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Matija Hiršenfelder / Foto: Primož Pičulin

Lesen izdelek kot mate
Rokodelec in restavrator Matija Hiršenfelder velja za mojstra,
ki odlično pozna les in njegove značilnosti. Z obdelavo lesa se
ukvarja že od otroštva, kot sam pravi, ga je najprej pritegnil vonj
lesa. Pred dvajsetimi leti se je podal na samostojno poklicno pot
in danes ustvarja izdelke zahtevnejših konstrukcij in teksturnih
podob, posebno mesto v njegovem ustvarjanju in odnosu do
obdelave lesa pa zavzemajo izdelki domače in umetnostne obrti.
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es vas spremlja že od malih
nog. Kaj vas na njem tako privlači?
Na začetku gre za privlačnost, ki
pa lahko včasih preide tudi v ujetost;
stvari te po eni strani osvobajajo in
ti dajejo neomejene možnosti, a te
obenem tudi zasužnjujejo. In potem
se moraš odločiti, v kateri smeri boš
nadaljeval.
V katero smer ste šli torej vi?
Že v osnovni šoli sem se ukvarjal
z modelarstvom, s tem sem nadaljeval tudi v srednji šoli tehničnih strok
Litostroj na smeri livarski modelar,
kjer smo izdelovali strojne dele. To je
bil moj poklic prvih deset let, potem
pa sem se pred dvajsetimi leti odločil
za samostojno pot. Na začetku sem
nameraval izdelovati samo livarske
modele, ker sem pač to znal, a sčasoma sem začel ustvarjati razne izdelke za arhitekte, kot je bila recimo
oprema za poslovne prostore oglaševalske agencije Futura ali opaž fontane v Solkanu, ki je bil moj največji
leseni izdelek. Prva leta sem tako
delal predvsem na podlagi naročil in
kar sem znal narediti glede na stroje,
ki sem jih imel v delavnici. Potem pa
sem se postopoma začel srečevati še
z restavratorstvom, večinoma smo
obnavljali stavbno pohištvo. Vedno

ve prednosti v primerjavi z drugimi
materiali?
Obče prednosti ni, vsi materiali so enakovredni. Les je takoj na
začetku pritegnil mojo pozornost
in tako sem ga začel obdelovati in
ustvarjati z njim. To je »srečalo«
mene, koga drugega pa kaj drugega.
A vse mora biti, nobenega materiala
posebej ne bi koval v zvezde.
Kateri les najpogosteje izberete
oziroma ali izbiro prilagajate glede
na končni izdelek?
Najprej je treba oceniti, za kaj ga
boš uporabil, in glede na to izbereš
primerno vrsto lesa. Za izdelke, ki
bodo stali na prostem, je uporaben
kostanj, mogoče tudi hrast in macesen, za notranje pohištvo pa boš
recimo težko izbral belo bukev, ker
boš imel težave z zvijanjem. Potem
se odločaš glede na ceno projekta,
konstrukcijo, kemično sestavo ... Če
so platnice knjig vedno izdelovali iz
bukve, ne boš uporabil hrasta, saj bo
čreslovina pobarvala liste v knjigi.
Kaj je pri sodobnem oblikovanju
najpomembnejše – verjetno ni dovolj, da je izdelek zgolj uporaben ...?
Zelo pomembno je, da si na začetku vzameš čas za komunikacijo,
saj sem na koncu orodje stranke in
zanjo poskušam narediti največ, kar
je možno. Vedno se poglobim do te
mere, da pridem do produkta, za katerim stojim tako v tehnološkem kot
estetskem smislu.

sem dobil stvari, ki so mi bile pisane
na kožo, saj je bilo med njimi precej
unikatov in izdelkov domače obrti.
Vedno delate za že vnaprej znane
naročnike?
Zelo malo delamo na zalogo, večino izključno za znane kupce.
Zakaj ste za svoje ustvarjalno izražanje izbrali les, katere so njego-

Kako poteka proces od ideje do
nastanka končnega produkta?
Najprej mora biti želja, ta ustvarja potrebo, iz potrebe izhajata oblika
in funkcionalnost in šele na podlagi
vsega tega lahko oblikujemo določen izdelek; bolj ko se stranka poglobi v to, kaj si resnično želi, lažje je
zadovoljiti njene potrebe. Nihče me

