru Bralnice na vrtu Sokolskega doma, ki jo
bodo odprli 28. junija. Kot vsako leto
jo bodo vsak torek do konca avgusta
popestrili z bogatim spremljevalnim
programom. Mednarodni cikel kon-

certov, ki bo potekal od 9. do 15. julija, bo postregel s štirimi vrhunskimi
koncerti na prostem, trije koncerti v
intimi pod zvezdami pa se obetajo še
v sklopu Večerov na terasi mladinskega oddelka Knjižnice Ivana Tavčarja. V avgustu pa bo obiskovalce
znova razveseljevala Pisana Loka.
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Več kot šestdeset brezplačnih prireditev
Z brezplačnimi prireditvami, ki so namenjene tako otrokom v vrtcih in šolah
kot študentom in delovno aktivnemu prebivalstvu ter starejšim, tudi v Škofji
Loki v času Tednov vseživljenjskega učenja ponujajo številne priložnosti za
pridobivanje znanj, spretnosti in veščin ter druženje.

Mateja Rant

edni vseživljenjskega učenja,
ki so se začeli 9. maja, so najvidnejša kampanja učenja na
področju izobraževanja v Sloveniji.
»Z njimi opozarjamo in poudarjamo pomembnost in vseprisotnost
učenja v vseh življenjskih obdobjih
in za vse vloge, ki jih človek v življenju prevzema,« je pojasnila Nina
Triller Albreht z Ljudske univerze

T

(LU) Škofja Loka. V LU Škofja Loka
so kot območni koordinatorji k sodelovanju povabili 35 podizvajalcev
iz lokalnega okolja, s katerimi so že
in še bodo skupaj ustvarili več kot
60 različnih prireditev, na katerih
ponujajo brezplačno učenje za vse
generacije.
»Znanje je splošna dobrina,
za katero se moramo zavzemati
vsi,« je Nina Triller Albreht citirala Zorana Jelenca, idejnega očeta
Tednov vseživljenjskega učenja v
Sloveniji, in poudarila, da se tega

držijo tudi na Ljudski univerzi Škofja Loka. V sklopu prireditev, ki jih
pod okriljem LU Škofja Loka pripravljajo društva, zavodi, osnovne
šole in podjetja s Škofjeloškega,
lokalnemu prebivalstvu ponujajo
vpogled v izobraževalno vsebino
ter jih opremljajo z novimi znanji in veščinami. Sredi maja je na
Mestnem trgu v Škofji Loki potekal
tudi osrednji dogodek Tednov vseživljenjskega učenja Tržnica znanja. Ljudska univerza Škofja Loka
je pripravila otroške delavnice, na

Tržnica znanj v Škofji Loki je privabila številne obiskovalce. / Foto: arhiv lu Škofja loka
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Tržnica znanj v Škofji Loki je privabila številne obiskovalce. / Foto: arhiv lu Škofja loka
delavnicah, ki sta jih pripravila
Klekljarsko društvo Deteljica Gorenja vas in sekcija Štrence Društva

upokojencev Železniki, pa se je
bilo mogoče seznaniti s klekljanem in kvačkanjem. Društvo U3

je predstavilo svoje programe in
razstavilo izdelke članov, Osnovna šola Železniki pa je predstavila
tehniko vezenja na papir in pripravila razstavo vezenih izdelkov.
Confianza4 je pripravila predstavitev čuječnosti, Karnion pa učenja
tujih jezikov v alfa stanju. Potekala
je še predstavitev Medobčinskega
društva invalidov s prikazi pripomočkov, Sožitje Škofja Loka pa je
sodelovalo tudi z razstavo svojih
izdelkov. Jamarsko opremo je bilo
mogoče preizkusiti pri Društvu
za raziskovanje podzemlja Škofja
Loka, jedi iz gobanov, ki rastejo v
pomladanskem času, pa poskusiti pri Gobarskem društvu Škofja
Loka. Sodelovala je še Osnovna
šola Ivana Tavčarja Gorenja vas s
fotografsko delavnico in razstavo
fotografij. »Številni zadovoljni obiskovalci so za nas potrditev, da Slovenija je in ostaja učeča se dežela,«
je sklenila Nina Triller Albreht.

www.mamapaula.si
031 565 223
Pridite k nam na
najboljšo sladko
poletno osvežitev...

36 Šport

Dvajset let loških jadralcev
Razstava v Sokolskem domu prikazuje dvajset let Jadralnega kluba Loka Timing.

Maja Bertoncelj

V

lanskem letu je minilo dvajset let od začetkov Jadralnega kluba Loka Timing. Junija 2001 so se zbrali na ustanovni
skupščini takrat Jadralne sekcije
kluba Loka Timing. Po več letih delovanja v okviru kluba časomerilcev
so se odločili osamosvojiti. Leta 2008
je sekcija postala samostojni klub.
Ker zaradi covid-19 lani niso mogli
organizirati slovesnosti ob jubileju,
je le-ta potekala letos. V Sokolskem
domu v Škofji Loki so pripravili
razstavo s spremljajočimi dogodki.
Izdali so tudi zbornik.

n

Marko Murn, predsednik Jadralnega kluba Loka Timing, ob zemljevidu, ki prikazuje, kje vse so
že jadrali člani kluba. / Foto: Maja Bertoncelj
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Na razstavi tudi jadrnica
Razstavo so odprli 2. junija, prikazuje pa razvoj in
dejavnosti v Jadralnem klubu Loka Timing od začetka
organiziranega jadranja v Škofji Loki leta 2001 do danes,
ko klub šteje 93 članov. Dodanih je še nekaj praktičnih
utrinkov iz potovalnega in regatnega jadranja. »Razstavo smo želeli postaviti tako, da prikazuje pregled delovanja kluba, kako z njim živimo, kako tekmujemo, kako
se družimo in kakšne so tudi druge dejavnosti. Izmed
okrog deset tisoč fotografij jih je bilo zelo težko izbrati
šestdeset. Upam, da nam je uspelo in da smo prikazali bistvo in dušo, ki nas že dvajset let povezuje,« je pojasnil Luka Zajc. Dvajset let so prikazali skozi časovni
trak, na ogled so postavili fotografije z jadranja, organigram kluba, jadrnico Staša Mlakarja, predstavili so
največje uspehe in na ogled postavili pokale. Zanimiv
je tudi prikaz jadranja članov kluba po morjih sveta.
»Klub je šel klasično pot od ljubiteljev, ki so prej smučali in so poskusili jadrati, izoblikovala se je druščina,
ki je videla, da nekateri znajo celo tekmovati. Prednost
je bila, da je že od začetka nekaj članov imelo lastne
jadrnice. Tone Pogačnik in Gorazd Krajnik sta celo iz
betona naredila barko in se podala na prve tekme. Razvoj je šel naprej. Goran Djordjevič in Dušan Ušeničnik
sta investirala v tekmovalne jadrnice in z ekipama žanjeta uspehe. Podajamo se tudi na tuja morja: od Sredozemlja do Baltika, Islandije, Atlantika ... Izkusili smo
torej daljšo plovbo v težjem okolju oceanov. Povezujejo
nas tudi redna srečanja, dogodki ...,« je ob praznovanju
20-letnice povedal Marko Murn, predsednik Jadralnega kluba Loka Timing. Dokazali so, da so lahko uspešni
in stalnica v prostoru kljub temu, da ne prihajajo iz kraja, kjer bi imeli možnost za jadranje. »V Škofji Loki, kjer
ni ne jezer ne morja, človek res ne bi pričakoval prav
veliko jadralskih navdušencev in jadralcev, kaj šele
državnih prvakov v jadranju ter številnih lastnikov jadrnic. A Škofja Loka je tudi v tem pogledu izjemna in
Jadralni klub Loka Timing zavzema z vsemi svojimi
dejavnostmi posebno mesto med slovenskimi jadralnimi klubi. Danes naš klub pozna skoraj vsak resnejši
jadralec na vzhodni obali Jadrana,« je Murn med drugim zapisal v zborniku.

Danes še zadnje predavanje
Ob praznovanju jubileja so pripravili tudi tematska predavanja. Franci Ziherl je prikazal jadranje čez
Atlantik, od Britanskih deviških otokov preko Bermudov do Azorov, priznani pomorski meteorolog Jure
Jerman je predstavil, kako s pomočjo meteoroloških
modelov varno in hitro jadramo, danes ob 19. uri pa bo
v mali dvorani Sokolskega doma še predavanje Marka
Murna z naslovom Pomorski pirati - miti in zgodovina.

AVANTURE V
PODZEMLJU PECE

Na ogled rudnika v osrčju gore
Pece se lahko podate s pravim
rudarskim vlakom,
gorskim kolesom ali kajakom.
www.podzemljepece.com | 02 87 00 180 |
info@podzemljepece.com
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Zadnja tekma
slovenskega
rekorderja
Loški rokometaši so se
poslovili kar od dveh
igralcev.