Mateja Rant

L

Najprej mora biti želja,
ta ustvarja potrebo, iz
potrebe izhajata oblika in
funkcionalnost in šele na
podlagi vsega tega lahko
oblikujemo določen izdelek;
bolj ko se stranka poglobi v
to, kaj si resnično želi, lažje
je zadovoljiti njene potrebe.
Nihče me ne navduši, če mi
reče zgolj, naj mu recimo
naredimo omaro. Želje
stranke se potem utelesijo v
izdelku in mu dajo dušo.

aterializirana ljubezen
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ne navduši, če mi reče zgolj, naj mu recimo naredimo omaro. Želje
stranke se potem utelesijo v izdelku in mu dajo dušo. Zato je potem
tudi k restavriranju izdelkov, ki so narejeni v duhu časa, treba pristopati z odgovornostjo do tega duha, ki je utelešeno človekovo delo.
Imajo naročniki kdaj tudi kakšne nenavadne želje po izdelkih iz
lesa, ki mogoče niti niso uresničljive?
Tega, da česa ne bi mogel uresničiti, se ne spomnim. Zagotovo pa je bila najbolj nenavadna želja deviški pas, ki sem ga izdelal
za resničnostni šov Sanjska ženska; čeprav sem lesar, sem imel v
Litostroju tudi kovinarsko, livarsko in kleparsko prakso. To je bil
projekt, ob katerem smo se res zabavali, pa čeprav je bilo na koncu
treba vložiti kar nekaj dela.
Pri oblikovanju se v največji meri prilagajate naročniku – s čim
pa izdelku vseeno vtisnete svoj »pečat« oziroma ga naredite prepoznavnega?
Večinoma sem delal z masivnim lesom in za poznavanje konstrukcij masivnega lesa veljajo določene zakonitosti, ki jih je treba
spoštovati. Torej se moram podrediti potrebam lesa, ki se v različnih smereh različno krči in steguje. Les poskušam obdelati tako,
da je vpliv tega delovanja lesa na končni izdelek čim manjši. To
poznavanje masivnega lesa mi omogoča, da stvari poskušam narediti čim bolj korektno.
Vam je kakšen izdelek še posebno ljub oziroma je še posebno
»vaš«?
Pri srcu so mi lesene skledice, ki sem jih delal na začetku in
so šle po vsem svetu. Takrat sem res užival v iskanju tekstur, sam
sebe sem šolal v finosti obdelave lesa. Nazadnje sem izdelal serijo
teh skledic iz lesa kakija iz Japonske, saj so šle tudi skledice na Japonsko. To je bil tisti impulz, zaradi katerega sem se sploh podal na
samostojno pot, s tem izdelkom sem namreč odprl svoje podjetje.
Kdo vam je bil ali vam je še pri oblikovanju v največji navdih?

Njegov prvi izdelek je bil model za jeklarski livarski lonček. / Foto: Primož Pičulin

Les je ‘zimzelen’. Les, kamen,
kovina, steklo so materiali, ki bodo
človeku vedno blizu, so neki prvotni
material, iz katerega so ustvarjali
skozi zgodovino in bodo še naprej.
Les je nepopoln material in je v
svoji nepopolnosti zadosti dober
za človeka. Ljudje včasih od lesa
pričakujejo nerealne lastnosti. V teh
nerealnih lastnostih morajo najprej
preobraziti sebe, potem les sprejeti
in potem jim bo z lesom lepo.
Ljube so mi replike, ker me neka oblika,
taka, kot je, navduši. Lahko je tudi nekaj preprostega, a je že zaradi svoje preprostosti estetsko, kar me tako navduši, da bi izdelal kopijo.
Kateri projekt vam je ostal v najlepšem spominu?
Izdelava opreme za kapucinsko knjižico
pred dvanajstimi leti, pri kateri sva sodelovala s Petro Plestenjak Podlogar, ki je poskrbela
za gravure. Pri tem projektu imam občutek,
da sem od začetka do konca tvorno sodeloval
pri celotnem procesu, saj sva s patrom Benedikom ves čas vodila fin dialog. Je bil zahteven projekt, pa sem ga kljub temu uresničeval
brez posebnega stresa. Na začetku sem imel
več idej, a sem jih zelo prečistil, ker se mi je
zdelo, da ta izdelek ne sme biti ne prebahav ne
preskromen – predvsem v funkciji tega, da so
knjige dostojno shranjene. To je bil edini izdelek, ki sem ga podpisal s svojim znakom. Zdaj
izdelujem še stojalo za knjige, na katerem bodo
lahko predstavljali štiri velike knjige, shranjene v knjižnici. To je delo, ki me znova navdušuje in pri katerem zjutraj, ko vstanem, komaj
čakam, da se ga spet lotim.
Ste prejemnik prestižne nagrade zlata vitica
2010, ki jo podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Kaj vam pomeni ta nagrada?
To nagrado so začeli podeljevati v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in v vseh teh
letih nas je zgolj okrog 25 prejemnikov, zato si
seveda počaščen, ko te izberejo za tako nagrado. Vendar jaz na to gledamo tako – nisem
je prejel zgolj za svoje izdelke, ampak za delo
v domači obrti. Prek obrtne zbornice sem bil
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Navdih črpa tudi iz knjige Moderno slovensko pohištvo po narodnih motivih iz leta 1938. / Foto: Primož Pičulin
namreč tudi pobudnik ustanovitve
sekcije za domačo in umetnostno
obrt, obenem smo snovali Rokodelski center, oblikovale so se Kreativnice. Oba prostora sem tudi sam
pomagal opremiti, saj je bila naša
želja ustvariti prostor, kjer vsak
doda svoj delček. Te nagrade, ki so
mi jo podelili kolegi, sem bil zato vesel, prav tako sem bil vesel, ko jo je
dobil kdo od kolegov, saj se mi zdi,
da smo jo dobili za predano delo in
ustvarjanje.
Kakšno prihodnost ima les v Sloveniji? Ali se naravni materiali spet
vračajo v ospredje?
Les je »zimzelen«. Les, kamen,
kovina, steklo so materiali, ki bodo
človeku vedno blizu, so neki prvotni material, iz katerega so ustvarjali
skozi zgodovino in bodo še naprej.
Les je nepopoln material in je v svoji
nepopolnosti zadosti dober za človeka. Ljudje včasih od lesa pričakujejo
nerealne lastnosti. V teh nerealnih

lastnostih morajo najprej preobraziti sebe, potem les sprejeti in potem
jim bo z lesom lepo. Kdo bi si recimo
želel, da je njegova smrekova postelja vedno svetlo bela, da ne bi porumenela, da bo enako dišeča kot prvi
dan. A to ne gre, vsaka stvar gre skozi proces – rojstvo, življenje in smrt
– in ravno tako tudi les, ki pa človeka, če imamo čut za prej omenjeno
alkimijo, brez težav preživi. Je pa za
les treba imeti neko minimalno kulturo oziroma odnos do izdelka, ki je
materializirana ljubezen, če je narejen kakovostno.
V okviru projekta Lesni feniks v
maju pripravljate delavnico obnove
lesenega pohištva. Na čem bo poudarek?
Po mojem mnenju se je treba
vseh stvari, za katere nismo prepričani, da jih obvladamo, lotiti preudarno in se najprej posvetovati
s kom, ki to že zna. Potem najprej
poskušamo čim več stvari naredi-