Maja Bertoncelj

Po zadnji tekmi sezone so se v RD Urbanscape Loka poslovili od Grega Jamnika (spredaj levo)
in Urbana Pipa (ob njem). / Foto: Gorazd Kavčič

a člansko ekipo RD Urbanscape Loka je še ena uspešna,
zgodovinska sezona. Prvič so
igrali v finalu Pokala Slovenije, v katerem so osvojili drugo mesto, v državnem prvenstvu pa so bili sedmi.
Sezono so zaključili na domačem parketu. V zadnjem krogu Lige
NLB so gostili RK Trimo Trebnje. Trebanjci so bili uspešnejši in zmagali
s 27 : 30. Najboljši strelec v domačih
vrstah je bil Urban Pipp z desetimi
zadetki. Slednji se je poslovil od domače ekipe, saj odhaja v RK Gorenje

Velenje. Navijači so se poslovili tudi
od Grega Jamnika, ki je zaključil
dolgo kariero. Začel in končal jo je
v škofjeloškem klubu (prvič je bil
registriran leta 2000), vmes pa krajše obdobje igral za RD Riko Ribnica
(2012–2013) in za RK Maribor Branik
(2013–2016). Je lastnik posebnega
dosežka. Pri 19 letih je dosegel trideset zadetkov na eni tekmi, kar je
rekord slovenskih prvoligaških igrišč. »Igralsko kariero zaključujem z
dvignjeno glavo. Že od mlajših selekcij sem bil otrok z veliko energije,
vedno sem dal vse od sebe. V vseh

Z

teh letih je bilo veliko lepih pa tudi
slabih trenutkov. Ponosen sem nase.
Zadnja tekma je bila zelo čustvena,
bil sem nekoliko nervozen. Hvala
soigralcem in vodstvu, hvala navijačem, hvala rokometu,« je povedal
Grega Jamnik. V klubu so se obema
igralcema zahvalili in jima zaželeli veliko uspeha na novi življenjski
poti.
Medtem ko je Jamnik zaključil
kariero, pa je Pipp član slovenske
rokometne reprezentance, ki bo nastopila na sredozemskih igrah v Alžiriji. Začnejo se konec junija.

Uspešni
karateisti
Maja Bertoncelj
a Osnovni šoli Cvetka Golarja v Škofji Loki je bilo 21.
maja regijsko tekmovanje v
karateju. Izkazali so se tudi člani karate sekcije Partizan Škofja Loka. Na
najvišjo stopničko je stopila Andrea
Lazarević, drugo mesto so osvojili
Iva Rakovec, Nina Bergant in Marko
Samac, tretje pa Jaka Šifrer, Nadja
Bobnar in Žan Božnar.

N

Člani karate sekcije Partizan Škofja Loka na regijskem tekmovanju. / Foto: Gašper osenjak
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Delovna
akcija in
prijetno
druženje
Vsako pomlad domačine,
ki živijo pod Gabrško
Goro, poveže delovna
akcija urejanja ceste
in njene okolice, kot
kaže, pa se bodo kmalu
razveselili tudi prenove
najslabšega odseka ceste
takoj na začetku vzpona
iz Loga.

Krajani ob urejanju ceste radi priskočijo na pomoč. / Foto: arhiv Petra Klemenčiča

Vilma Stanovnik

elovne akcije so bile zlasti po
vaseh včasih pogoste, zadnja
leta pa je vedno manj takšnih
ljudi, ki se zbirajo, ko je treba kaj postoriti, saj so za to zadolžene različne
službe.
»Doma sem bil na Srednjem Brdu
in tam je bila navada domačinov, da
smo šli pomladi počistit mulde, prav
tako smo čistili grabne in urejali okolico ceste. Ko sem prišel na Gabrško
Goro, sem sosedom predlagal, da bi
tudi tukaj sami poskrbeli za našo
cesto in okolico. Takoj so bili za akcijo
in ta je v nekaj letih res postala množična. Sedaj se je vsako leto udeležil
okoli petdeset krajanov. Zavedamo
se sicer, da to spada pod vzdrževanje
ceste, za kar naj bi poskrbela pristojna služba na občini, hkrati pa se zavedamo, da marsikaj lahko z dobro
voljo naredimo sami, saj se dnevno
vozimo po cesti in opazujemo, kje se

D

Najslabši odsek je prvih sto metrov ceste iz Loga proti Gabrški Gori. / Foto: vilma stanovnik
pojavljajo težave, kje je treba kaj urediti,« je ob letošnji delovni akciji povedal Peter Klemenčič, ki je v Krajevni skupnosti Log v občini Škofja Loka
predstavnik za Gabrško Goro, kamor
ga je pred desetimi leti pripeljala ljubezen.
»Vsako pomlad na tablo ob cesti
napišem obvestilo, kdaj bo delovna
akcija. Vsi so se že navadili, da pridejo s kmetijsko in gradbeno mehanizacijo, z delom pa pokažemo dobro voljo in skrb za naš kraj. Vedno
se vključi tudi Krajevna skupnost
Log, kjer dobimo pesek, ki ga potrebujemo, asfalt, da zakrpamo luknje,
in podobno. Prav tako prispevajo za
malico, ki jo nato pripravijo naše
žene in dekleta. Ob tem se seveda
tudi pogovorimo o problemih, ob
koncu akcije, kar je navadno po-

zno popoldne, pa pripravimo piknik
in se poveselimo. Za nas vse je to
pomemben dogodek, svojevrsten
vaški sestanek, kjer spregovorimo
o vsem, kar je še treba narediti, kaj
koga moti in vse ostalo,« tudi pravi
Klemenčič, ki je vesel, da se krajani
tako množično in zavzeto udeležujejo akcije, saj je vijugasta cesta
proti Gabrški Gori dolga okoli pet
kilometrov, poleg tega pa ima še
nekaj odsekov. »Naša želja je, da bi
čim prej, seveda s pomočjo domače Občine Škofja Loka, uredili tudi
prvih sto metrov ceste iz Loga proti
Gabrški Gori, ki je res v katastrofalnem stanju. Posluh za to imata tako
lastnik zemlje ob cesti kot domača
občina, zato upamo, da se odsek na
novo uredi še v tem letu,« je še povedal Peter Klemenčič.
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Za kolesa veliko zanimanje
V nekdanji vojašnici je Treking klub Škofja Loka pripravil tradicionalni
kolesarski sejem, največ zanimanja pa je bilo za otroška kolesa.

Vilma Stanovnik

G

lavni namen kolesarskega sejma je vsako
leto trgovanje z rabljenimi kolesi, nekateri
obiskovalci so prišli tudi po pomoč na hitri
servis koles, vsi pa so lahko dobili koristne informacije o projektu Kolesarska veriga na podeželju
in si ogledali električna kolesa, tudi najnovejša, ki
jih ponuja sistem eKOLOka. »Naš klub obstaja že
od leta 1995, članov pa nas je trenutno 42. Sejem
rabljene kolesarske opreme in koles tradicionalno
prirejamo prvo soboto v maju. Letos sodelujemo
tudi z Razvojno agencijo Sora,« je povedal predsednik Treking kluba Škofja Loka Lado Kržišnik, ki je
bil kljub kislemu vremenu zadovoljen tudi z obiskom, saj so Ločani znani kot zagnani kolesarji.

Največ zanimanja na sejmu v nekdanji vojašnici je bilo za prodajo in nakup
otroških koles. / Foto: vilma stanovnik

VSE ZAPRTO, VI BI PA IMELI PIKNIK.

KJE DOBITI MESO?

Mesarstvo Kalan, Anton Kalan s.p.
Gasilska ulica 7, 4000 Kranj
Tel.: 041 23 11 11

ODPIRALNI CAS
torek od 8. do 12. ure
sreda od 8. do 18. ure
cetrtek od 8. do 18. ure
petek od 7. do 18. ure
sobota od 7. do 13. ure

Pri nas imamo
dva MESOMATA,
delujeta 24 ur na dan,
7 dni v tednu.
Mesomata ne ponujata
samo VSE ZA ŽAR,
lahko dobite
tudi biftek, hrenovke,
klobase, salame ...

Lacen prideš,
vidiš, kupiš.

24 ur na dan.

Naš slogan je »Ko veš, da dob'r ješ«. Temu sledimo, ker se zavedamo, da je navdihujoce
pripravljati kvalitetno meso in ga potem v dobri družbi pojesti.
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Razigrani festival prijateljstva
Predzadnjo nedeljo v maju so se otroci na Dnevu prijateljstva na Dvorcu Visoko
znova nadvse zabavali v družbi škratka Prijateljčka.