ti sami – včasih je dovolj že vlažna
krpa. Za restavratorsko delo, ki pride čisto na koncu, pa je treba imeti
orodje in znanje ter vodstvo nekoga,
ki se na to spozna. Končne stvari pa
je najbolje, da obdela strokovnjak.
Mnogi so prepričani, da je lesa v
Sloveniji dovolj, a podnebne spremembe bi po mnenju nekaterih lahko situacijo dramatično spremenile,
zato se vse pogosteje razmišlja o
ponovni uporabi lesa. Ste tudi sami
naklonjeni temu?
Najprej bi bilo treba razviti kulturo do stvari, ki jih že imamo, in
ko bomo imeli to, ne bomo hlepeli
po novem, in ko ne bomo hlepeli po
novem, bomo mogoče bolj zadovoljni. Manj bo Sizifovega dela, ki je po
navadi v tem, da si človek nekaj zaželi, in potem namesto da bi razvijal
odnos do tega, kar si želi, si znova
želi – ker ne more umiriti lastnega
vitalnega, posledično pada v nezadovoljstvo in potrošništvo.
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Najstarejša puška iz Loškega muzeja
V stalni zbirki Loškega muzeja hranimo izjemno lepo, z občutkom za detajle
izdelano lovsko puško iz 17. stoletja.

Najstarejša puška iz Loškega muzeja, 17. stoletje

Jože Štukl

N

jena celotna dolžina znaša
105 centimetrov, medtem ko
je osmerokotna cev kalibra
12 milimetrov dolga 73,7 centimetra. Poleg okrašene zunanjosti cevi
ter natančno izdelanega in elegantno oblikovanega lesenega kopita,
okrašenega z rezbarijami in roževinastimi dodatki, je z gravuro lovskega prizora in izjemnim smislom za
detajle okrašen tudi celoten predel
vžigalnega mehanizma. Motiv prikazuje lovca v značilni noši 17. stoletja, ki v klečečem položaju strelja
na bežečega jelena v diru. Poleg likovne dovršenosti našo lovsko puško odlikujeta tudi dve izjemni konstrukcijski posebnosti.

Prva je vžigalni mehanizem,
imenovan kolesni celin, katerega
konstrukcijsko zamisel je okrog le
ta 1500 narisal vsestranski umetnik Leonardo da Vinci. Pri tem
je šlo samo za idejno risbo, avtor

bila idejna zamisel kolesnega celina
v Nürenbergu poznana že leta 1505,
kar dokazuje rokopis Nürenberškega
meščana Martina Löffelholza, ki je
zamisel najverjetneje povzel po risbah Leonarda da Vincija.

Najstarejša puška iz Loškega muzeja je bila izdelana
v 17. stoletju in je opremljena s posebnim vžigalnim
mehanizmom – kolesnim celinom ter risano cevjo.
se ni ukvarjal z dejansko izvedbo
zamisli in odpravljanjem ob tem
nastalih tehničnih težav. Zato danes za izumitelja prvega praktično
uporabnega kolesnega celina velja
Nürnberški urar Johann Kiefuß. To
naj bi se zgodilo leta 1517, čeprav je

Kolesni celin je bil napreden
in zapleten sistem vžiga, katerega
glavna pomanjkljivost je bila tehnološka zahtevnost izdelave, kar je
bilo povezano predvsem z visoko
ceno. Ker je bil zelo drag, ni nikoli prišel v širšo uporabo in je ostal
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omejen predvsem na orožje premožnih slojev prebivalstva. Za aktiviranje in delovanje mehanizma ga je bilo
treba pred uporabo orožja naviti s posebnim ključem.
Pokrov ponvice se je pred pritiskom na sprožilec premaknil naprej in na kolesce prislonil pirit, vpet v kljunu
petelina. Ob pritisku na sprožilec se je sprostila napeta
vzmet kolesca, ki se je zato hitro zavrtelo in podrgnilo
ob kos pirita. Ob tem je nastal snop isker, ki so vžgale vžigalni smodnik v ponvici. Ta je zanetil smodniško

polnitev v zadnjem delu cevi in orožje se je sprožilo.
Tovrsten sistem vžiga je bil zanesljivejši tudi v slabših
vremenskih pogojih.
Druga posebnost naše puške je na prvi pogled očem
nevidna in se skriva v notranjosti cevi. Njena skrivnost
se nam razkrije šele, če vanjo vstavimo ustrezno svetilko. Po celotni notranjosti cevi opazimo neke vrste navoj
oziroma rise, kot to strokovno imenujemo. Gre torej za
pravo risano cev, ki je bila za čas 17. stoletja nekaj izjemnega, saj je bila tedaj večina pušk gladkocevnih. Prvo