Mateja Rant

P

o dveh letih premora zaradi epidemije covida-19 se
je na Visoko vrnil otroški festival Dan prijateljstva.
Na pravljičnem odru so najmlajše obiskovalce razveseljevale številne domiselne predstave, v pravljičnih
deželah in ustvarjalnicah pa so lahko srečali pravljične
like in preizkusili svoje spretnosti.
Osrednja tematika ustvarjalnih delavnic in rokodelnic je bila po besedah vodje poslovne enote Turizem pri
Razvojni agenciji Sora Andreje Križnar knjiga. Knjižnica Ivana Tavčarja je uredila knjižnico pod krošnjami, na
delavnicah Loškega muzeja so otroci izdelovali knjižne
kazalke, na rokodelski ustvarjalnici Zavoda KRES pa
polstene čarobne svinčnike. Tudi v slikarski delavnici so
ustvarjali slike velikanke na temo knjig. Otroci so se lahko zabavali še v cirkuškem kotičku, indijanski vasi, medeni vasi, se v lepotilnici pretvorili v najljubši pravljični
lik, spoznavali zanimive poklice ... V vrtincu pestrega
programa so tako otroci uživali v družbi številnih pravljičnih likov, se prepustili domišljiji na ustvarjalnih in
likovnih delavnicah, se zabavali ob glasbenih in plesnih

Najmlajše obiskovalce so razveseljevali s številnimi domiselnimi
predstavami. / Foto: Gorazd Kavčič

Najmlajše obiskovalce so razveseljevali s številnimi domiselnimi
predstavami. / Foto: Gorazd Kavčič

V indijanski vasi si je vsak lahko izdelal perjanico.
/ Foto: Gorazd Kavčič

nastopih ter se razgibali ob raznolikih športnih aktivnostih. Pestro dogajanje je v lepem vremenu na Visoko privabilo okrog štiri tisoč obiskovalcev, je še dejala Andreja
Križnar.
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Zlate pentljice in Tek štirih mostov
Tek štirih mostov bo v Škofji Loki 18. junija. V sklopu dogodka bo tudi tek
junakov 3. nadstropja. Zlate pentljice tudi na startnih številkah.

Maja Bertoncelj

ek štirih mostov čakajo tudi junaki 3. nadstropja. V sklopu tekaškega praznika bodo na
Mestnem trgu v Škofji Loki ob 12. uri nastopili
na Teku junakov. Organizatorji Teka štirih mostov in
Inštitut Zlata pentljica, otroci z rakom, se trudijo, da bo
za udeležence ta dan nepozaben. Zlate pentljice bodo
tudi na vseh startnih številkah udeležencev nočnega
teka, ki se bo začel ob 21. uri. Na tek se še vedno lahko prijavite. Sicer pa bo 18. junija v Škofji Loki pestro
dogajanje skozi ves dan z vrtčevskimi, šolskimi teki
in Tekom za edinost. Skrajšano in prilagojeno traso
nočnega teka (5 kilometrov) boste lahko med 8. in 21.
uro tudi prehodili.

T

VABLJENI NA 10 KM DOLG ŽUR!

Društvo T4M, Podlubnik 46, Škofja Loka

Bliža se tekaški praznik v Škofji Loki. / Foto: tina Dokl

Čivkarije.

Posebna punca je knjižni prvenec Škofjeločanke Jerneje Renko.
Predstavila jo je na terasi škofjeloške knjižnice. Ob njej mož Klemen,
skupaj s katerim pišeta posebno življenjsko zgodbo.M. B. / Foto:
Maja Bertoncelj

Blejski hotel Bled Rose so pred časom obiskale finalistke tekmovanja
Miss Earth Slovenija 2022. Najlepšo bomo sicer dobili jeseni, tokrat
pa so se občinstvu tekmovalke v živo predstavile v šovu talentov.
Med dekleti, ki se potegujejo za krono, smo našteli tri Gorenjke – med
njimi je tudi Ločanka Neža Lozej. Pravi, da se s tovrstnim izborom
in vsem, kar sodi zraven, srečuje prvič, kar pa je ravno tisto, kar jo
je med drugim prepričalo, da se je prijavila; in da dobi kakšno novo
izkušnjo tudi s tega področja. A. B. / Foto: Alenka Brun

Nataša Šušteršič Plotajs, prejemnica Groharjeve štipendije za leto
2021 v svoji ustvarjalni govorici v najboljši umetniški maniri združuje
tako oblikovalsko stroko kot slikarstvo. Nagrado je prejela iz rok
kolega iz Združenja umetnikov Škofje Loke, slikarja Simona Mlakarja.
Fotografija je sicer nastala v prvem pomladnem mesecu ob podelitvi
nagrade v Poljanah, še to jesen pa se obeta večja Natašina razstava v
Galeriji Ivana Groharja. I.K. / Foto: Igor Kavčič

Nedavno je Športna dvorana Trata gostila dobrodelni koncert Lions
kluba Škofja Loka. Zaigral je Big band Orkestra Slovenske vojske,
nastopila je Maja Keuc - Amaya, nekaj pesmi je zapel priljubljeni
Slavko Ivančić. Koncert so naslovili Pomagajmo skupaj, bil pa je
posvečen tudi šestdesetletnici slovenske popevke. Povezovala ga je
domačinka, televizijka Monika Tavčar, ki smo jo ujeli ravno v trenutku
»ozvočevanja«. A. B./ Foto: Alenka Brun
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Jaka Strajnar je vsestranski glasbenik, skladatelj in v prvi vrsti
odličen tolkalec. V zadnjih letih je tudi v širšem slovenskem prostoru
populariziral tisto čudovito leseno, tudi kartonasto, škatlo, ki se ji
rece cajon. Nanjo sedeš in če znaš, iz nje izvabljaš čudovite zvoke.
Jaka cajon muziko izvaja tudi v zasedbi trenutnega imena AH band
skupaj s škofjeloškimi prijatelji Tonetom Habjanom (vokal) Nejcem
Jemcem (harmonika), Luko Veharjem (kitara) in Simonom Tavčarjem
(bas in tuba). Slišati pa je, da obožuje slovensko obalo, še posebej
Izolo. I.K. / Foto: Tina Dokl

Pri Rdeči ostrigi v Škofji Loki so izpeljali četrto ekipno tekmovanje
domačih pivovarjev. Pomerilo se je 14 ekip, od tega sta bili dve iz
sosednje Hrvaške, iz Splita. Obiskovalci dogodka so lahko okušali
28 različnih piv, po dve od vsake ekipe, ki so tekmovale v šestih
stilih piva. Najboljšega v stilu trappist single je izbralo občinstvo,
preostalih pet je ocenila komisija. Pod organizacijo priljubljenega
pivskega dogodka se podpisujejo (na fotografiji): Matic Trlep,
Davor Gantar, Viktor Košir, Sebastjan Rupar in Aleš Dolenc.
A. B. / Foto: alenka Brun

BREZPLAČEN
PRVI PREGLED
IN

30% POPUSTA
NA ČIŠČENJE
ZOBNEGA KAMNA
Nudimo vam vse zobozdravstvene in oralno kirurške posege.

s predložitvijo
oglasa

NOVO!
Rešitev za brezzobo čeljust:
Rešitev za brezzobo čeljust:
Totalna proteza na 4 implantatih
Totalna proteza na 4 implantatih
Za več informacij in naročanje na pregled pokličite: 051 489 055 ali 051 357 200
ali nam pišite na zobna@fabjan.si
L9rem Ip5um p95krbite, da b95 jasfdfdl jalksfdjaL LKFKJALkflvklsvks
L9rem Ip5um p95krbite, da b95 jasfdfdl jalksfdjaL LKFKJALkflvklsvks
kjolfkslte pri / Foto: ime

kjolfkslte pri / Foto: ime
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Na Dvorec Visoko se vrača Nina Pušlar
Nina Pušlar se s svojo polno zasedbo 17. junija po petih letih vrača na Dvorec
Visoko v Poljanah nad Škofjo Loko, kjer bo predstavila tudi svojo najnovejšo
pesem Nina, Nina, Nina.

Maša Likosar
rnitve na Dvorec Visoko se
Nina Pušlar izredno veseli. »Končno se vračamo v ta
prekrasni ambient in med gorenjsko publiko, ki jo imam od nekdaj
zelo rada, nekako se vedno dobro
začutimo,« je poudarila Nina, o vsebini koncerta pa ostaja skrivnostna.
»Lahko pa rečem, da bo dinamičen in
zelo pester,« je dodala.
S koncertom bo Nina obudila tudi
spomin na Tavčarjevo Meto, vlogo, s
katero je nastopala v prvem slovenskem muzikalu Cvetje v jeseni. Leta
2017 je ob stoti obletnici izida povesti
Cvetje v jeseni z muzikalom nastopila tudi na Dvorcu Visoko. »Spomini
so čudoviti in tako bo ostalo za vedno. Neizmerno sem hvaležna, da sem
imela priložnost soustvarjati predstavo, biti del tako velike ekipe in toli-

V

kokrat uživati v vlogi Mete na različnih odrih po Sloveniji. To je bilo zame
veliko darilo in hkrati izziv, ki mi je
prinesel veliko lepih in nepopisnih
občutkov. Celo življenje jih bom nosila s seboj,« je poudarila in dodala, da
je bila zanjo ena najlepših predstav,
poleg premiere in prvih predstav v
Križankah, ravno predstava na Dvorcu Visoko. »Veličastnost ambienta in
občutek, da igramo na avtorjevi domačiji, je bil neverjeten. Vesela sem,
da se tokrat vračam kot Nina, in ob tej
priložnosti pripravljam tudi posebno
presenečenje,« nam je še zaupala.
Pred koncertnim poletjem je
predstavila tudi novo pesem, ki nosi
naslov Nina Nina Nina. »Pesem govori o tem, da v določeni točki odnosa ne gre več naprej in takrat je treba
sebe postaviti na prvo mesto. Za srečo v dvoje je potrebna najprej sreča
posameznika. Moramo se imeti radi
in biti edinstveni, kar vsak človek

Nina Pušlar bo 17. junija nastopila na Dvorcu Visoko. / Foto: Ksaver Šinkar

nedvomno tudi je,« je pojasnila Nina.
Videospot je ustvarila skupaj z režiserjem Rokom Mavrom, s katerim
sta prvič sodelovala lani pri skladbi Tople oči. »Celotna ekipa je bila
odlična, snemanje je potekalo dva
dneva na različnih lokacijah. Vesela
sem, da se mi je v videospotu pridružil tudi vrhunski model in igralec
Anže Mežan,« je dejala. Nina je sicer
pesem v studiu ustvarjala že od leta
2020, skupaj s producentoma, avtorjema in odličnima glasbenikoma, ki
sta tudi del njenega spremljevalnega benda, Miho Goršetom in Jernejem Kržičem. Besedilo za pesem je
napisala Urša Vlašič.
Naslova za pesem, pravi Nina,
ni bilo težko izbrati. »Pesem sem že
nekaj časa kot presenečenje izvajala na svojih koncertih. Dolgo časa
so me po koncertih spraševali, kdaj
pride Nina, Nina, Nina ... Tako se je
naslov pojavil kar sam od sebe. Sicer pa samo ime Nina v tem primeru niti ni pomembno. Gre za to, da
sporočilo pesmi prenašam jaz in je
meni tako ime.« Letos lahko pričakujemo še več njenih novih pesmi.
»Upam, da že zelo kmalu, saj pospešeno ustvarjamo nov album,« je
dodala.Nino čaka v poletnem času
glavna koncerta sezona, a vseeno si
bo privoščila kratek oddih. »Ne grem
vselej na obalo, ob morje, čeprav ga
obožujem. V poletnih mesecih grem
rada tudi v hribe, običajno se odločim na hitro in tik pred zdajci,« je še
povedala.
Vstopnice za junijski koncert
Nine Pušlar na Dvorcu Visoko je moč
kupiti v Kavarni Visoko, na www.
mojekarte.si in na Petrolu.
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Ponudba vrtnega programa in lesenih izdelkov

A KC IJ A !
OKROGLICE, OKROGLI STEBRIČKI
impregniran bor
različne dimenzije

od 3,39 €

A KC IJ A !
KVADRATNI STEBRIČKI
impregniran bor
različne dimenzije

od 9,08 €

A KC IJ A !

A KC IJ A !
LESENI PODEST
impregniran bor
50 x 50 cm

4,66 €

OGRAJA VAMPIR
impregniran bor
114 x 45 cm

5,89 €

A KC IJ A !
MEJNE PALISADE
impregniran bor
različne dimenzije

•
•
•
•
•

od 11,99 €

SKOBLJANE LETVE
smreka,
različne dimenzije

od 2,58 €

Police in razrez po meri
Kuhinjski pulti
Iverne plošče in iverali
Letve iz masivnega lesa
Lepljene plošče

www.slovenijales.si

LEPLJENE PLOŠČE
smreka/jelka,
različne dimenzije

•
•
•
•

od 4,89 €

ZUNANJI POD
impregniran bor
25 x 144 x 4000 mm

29,99 € / m2

Pohištvo po meri
Okovje in orodje
Lepila, barve in laki
Notranja vrata

0590 77 188
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RIVAL - VTS, d. o. o., Ljubljana
Ob železnici 18, 1000 Ljubljana
tel.: 01 520 71 50
info@rival-vts.si www.rival-vts.si

PE Kranj
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Branko Malešič, varnostni menedžer
branko.malesic@rival-vts.si, tel.: 040 26 60 11

ZAPOSLUJEMO!
Vabim vas, da se nam pridružite na delovnih mestih:
varnostnik – receptor v Radovljici, Kranju ali Škofji
Loki, dopoldanski delovni čas, delo od ponedeljka
do petka po 8 ur dnevno (NPK varnostnik);
intervencijski varnostnik v Radovljici, Kranju ali
Škofji Loki, turnusni delovni čas, delo vse dni v letu
po 8 ali 12 ur dnevno (NPK varnostnik, vozniško
dovoljenje B-kategorije, zdravstvena zmožnost za
pridobitev orožja).

temu, da tisto, kar počnemo, opravimo najbolje in kar
se da učinkovito.

Prijavite se na mojo e-pošto z naslednjimi
dokumenti:
vloga za zaposlitev z življenjepisom in opisom
delovnih izkušenj,
dokazilo o splošni izobrazbi – spričevalo,
certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji
(NPK varnostnik),
kopija službene izkaznice (če jo imate),
kopija osebne izkaznice.

Vgradite protivlomno zaščito: čvrsto sklenjeno
ograjo okoli svoje posesti, namestite video domofon,
vhodna vrata v hišo opremite s kukalom oz. prečno
zaporo ali vgradite protivlomna vrata, na kletna okna
namestite rešetke ali varnostne folije. Pri tem vam z
veseljem pomagamo s svetovanjem ali načrtovanjem
ter predvsem z izvedbo tehničnega in/ali fizičnega
varovanja.

.
.

.
.
.
.
.

Naša osnovna naloga je ljudem omogočati varno in
kakovostno življenje. Uresničujemo jo z vsakodnevnim izvajanjem svojih storitev in s pomočjo državnim organom skušamo doseči tako družbeno stanje,
da bi se ljudje počutili varno.
Znanje, sposobnost, delavnost in iznajdljivost, ki jih
premoremo, nam omogočajo, da smo hitri in učinkoviti. Menimo, da je edina prava pot k uspešnemu
razvoju ustvarjanje takega vzdušja v podjetju, ki ljudi
motivira k delavnosti in ustvarjalnosti. Varnostne
naloge, ki nam jih narekujejo naša delovna mesta,
opravljamo po svojih najboljših močeh. Stremimo k

Dragim sodržavljankam in sodržavljanom predlagam, da svoje premoženje in svojce pravočasno
učinkovito zaščitite in varujete, tudi z našo pomočjo. Bodite vedno pozorni na svojo okolico, posebej
na neznance, ki ne spadajo v vaše okolje, in bodite
vedno čuječi!

Vgradite alarmne naprave: video nadzor, video domofon, senzorje, ki zaznavajo nepooblaščeno gibanje,
lom stekla, tresenje vrat ali sten, dim, ogenj, povišano
temperaturo, izliv vode ipd. Vgradite tipke za paniko
in magnetne kontakte na vratih in oknih.
Alarmne naprave povežite z našim varnostnonadzornim centrom (VNC) kategorije II, SIST EN
50518, ki zagotavlja neprekinjen sprejem in obdelavo
alarmnih signalov, obveščanje in takojšnje ukrepanje
interventnih varnostnikov.
Zelo vesel bom vsakega vašega klica ali e-pošte.
Branko Malešič
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Zaščitimo se pravočasno
Slovenija sodi med države, kjer obstaja velika možnost okužbe s povzročitelji
bolezni, ki jih prinašajo klopi.