Elegantno oblikovano leseno kopito in vžigalni mehanizem, okrašen z
motivom lovca, ki strelja na bežečega jelena

Pogled v ustje risane cevi
risano cev je med letoma 1500 in 1520 izdelal nürnberški
puškar August Cotter. Ni treba posebej poudarjati, da je
bila izdelava natančne risane cevi ob uporabi takratne
tehnologije zelo zahteven in zamuden postopek, zato so
bile risane cevi zelo drage in kot take niso prišle v splošno rabo vse do sredine 19. stoletja, ko je razvoj tehnologije
omogočil cenejšo proizvodnjo.
Naša puška se je polnila od spredaj skozi ustje cevi, za
izstrelke pa je uporabljala svinčene krogle. Te se je izstreljevalo ob pomoči črnega smodnika, ki so ga izumili na
Kitajskem v 9. stoletju. Poznavanje te »čudežne substance«, sestavljene iz oglja, solitra in žvepla, se je postopno
širilo vzdolž svilne ceste proti Indiji, Srednjemu vzhodu
in Evropi. Slednja se je seznanila s smodnikom v 13. stoletju. Okrog leta 1265 je angleški menih Roger Bacon zapisal formulo za črni smodnik in ob tem posebej poudaril
njegove eksplozivne lastnosti. S tem sta se smodnik in
njegova uporaba začela nezadržno širiti tudi po Evropi,
kar je pomenilo začetek nove dobe – dobe ognjenega
strelnega orožja, ki je postopoma spremenilo vojaško
oborožitev in taktiko bojevanja.
Komu je puška pripadala, ne vemo natančno, izhaja
pa iz plemiške zbirke strelnega orožja enega izmed loških gradov: Ajmanovega, Starološkega ali Puštalskega.
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Še letos naj bi začeli gradnjo
Osnovna šola Jela Janežiča se že vrsto let sooča s prostorsko stisko.
Z načrtovanim nadzidkom, katerega začetek gradnje načrtujejo letos, bo
omogočeno lažje delo tako strokovnim delavcem kot tudi učencem.

Klavdija Škrbo Karabegović

Š

tevilo učencev na Osnovni šoli Jela Janežiča se
je v zadnjih desetih letih stalno povečevalo, saj so
se poleg učencev iz občin ustanoviteljic – Škofja
Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri – vključevali tudi učenci iz občine Medvode. Tako v zadnjih letih
ni bilo možno več zagotavljati ustreznih prostorskih pogojev za vse učence na enem mestu, ampak na še treh
dodatnih lokacijah.
Z nadzidkom in rekonstrukcijo bodo rešili primanjkljaj matičnih in predmetnih učilnic, kot sta tehnika in
tehnologija, glasbena in računalniška učilnica, dobili pa
bodo tudi sodobno šolsko knjižnico, saj trenutna ne omogoča ustrezne uporabe. Nove učilnice za posebni program bodo opremljene z ustrezno opremo za prilagojen
pouk in praktično delo, spodnje matične in predmetne
učilnice pa bodo dobile neposredni dostop v atrij. Poleg

Ime Škofja Loka tudi v Italiji
Zamejska občina Sovodnje ob Soči bo dobila ulico,
poimenovano po Škofji Loki. Občinski odbor Občine
Sovodnje ob Soči v sosednji Italiji je namreč sprejel
sklep, na podlagi katerega bodo cesto, ki povezuje
Štradalto in Malnišče, poimenovali Ulica Škofja Loka.
Na ta način so zaznamovali in počastili pobratenje
med občinama, ki traja že skoraj 43 let. Pobratenje,
do katerega je prišlo leta 1978, je bilo rezultat poprejšnjih dobrih stikov med zvezama obeh partizanskih
društev. Odnosi med občinama so stalni in se v desetletjih niso nikoli prekinili. »Dokaz dolgoletnega dobrega sodelovanja je bila svečanost ob 40-letnici podpisa listine o pobratenju, ki smo jo leta 2018 pripravili v
škofjeloškem Sokolskem domu. Takratni župan Miha
Ješe in županja Alenka Florenin sta ob tej priložnosti podpisala novo listino o obnovitvi pobratenja,« so
sporočili s škofjeloške občine. Julija 2019 je Škofjo
Loko in novega župana Tineta Radinjo obiskal tudi sedanji župan Občine Sovodnje ob Soči Luca Pisk.