Suzana P. Kovačič

ri nas je daleč najpogostejša lymska borelioza,
sledi pa ji klopni meningoencefalitis (KME), proti
kateremu se lahko učinkovito zaščitimo s cepljenjem. Strokovnjaki opozarjajo na previdnostne ukrepe,
saj se s toplejšim vremenom začne tudi aktivnost klopov,
s tem pa se poveča verjetnost okužb, ki lahko resno ogrozijo naše zdravje.
«Klopi se nahajajo predvsem v gozdni podrasti, v
grmovju vlažnih mešanih gozdov, v travi in celo na vrtu.
Do nadmorske višine 600 metrov je lahko klopov veliko, v višjih legah jih je manj. Brž ko se temperatura tal
poviša, postanejo aktivni, mila zima in vlažna pomlad

P

pa pospešita njihovo dejavnost. Nevarnost okužbe s
klopi traja včasih že od februarja pa vse do novembra,«
pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), kjet tudi svetujejo: »Na sprehodih in izletih v
naravo se pred klopi zaščitimo z oblačili, pri katerih je
čim več kože pokrite. Oblačila naj bodo svetle barve, da
klopa na oblačilih laže opazimo. Namažemo se z repelentom, katerega vonj odganja klope. Po vrnitvi iz narave
natančno pregledamo telo, se stuširamo in umijemo glavo. Oblačila dobro skrtačimo, če so pralna, jih operemo.«
Če pri pregledu telesa opazimo klopa, ga čimprej previdno odstranimo. »Klopa primemo s koničasto pinceto
čim bližje koži in ga z enakomernim gibom izvlečemo.
Če deli klopa ostanejo v koži, tudi te čim prej odstranimo. Za odstranjevanje klopov s kože ne uporabljamo olja,
krem, petroleja ali drugih mazil.«

OHLAJEN IN ČIST ZRAK
PREMIUM KLIMATSKA NAPRAVA

NA NADMORSKI VIŠINI VAŠEGA DOMA.

Več na eltron.si in tel. 04/828 05 55

• tehnologija
proti bakterijam in virusom v
zraku ter na površinah
• stilska dovršenost
• pametno upravljanje
•i
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Nepovratne spodbude občanom
Objavljen je nov javni poziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude
občanom za energetsko prenovo stavb.
Suzana P. Kovačič
redmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude
občanom za rabo obnovljivih
virov energije in večjo energijsko
učinkovitost stavb na celotnem območju Slovenije za določene nove
naložbe. Namen javnega poziva, kot
so zapisali na Eko skladu, je povečanje rabe obnovljivih virov energije
in večja energijska učinkovitost v
stavbah ter zmanjšanje prekomerne
onesnaženosti zraka z delci PM10 in
s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

P

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov
energije in večjo energijsko učinkovitost stavb. / Foto: arhiv Gorenjski Glas

Izkoristite
ugodno ponudbo!

BREZPLAČNA IZMERA
Izberite kvaliteto
po super cenah!
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Pravica do nepovratne finančne
spodbude se dodeli le za novo naložbo za izvedbo enega ali več ukrepov,
ki bodo izvedeni od 1. marca 2022
do šest mesecev po objavi zaključka
javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene
storitve, ki je naveden na računu in
iz katerega nedvoumno izhaja, da je
naložba v celoti izvedena. Če ta na
računu ni naveden, pa se kot datum
izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.
Ukrepi, za katere se prizna spodbuda po javnem pozivu Eko sklada,
so vgradnja solarnega ogrevalnega
sistema v stavbi, vgradnja kurilne
naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, vgradnja
toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe, zamenjava toplotne
postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega

ogrevanja eno ali dvostanovanjske
stavbe, vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,
toplotna izolacija fasade starejše eno
ali dvostanovanjske stavbe, toplotna
izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu

Spodbuda za zamenjavo
stare kurilne naprave s
toplotno črpalko ali kurilno
napravo na biomaso je do
40 oziroma do 50 odstotkov
priznanih stroškov naložbe,
za druge ukrepe do 20
odstotkov. V primeru izvedbe
najmanj treh ukrepov hkrati
je spodbuda višja, in sicer
do 30 odstotkov priznanih
stroškov naložbe.

prostoru/podstrešju v starejši stavbi,
toplotna izolacija tal na terenu ali tal
nad neogrevanim prostorom/kletjo
v starejši eno ali dvostanovanjski
stavbi in vgradnja prezračevanja z
vračanjem toplote odpadnega zraka
v stavbi.
Spodbuda za zamenjavo stare
kurilne naprave s toplotno črpalko
ali kurilno napravo na biomaso je do
40 oziroma do 50 odstotkov, za ostale ukrepe do 20 odstotkov priznanih
stroškov naložbe. V primeru izvedbe
najmanj treh ukrepov hkrati je spodbuda višja, in sicer do 30 odstotkov
priznanih stroškov naložbe.
Za izpolnjevanje vloge prosijo, da
uporabite revidirano vlogo v interaktivnem pdf formatu, ki je priložena
k dokumentaciji na spletni strani
Eko sklada, ki jo izpolnjeno in s prilogami pošljete na e-naslov vloge@
ekosklad.si ali oddate po kakšni
drugi poti.

SALON KOPALNIC
PLOŠČICE
SANITARNA KERAMIKA
SANITARNE ARMATURE
NOTRANJA VRATA
TUŠ KABINE IN KADI

KOPALNIŠKO POHIŠTVO
PRENOVA

Šuceva 23, Kranj
dolnov@dolnov.si
04 201 30 14
041 318 439

VE LI KO Z N I Ž AN J E E K SPO NATOV

w w w.dolnov.si
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Kako se znebiti moljev
Molji so škodljivci, ki se lotijo tako hrane kot oblačil in so aktivnejši v daljših
dnevih. Četudi se nam zdi, da smo se jih pozimi znebili, nas lahko spomladi, ko
se prebudijo, zopet presenetijo.

Maša Likosar

olji živijo v oblačilih, omarah, predalih, tudi pod
preprogami, kjer najdejo vse, kar potrebujejo za
rast in razmnoževanje, od volne, krzna, perja do
dlake. Običajno jih ne opazimo, težave pa se zavemo šele,
ko odkrijemo luknje na oblačilih in preprogah, ki so sicer
posledica ličink, ne odraslih moljev. Kot pojasnjujejo na
Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), izdelki proti moljem,
ki so na voljo v trgovinah, delujejo na tri načine. Lepljive
pasti molje privabljajo s feromonom, insekticidi jih ubijajo, repelenti pa odvračajo. Izdelki so na voljo v različnih
oblikah, kot so dišeče vrečke, pasti z lepilom, obešalniki

M

NOVI UGODNI PAKETI
UPRAVNIŠKIH STORITEV!

za oblačila, papirji proti moljem ali obročki iz cedrovega
lesa. »Nemški kolegi so na nedavnem testu sredstev proti
moljem preizkusili 14 izdelkov. Rezultati niso obetavni.
Samo dva sta prejela oceno dobro, eden je dostopen tudi
v Sloveniji, in sicer papir z insekticidi proti moljem proizvajalca Nexa Lotte,« so povedali na ZPS in dodali, da so
zunaj konkurence testirali tudi parazitske ose, ki uničijo
jajčeca moljev, tako da jih uporabljajo za razmnoževanje.
»Ose se izležejo iz drobnih jajčec, prilepljenih na kartonaste trakove. Nato izsledijo jajčeca škodljivcev, kot so
molji, in tam odložijo svoja jajčeca. Iz njih se izležejo
neškodljive drobne ose, ki preprosto ubijejo zalego. Brez
hrane sicer koristna žuželka umre po šestih dneh. Glede
na vrsto škodljivca pa pomagajo različne parazitske ose,«
so pojasnili.

Smo zaupanja vreden upravnik z
dolgoletno tradicijo upravljanja in
vzdrževanja večstanovanjskih stavb.
S svojimi strokovnimi storitvami znižujemo
redne mesečne stroške in ohranjamo ter
plemenitimo vrednost vaših nepremičnin.
Sedaj tudi na območju Škofje Loke z
okolico nudimo izredno ugodne pakete
upravniških storitev.
Pokličite nas in se prepričajte o prednostih,
ki jih zagotavljamo našim strankam.
Odgovorno upravljamo z vašo lastnino.
Že več kot 65 let.
Domplan, d.d., Enota Škofja Loka
Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
| www.domplan-upravljanje.si

Roman Hafner, vodja pisarne
T 04 5110 830 M 030 605 759
E roman.hafner@domplan.si
Domplan, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T 04 20 68 800, F 04 20 68 701
| www.domplan.si

druzbadomplan

Pranje pri 60 stopinjah Celzija

Ko odkrijemo molje v hiši, je treba očistiti omare, oblačila pa oprati pri 60 stopinjah
Celzija. / Foto: Maša Likosar
rite in pospravite v vakuumske vreče
za shranjevanje oblačil. Če vreče ne
morete nepredušno zapreti, oblačila
poškropite z neemovim oljem. Tako
vas bodo oblačila varno pospravljena
pričakala do naslednje sezone,« so še
pojasnili. Pomembno je tudi, da omare
redno zračimo in čistimo.
Čeprav so kemikalije proti škodljivcem v gospodinjstvu hitra re-

www.gorenjskiglas.si

V knjigi vam razkrivamo
koristne nasvete in
postopke za domačo
pripravo mlečnih
izdelkov. Od najbolj
preprostih, kot so
kislo mleko, jogurt,
kefir do zahtevnejših
mehkih sirov v slanici,
mocarele, sira za žar
in drugih izdelkov iz
smetane.
V knjigi je poleg cele
palete navodil za
izdelavo tudi več kot
40 slastnih receptov
za jedi, za katere so
poleg drugih sestavin
uporabljeni tudi
mlečni izdelki.

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

14
EUR
+ po

št ni n a

šitev, so lahko nevarna za ljudi.
»Potrošniki naj biocide doma uporabljajo le v izjemnih primerih. Živčni
toksini pogosto onesnažujejo zrak
več mesecev. Biocidi so namreč pesticidi, ki se uporabljajo za zatiranje
organizmov, ki so škodljivi za zdravje ljudi in živali, povzročajo tudi škodo na različnih materialih,« so še
poudarili.

Avtorica vas
popelje v svet
sivke, rožmarina,
žajblja, lovora
in oljčnih listov.
Z navdušenjem
boste izdelovali
hidrolate,
pripravljali čaje,
kozmetiko,
izdelke za
aromaterapijo
in kuhali odlične
jedi z zelišči.
Presenetila vas
bo uporabnost
zelišč v prehrani
in negi domačih
živali ter hišnih
ljubljenčkov.

www.gorenjskiglas.si

Bele mreže, črvi ali luknje v volnenih oblačilih kažejo, da imamo v
omari molje. Pri njihovem odstranjevanju pomaga insekticid, vendar je
treba biti pri njegovi uporabi previden,
zlasti če v gospodinjstvu živijo otroci.
»Z vztrajnostjo se je moljev mogoče
znebiti tudi brez strupa,« so poudarili
na ZPS. Ko odkrijemo molje v hiši, je
treba treba temeljito očistiti predale
in omare, vključno z vsemi režami in
oddaljenimi kotički. Oblačila je treba
oprati pri 60 stopinjah Celzija, če to
ni mogoče, jih hranite v zamrzovalniku en teden. »Ko tudi zmrzovanje
ni mogoče, na primer pri preprogah,
boste morali uporabiti insekticide, ki
so dostopni na trgu,« so dodali. Vsa
oblačila je smiselno tudi zlikati. »Molji imajo raje že nošena oblačila, zato
teh, če je le mogoče, ne shranjujete v
omari s čistimi oblačili, če jih boste še
nosili. Sezonska oblačila skrbno ope-

Število strani: 152 strani, 21 x 24 cm

2240
EUR

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

+ po

št ni n a

54 Na kolesih

Volkswagen ID. Buzz
Kultni model VW Bulli je dobil svojega električnega naslednika. ID. Buzz je
nadaljnji korak v popolnoma elektrificirano mobilnost Volkswagnove flote vozil.
ullija so prvič na ceste poslali
leta 1950 in nedvomno velja
za legendo med gospodarskimi vozili. Pa ne samo med gospodarskimi vozili, vzljubile so ga tako
družine kot tudi hipijevska generacija. Od T1 do T6 so po vsem svetu
prodali skoraj 12 milijonov primerkov. Novodobni Volkswagen Multivan (T6), ki so ga na trg postavili leta
2015, je nadvse izjemen, varen, udoben, praktičen in seveda ne tako zelo
poceni kombi. No, in prav ta kombi
ta mesec prihaja povsem električen.
Že svetovna premiera konceptnega vozila ID. Buzz pred petimi

B

ID. Buzz, konec tega meseca začetek predprodaje v Sloveniji
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SUVereno!
Slovenci že četrto leto SUV modelom Hyundai pripisujejo najvišjo raven kakovosti. Tako lahko že zdaj
suvereno vstopite v novo obdobje mobilnosti s tremi najsodobnejšimi modeli. KONA Electric se ponaša
z izjemnim dosegom do 484 km* že z enim samim polnjenjem. TUCSON Plug-in Hybrid ponuja povsem
električno vožnjo s pritiskom na gumb, za daljše poti pa poskrbi še učinkovit bencinski motor. BAYON
pa je na novo opredelil prostor v svojem segmentu. Vsi so zasnovani tako, da vam omogočajo suveren
način premikanja v prihodnost.

Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje.
Električna mobilnost je šele začetek.

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 6,557 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 149 g/km.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri
pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste v raziskavi QUDAL
(QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/SLOVENIA-653YP18.* Doseg glede
na WLPT cikel. Doseg se lahko nekoliko razlikuje glede na razmere na cesti, način vožnje in temperaturo. Odvisen je tudi od vrste pnevmatik, s katerimi je opremljeno vozilo.

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

leti na avtomobilskem salonu v Detroitu je sprožila val
navdušenja po vsem svetu, zato je sledilo le eno: študijo
je treba prenesti v serijsko proizvodnjo.
Svetovna premiera je potekala 8. marca letos, medtem ko je redna predprodaja v Nemčiji že stekla. Izhodiščna cena za petvratni model Buzz je okoli 64 tisoč
evrov.
Popolnoma električni, brezemisijski Bulli je dobil
dve izvedenki, kot ID. Buzz (kombi za družine in prosti
čas) in ID. Buzz Cargo (dostavnik). Obe različici ID. Buzz
povzemata slogovne elemente legendarnega modela T1
Bulli iz leta 1950. Mednje spadajo izjemno kratki previsi
karoserije, maksimalno izkoriščen prostor na minimalni površini, klasična delitev dizajna karoserije na spodnji in zgornji nivo ter nezamenljiv obraz v obliki črke V.
Tako kot prvotni Bulli ima tudi ID. Buzz pogon na zadnji
kolesi.
ID. Buzz in ID. Buzz Cargo, imata normalno medosno
razdaljo (2.988 mm) in dolžino 4.712 mm, v višino merita
1.937 mm in v širino 1.985 mm (brez zunanjih ogledal),
kar pomeni, da je slabih 20 cm krajši, 3 cm nižji in 8 cm
širši od svojega legendarnega predhodnika.
Visok položaj sedenja, sprednja naslona za roke (notranja stran sedežev) in položaj večfunkcijskega volana
(nastavljanje po globini in višini) ustvarjajo vzdušje,
značilno tudi za legendarni Bulli.
Vozili zaradi električnega pogona lokalno ne proizvajata emisij, poleg tega sta povezani s spletom, digitalizirani in izjemno gospodarni, brezžične posodobitve pa
omogočajo nenehno posodabljanje. Pri izdelavi se uporablja reciklirana plastika, notranjost pa je popolnoma

Transporter je postal legenda, ki je osvojila tako hipije kot poslovneže
in družine.
brez usnja živalskega izvora. Pri Volkswagnu računajo,
da se bo ID. Buzz zlahka uveljavil tudi v prihodnjih avtonomnih konceptih mobilnosti in bo zlahka tudi del prihodnosti mestnega prometa.
ID. Buzz in ID. Buzz Cargo na trg prihajata z baterijo
kapacitete 77 kWh ter z močjo motorja 150 kW in 310 Nm
navora. Obljubljajo doseg do okoli 420 kilometrov. Baterija je nameščena globoko v dnu vozila in omogoča dobro
porazdelitev mase in nizko težišče. Oboje pa pomeni vodljivost in okretnost. ID. Buzz bo omogočal dvosmerno
polnjenje, kar pomeni, da energijo iz baterije, ki je ne potrebuje, dovaja v hišno omrežje kupca.
V Sloveniji se predprodaja začne konec tega meseca. Med najpomembnejše prodajne trge na evropskem
kontinentu sodijo Nemčija, Velika Britanija, Norveška,
Francija, Švedska, Nizozemska, Italija, Avstrija, Belgija in
Španija – glede na prodajne napovedi se bo na te države

56 Prireditve
11. 6.

JUNIJ
Do 25. 9. 2022

Galerija na gradu, po urniku muzeja

Od osvoboditve do osamosvojitve: Loško ozemlje od leta
1945 do 1991, razstava
04 517 0405, biljana.ristic@loski-muzej.si
Do 16. 6. Krajevna Knjižnica Trata, Frankovo naselje 74a,
po urniku knjižnice

Staro mestno jedro Škofje Loke 9.00–12.00

O’glasbena Loka 2020, koncerti ulične glasbe učencev
glasbene šole

041 579 260, pomocnik@gsskofjaloka.si
11. 6.

Galerija Ivana Groharja ob 10.00

Javno vodstvo po razstavi Petra Gabra Svet, ki se rojeva

04 517 0400, info@loski-muzej.si
Kino Sora ob 18.00

Loške gostilne skozi čas, razstava gradiva o družabnem
življenju, kulinariki in še čem

11. 6.

04 515 1290

040 551 213, info@kinosora.si

Do 11. 6. Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg
34, po urniku centra DUO

Čebelica Maja 3: Zlato jajce, kino Sova, sinhronizirano

11. 6.