Še letos naj bi začeli gradnjo.
tega bodo povečali garderobe za učence in kapaciteto sanitarij. Pridobili bodo tudi prepotrebne prostore za individualno delo ter sobo za razgovore s starši. Velika pridobitev bo dvigalo v drugo nadstropje, kjer se bodo nahajali
prostori knjižnice, s čimer bo urejen ustrezen dostop tudi
za funkcionalno ovirane osebe.
»Prostorsko stisko močno občutijo tudi zaposleni, ki
bodo z novimi funkcionalnimi prostori pridobili konferenčni prostor ter potrebne kabinete. Oba gradbena posega – rekonstrukcija in izgradnja nadzidka šole – bosta
omogočila delovanje šole na enem mestu ter zagotovila
ustrezno velike in sodobno opremljene učilnice, kar bo
prispevalo k dobremu počutju učencev in učiteljev ter
možnost kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela
tudi v prihodnosti,« so sporočili s škofjeloške občine, ki je
soustanoviteljica šole. Z nadzidkom bodo pridobili dodatnih 770 kvadratnih metrov novih neto tlorisnih površin,
rekonstruirali pa bodo še dobrih 320 kvadratnih metrov
prostorov. Višina investicije za gradbena, obrtniška in
inštalacijska dela je ocenjena na približno 1,7 mio evrov.
Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno že leta 2019.
Občine ustanoviteljice so se letos prijavile na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicije. Do poletja tako pričakujejo Odločbo
ministrstva o sofinanciranju investicije. Tako bi po najbolj optimalnih načrtih gradnjo lahko začeli še letos, v
prvi polovici leta 2023 pa bi investicija lahko bila zaključena.

Porast kaznivih
dejanj
V primerjavi z letom 2019 so leta
2020 na območju občine Škofja
Loka zabeležili 35 odstotkov več
kaznivih dejanj.
Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Tina Dokl

K

ot je pojasnil komandir Policijske postaje Škofja
Loka Sašo Eniko, so lani zabeležili 219 kaznivih dejanj, leto poprej pa 160. Preiskanost kaznivih dejanj
se je z 52,5 odstotka povečala na dobrih 61 odstotkov.
So pa zato zaradi epidemije izvedli manj preventivnih dejavnosti. »Vendar je treba poudariti odlično sodelovanje z občinskim redarstvom in Civilno zaščito, s
katerima smo skupaj opozarjali občane na ustrezna ravnanja,« je dejal Eniko.
Sicer pa se struktura obravnavanih kaznivih dejanj
ni bistveno spremenila že kar nekaj let. Prevladujejo kazniva dejanja s področja splošne kriminalitete, sledijo pa
jim kazniva dejanja s področja gospodarske kriminalitete. »Tudi letos smo ugotovili, da na območje, ki ga pokriva naša policijska postaja, prihajajo izvrševat kazniva dejanja predvsem storilci iz drugih območij. To velja
predvsem za težja kazniva dejanja, kot so vlomi v trgovine, gostinske objekte in stanovanjske hiše,« je povedal

Zapora Blaževe ulice
Občina Škofja Loka je na podlagi vloge izvajalca del
zaradi obnove ostrešja na uršulinski (nunski) cerkvi vzpostavila popolno zaporo dela Blaževe ulice neposredno pred cerkvijo. Prehod v staro mestno jedro
z motornimi vozili je mogoč s strani Mestnega trga.
Popolna zapora je predvidena dnevno med 7. in 19.
uro do 15. maja.

Zapora Poljanske ceste
Zaradi komunalne ureditve dela Kopališke ulice in
Grajske poti bo do 16. maja vzpostavljena popolna
dolgotrajna zapora, ki nadomešča dosedanjo delno
zaporo zaradi ureditve dela občinske Poljanske ceste
na območju križišča za Grajsko pot.