Kino Sora ob 20.00

Jurski svet: Prevlada 3D, film

Všita zgodovina: oživljanje in ohranjanje oblačilne
kulturne dediščine, razstava mojstrice Andreje Stržinar

040 551 213, info@kinosora.si

04 511 2460, 040 769 521, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

12. 6.

Do 10. 7.

040 551 213, info@kinosora.si

Galerija Ivana Groharja, po urniku galerije

Kino Sora ob 18.30

Čebelica Maja 3: Zlato jajce, kino Sova, sinhronizirano

Peter Gaber: Svet me oblikuje, razstava

Škofjeloški grad ob 20.00

04 517 0400, info@loski-muzej.si

12. 6.

7. 6.

040 394 500, info@crescendo.si

Mala dvorana Sokolskega doma, Mestni trg 17 ob 19.00

Gusarji in pirati, predavanje, predavatelj Marko Murn
040 843 663, f.ziherl@gmail.com

La Loca Loka, večer južnoameriške glasbe
15. 6. Stara vojašnica na Partizanski cesti 1, Škofja Loka
8.00–15.00

Mesečni sejem, vsako drugo sredo v mesecu
8. 6.

Športni park OŠ Škofja Loka-Mesto ob 17.00

Stara dama, mlado srce, zabava, glasba, kulinarika
ob 90-letnici OŠ Škofja Loka-Mesto

04 506 0011, info@ossklm.si

04 511 2305, ks@skofja-loka.si
15. 6.

Okrogli stolp, Loški muzej ob 18.00

Izvezene zgodbe, odprtje razstave udeleženk delavnic
Zavod Tri

04 517 0400, info@loski-muzej.si
8. 6.

Loški muzej Škofja Loka ob 19.00

Predavanje o Sveti Nedelji, pomen, nastanek in
razširjenost upodobitve na freski

04 517 0400, info@loski-muzej.si

15. 6.

vrt Sokolskega doma Škofja Loka ob 18.00

Sejalec in Urška, predstavitev nove številke literarne
revije Sejalec, predstavitev izbranega s festivala Urška

oi.skofja.loka@jskd.si
9. 6.

Partizanska ul. 1, Škofja Loka ob 19.00

Jamarska šola, traja 5 četrtkov in 5 koncev tedna, za
starejše od 16 let, prijave

16. 6.

041 810 090, info@drp-drustvo.si

040 295 995

10., 13. in 14. 6.

17. 6.

Mestni trg 38, Škofja Loka 18.00–20.00

Pripovedovanje zgodb (storytelling) skozi oko kamere,
delavnica spodbujanja podjetništva, obvezne prijave

vrt Sokolskega doma Škofja Loka ob 18.30

Zaključni koncert učencev klavirja

sedem lokalov po Škofji Loki 16.00–2.00

Diskölökali 2022

lovro2@gmail.com

info@ra-sora.si
10. 6.

Kino Sora ob 18.30

Jurski svet: Prevlada 3D, film
040 551 213, info@kinosora.si

17. 6. Škofja Loka, Cankarjev trg in Trg pod gradom
20.00–24.00

Testeninka na Teku 4 mostov, tekaško druženje s
testeninko, koncert različnih glasbenih skupin

041 344 138, igor@t4m.si
10. 6.

Sokolski dom, Škofja Loka ob 20.00

20-letnica Mešanega pevskega zbora VRELEC DU
Škofja Loka, jubilejni koncert

17. 6.

Kino Sora ob 20.30

051 270 102, sonja.ferenc@siol.net

040 551 213, info@kinosora.si

Triumf, Art kino

Prireditve 57

18. 6.

Ulice Škofje Loke 10.00–2.30

10. nočni Tek štirih mostov, športna tržnica, otroški tek,
tek junakov 3. nadstropja, Pokal županov, nastop DJ-jev

26. 6.

Kino Sora ob 18.00

Kozmoblisk, kino Sova, sinhronizirano

040 551 213, info@kinosora.si

041 344 138, igor@t4m.si
26. 6.
18. 6.

Loški muzej Škofja Loka ob 16.00

Kino Sora ob 20.00

Pariz, 13. okrožje, z LIFFa v Loko, Art kino

Evropski dnevi arheologije, voden ogled arheološke
zbirke in degustacija rimskih dobrot

040 551 213, info@kinosora.si

04 517 0400, info@loski-muzej.si

29. 6.

19. 6.

Kino Sora ob 18.00

Kozmoblisk, kino Sova, sinhronizirano

Loški muzej Škofja Loka ob 18.00

Pogovor z umetnikom Petrom Gabrom, spremljevalni
program razstave Svet, ki se rojeva

04 517 0400, info@loski-muzej.si

040 551 213, info@kinosora.si
19. 6.

Kino Sora ob 20.30

Triumf, Art kino

040 551 213, info@kinosora.si
21. 6.

Osnovna šola Škofja Loka-Mesto (v avli) ob 11.00

Mladinska filatelistična razstava, ob 90-letnici Osnovne
šole Škofja Loka-Mesto
031 412 690, srecko.bericic@yahoo.com
22. 6.

Splača se biti naročnik
Gorenjskega glasa
Pokličite 04/201 42 41
ali pišite: narocnine@g-glas.si

Loški muzej Škofja Loka ob 18.00

Manifestacije vsakdanjega življenja v socializmu,
predavanje dr. Marte Rendla

04 517 0400, info@loski-muzej.si
23. 6.

splet ob 19.00

Bralni klub Divja Loka, Kaj hoče ženska: Irena
Štaudohar, bralnica in pogovor
040 382 386, anja.een@gmail.com
23. 6.

Terasa mladinskega oddelka Knjižnice ob 21.00

Večer na terasi: Slon in Sadež, koncert

SPLETNA TRGOVINA NANCY

www.nancy.si
KOLEKCIJA 2022

04 511 2500
24. 6.

Kino Sora ob 20.30

Pariz, 13. okrožje, z LIFFa v Loko, Art kino

040 551 213, info@kinosora.si
25. 6.

Mestni trg, Škofja Loka ob 10.00

15. Srečanje starodobnih kolesarjev, prodaja in razstava
starodobnih koles in smuči, povorka, kulturni program,
kolesarjenje po Škofji Loki in okolici

031 416 345, tavcar.branko@gmail.com, arsravnikar@gmail.com
25. 6.

Kino Sora ob 18.30

Kozmoblisk, kino Sova, sinhronizirano

040 551 213, info@kinosora.si

25. 6.

Kino Sora ob 20.30

Pariz, 13. okrožje, z LIFFa v Loko, Art kino

040 551 213, info@kinosora.si

TRGOVINA NANCY
Cvetlična ulica 3, Naklo
Delovni čas:
Pon.– pet.: 10.00–18.00
Sob.: 8.00–12.00

od

-30%
-50%

popusta

do

lke
na kopa ezon
lih s
iz pretekv Naklem.
Zašito
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Ples škofjeloških maturantov ob zaključku gimnazije je navadno potekal v središču starega mestnega jedra, letos pa so ga prvič pripravili na
Trgu pod gradom. Program se je začel z osmrtnicami, prireditev pa se je nadaljevala s pozdravi ravnatelja Jožeta Bogataja in škofjeloškega
župana Tineta Radinje. Nato so maturanti zaplesali venček plesov, seveda tudi četvorko. Vmes so poskrbeli za tradicionalno predajo ključa
tretješolcem. V. S. / Foto: vilma Stanovnik

Razgibajmo možgane

Čebula v denarnici
Upokojenca se pogovarjata, pa reče eden:
»Kaže, da imam čebulo v denarnici.«
»Kje si pa to pobral?«
»Ker imam vsakič solzne oči, ko pogledam
vanjo.«

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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Pri verouku župnik vpraša Janezka: »No,
Janezek, povej mi, kdaj sta bila Adam in
Eva izgnana iz raja?«
»Jeseni, gospod župnik.«
»Kako, zakaj pa ravno jeseni?«
»Ker so takrat zrela jabolka.«
REŠITEV
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Izgon iz raja
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Vpraša policist blagajnika banke, ki je bila
že tretjič oropana:
»Ste na napadalcu opazili kaj posebnega?«
»Sem. Vsakič ima na sebi dražjo obleko.«
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Bančni rop
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OVEN
21. marec–21. april

Čeprav se vam vaši cilji zdijo na
oddaljenem griču, boste dobili energijo,
da se boste zanje borili in jih čim prej
poskusili doseči. Toda v tem svojem
prizadevanju nikar ne pozabite, da se je
treba tudi zabavati in da je poletje pred
vrati. Čim prej si naredite načrt, da ne
boste za kaj posebnega prepozni.

BIK
22. april–20. maj
Znašli ste se v začaranem krogu – glede
službe oziroma kariere nasploh. Počutili
se boste prikrajšani in hkrati boste želeli
doseči več. Kaj je tisto več, pa vam očitno
še ni ravno najbolj jasno. Mogoče pa
je čas, da se poglobite vase, razmislite,
kaj so vaše skrite želje in kje se vidite v
prihodnosti.

DVOJČKA
21. maj–21. junij

V želji, da vas ljudje ne bi prizadeli,
se vedno izražate v navihanem in
površnem tonu in redko rečete bobu
bob. Toda mesec junij bo od vas zahteval
resnico in odkritost. In ta iskrenost ne
bo enostavna in neboleča. Toda to bo
vaš mesec, da razčistite stvari, ki ste
jih predolgo tiščali v sebi in so vam
povzročale stisko.

RAK
22. junij–22. julij
Čeprav vas ravno ne razganja od energije
in ne prekipevate od delovnega elana, to
ne pomeni, da lahko lenarite. To pomeni,
da pustite socialna omrežja, računalnik,
telefon, novice in vse, kar vas je v
zadnjem času tako zelo obremenjevalo,
in se obrnite vase. Izberite sprostitev in
vse, kar vam vrača energijo.

LEV
23. julij–23. avgust

Podvomili boste o odnosih in razmerjih,
ki jih imate. Sicer ne boste na vrat na
nos razdirali teh odnosov in prijateljstev,
jih boste pa vzeli pod drobnogled in
temeljito premislili o tem, ali jih boste
obdržali ali ne. Tako ne bo šlo več naprej,
kajti življenje imate samo eno in treba ga
je preživeti v družbi pravih ljudi.

DEVICA
24. avgust–23. september
Preden potegnete prehitro potezo za
svojo kariero, stopite korak nazaj in
premislite, kako in kaj si v življenju
sploh želite peljati. Prepustite se svojim
vizijam, kje se vidite oziroma kaj si
želite, in šele na podlagi tega se lotite
sprememb v karieri. Bolje je večkrat
premisliti, kot pa se zagledati v eno
točko.

TEHTNICA
24. september–23. oktober

Nekaj v vas se bo premaknilo in pokazali
boste svoje prave barve – celotno paleto,
od sive do živahnih in barvitih. Vi, ki ste
vedno kazali samo svoje najboljše plati,
boste ta mesec obrnili ploščo in pokazali
delo svoje notranjosti. Če ne želite
razkriti čisto vsega, bodite vseeno malo
previdni, da ne bo kesanje prehudo.

ŠKORPIJON
24. oktober–22. november
Obetajo se vam čustvene drame na
osebnem področju, pa naj gre za
romantična ali prijateljska razmerja.
Začutili boste ogromno željo po
prevetritvi svojih razmerij, še zlasti
tistih, ki so rahlo toksična in za vas dokaj
nezdrava. V takem primeru je najboljša
prekinitev vseh vezi, tako emocionalnih
kot energetskih.

STRELEC
23. november–21. december

Sicer ste odlični v tem, da ljudi
prepričate v svoj prav in v to, da so vaša
stališča pravilna, toda za vas obstaja
nevarnost, da se boste z napačno
izbranimi besedami ustrelili v koleno.
To bo za vas neprecenljiva izkušnja, saj
boste morali zelo pazljivo ravnati pri
dejanjih in tudi z besedami, da se boste
izkopali iz jame.

KOZOROG
22. december–20. januar
Kljub vsemu garanju v zadnjem času in
poznim uram na delovnem mestu na
denarnem področju ne boste imeli veliko
pokazati. Izberite drugačen odnos do
svojih financ in se potrudite, da boste
sedaj prihranili čim več denarja, saj si
boste le tako lahko privoščili dopust, o
katerem sanjate že nekaj časa.

VODNAR
21. januar–19. februar

Tako zelo ste se zakopali v delo, da sploh
niste opazili, da se zunaj dogaja pomlad,
da je pred vrati toplo poletje, da ptički
pojejo in da vse cveti. Nič čudnega, da
se je v vas prebudilo hrepenenje po
romantiki, vznemirjenosti in predvsem
po svobodi. Razprite krila, poletite in
raziskujte. Veselite se. Čas je!

RIBI
20. februar–20. marec

Zapomnite si, da ste dragoceni in
magični. Če se vam kdaj zazdi, da ni
tako, vedite, da je to zato, ker so vam
drugi odvzeli energijo. Pristopite k temu,
da si jo povrnete v vsem sijaju in da
ponovno postanete močni in osvojite
svet, ki je pred vami. Najbolj morate
imeti radi sami sebe, šele potem so na
vrsti drugi.
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NOVA
AVTOPRALNICA

IZBERITE

RAINTECS
IN PREMIUM
TER PRIVOŠČITE
SVOJEMU VOZILU
NAJBOLJŠO
NEGO.

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

KER SI VAŠE VOZILO

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

Nagrade: 3-krat bon za pet pranj avtomobila
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede,
22. junija 2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

NUDIMO DELO v mladem kolektivu,
stimulativno plačilo in možnost
napredovanja ter strokovnega
izobraževanja.
Prijave sprejemamo v elektronski obliki
na e-pošti zaposlitev@difa.si do 24. 6. 2022.
Dodatne informacije dobite
na telefonski številki 04 502 01 14.

ZAPOSLUJEMO
STRUGAR 1 m/ž
Opis dela in nalog:
• Poznavanje procesa izdelave proizvodov
• Obdelava ulitkov na strojih za obdelavo
• Izvajanje avto-kontrole z vnosi meritev v kontrolne tabele
• Izpolnjevanje dokumentacije
Zahtevana izobrazba: poklicna ali srednja tehnične smeri
Oblika zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen
Delovni čas: delo v izmenah (tri izmensko delo)

m/ž

Opis dela in nalog:
• Poznavanje celotnega procesa izdelave proizvodov
• Delo na procesu (raziglanje, pranje in peskanje)
• Pravilno in pravočasno izpolnjevanje zahtevane dokumentacije
• Poznavanje dela na strojih za raziglanje, peskanje in pranje upoštevajoč vsa navodila in predpise
• Poznavanje in upoštevanje FIFO metode
Zahtevana izobrazba: končana OŠ, zaželena je poklicna ali srednja šola
Oblika zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen
Delovni čas: delo v izmenah (tri izmensko delo)

RAZPISUJEMO KADROVSKE ŠTIPENDIJE za leto 2022/2023 za dijake
in študente (m/ž), ki se boste vpisali na naslednje programe: oblikovalec
kovin/ orodjar, strojni tehnik, elektro tehnik, diplomirani inženir
strojništva, magister inženir strojništva.
Prijave za kadrovsko štipendijo morajo vsebovati življenjepis, zaključeno
spričevalo in potrdilo o vpisu za šolsko leto 2022/2023. Prijave sprejemamo
v elektronski obliki na e-pošto zaposlitev@difa.si do 31. 8. 2022.

NUDIMO TUDI POČITNIŠKO
DELO ZA DIJAKE IN
ŠTUDENTE (m/ž),
ki opravljajo lažja fizična dela
v proizvodnji. Vabljeni
k prijavi. Več informacij na
telefonski številki 04 502 01 14.

DIFA, D.O.O., ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 91, ŠKOFJA LOKA

PRANJE, RAZIGLANJE IN PESKANJE

Ujemite zadnjo priložnost za
UGODEN nakup talnih oblog

Vinil za lepljenje od 18,90 €/m2
Vinil klik od 29,90 €/m2
AKCIJSKE CENE določenih dekorjev

Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER

E: les3plus@gmail.com

Gotovi parket hrast
rustik, krtačen, oljen/lakiran
dim. 1900x190(150)x14 mm
Akcijska cena: 51,90 €/m2
Ostali gotovi parketi
že od 36,90 €/m2

www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si

T: 040 418 251, 04 204 27 14

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. 6. 2022 oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem.
Popusti se ne seštevajo.

Les 3 plus

64 Oglasi

NOVA

OPEL ASTRA
NAJBOLJŠA OD VSEH
Značilni Vizor® z najnovejšimi IntelliLux® LED matričnimi žarometi
Pure Panel® digitalna armaturna plošča
Ergonomski aktivni sedeži s certifikatom AGR1
Zapeljite jo na testno vožnjo v Avtotehni VIS.

H VA L A , K E R N A M Z A U PAT E !

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si
info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA 01 58 18 510
PE KRANJ
04 281 71 70
PE ŠKOFJA LOKA 04 502 40 00

Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 1,1 – 5,8 l/100km, izpusti CO₂: 24 – 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0215 – 0,0558 g/km. Trdi delci: 0,00026- 0,00046 g/km
in število delcev 0,17 - 0,90 *1011 /km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
1
Certifikat je pečat kakovosti, ki ga podeljuje neodvisni testni odbor, sestavljen iz strokovnjakov različnih medicinskih strok.
Slika je simbolna. Na sliki je lahko prikazana oprema za doplačilo. V oglasu je lahko opisana oprema za doplačilo. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si in v salonih Opel Avtotehne VIS.