Komandir Policijske postaje Škofja Loka Sašo Eniko
komandir in dodal, da pri preiskovanju kaznivih dejanj
velikih tatvin že vrsto let opažajo prisotnost slabega oziroma skorajda že malomarnega samozaščitnega obnašanja oškodovancev. Na področju kaznivih dejanj zoper
življenje in telo so obravnavali 12 kaznivih dejanj, torej
enega več kot leto prej. Večina je bila prepirov, ki so prerasli v fizična obračunavanja.
Skladno z načrtom dela za leto 2020 so veliko pozornost namenili tudi kaznivim dejanjem s področja družinskega nasilja. Tako so lansko leto obravnavali pet kaznivih dejanj nasilja v družini, leto prej pa sedem. »Posebej
lahko omenimo kazniva dejanja zoper delovno razmerje
in socialno varstvo, saj smo jih obravnavali dvajset, leto
prej pa nobenega. Pri tem sta dve podjetji oškodovali svoje
zaposlene. Zaznali pa smo tudi povečanje kaznivih dejanj
zoper človekove pravice in svoboščine, zlasti kaznivega
dejanja groženj, saj smo jih v letu 2020 obravnavali 13, v
letu 2019 pa le štiri. V sklopu kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo in družino smo obravnavali 14 kaznivih dejanj,
v letu 2019 pa le sedem. Povečanje gre na račun obravnavanih šestih primerov zanemarjanja mladoletne osebe in
surovega ravnanja. V letu 2019 tovrstnega kaznivega dejanja nismo beležili,« je poudaril Eniko.
S področja prepovedanih drog so lansko leto obravnavali šest kaznivih dejanj, leto prej pa tri. Opravljenih
je bilo 35 zasegov prepovedane droge, pri čemer je najpogostejša droga marihuana, zasežen pa je bil tudi kokain,
''spid'' (amfetamin) in druge kombinacije prepovedanih
drog. Na področju varstva javnega reda in miru so policisti na območju občine Škofja Loka obravnavali 197
kršitev, kar je približno 35 odstotkov več kot leto prej, ko
so jih zabeležili 132. V zvezi z zakonom o nalezljivih boleznih pa so zabeležili 75 kršitev.
Upad so zabeležili pri prometnih nesrečah, in sicer za
22 odstotkov, tudi smrtnih žrtev lansko leto ni bilo. Prav
tako so leta 2020 izvedli za skoraj 19 odstotkov manj represivnih ukrepov s področja varnosti cestnega prometa. Največ jih je bilo izvedenih s področja hitrosti, neuporabe varnostnega pasu in uporabe mobilnega telefona
med vožnjo.
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Škofja Loka je varno mesto
Na zadnji seji občinskega sveta so se svetniki seznanili z delom policijske
postaje, redarske službe, Civilne zaščite, gasilske službe ter Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu.

Klavdija Škrbo Karabegović,
foto: Tina Dokl

O

bjavljen je javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij. Ali
se bo nanj prijavila tudi Občina Škofja Loka, saj vemo, da imamo tudi pri
nas še nekaj belih lis?
Tudi Občina Škofja Loka se bo
prijavila na omenjeni razpis za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij
na območjih, ki so bila definirana kot
bele lise. Je pa v naši občini značilnost to, da imamo celo večje izzive
tam, kjer niso uradno bele lise, ampak so v preteklosti operaterji izrazili interes za gradnjo, potem pa tega
niso realizirali, zaradi česar žal os-

Župan Tine Radinja

taja kar nekaj tako imenovanih sivih
ali črnih lis. Vlagamo velike napore
v to, da se dogovarjamo z operaterji,
jih motiviramo in spodbujamo, kako
opremiti občino v celoti.
Aprila so v Vrtcu Škofja Loka pristopili k projektu trajnostna mobilnost, v katerem so otroke in starše
aktivno nagovarjali k prihajanju v
vrtec brez avtomobila. Velik pomen
trajnostni mobilnosti pa dajete tudi v
škofjeloški občini. Kaj boste na tem
področju storili letos?
Otroci v vrtcu so zelo lepo prikazali, kakšne emisije prinaša prihajanje z avtomobilom v vrtec in kakšne
so lahko alternative. Njihovi izdelki
so bili res čudoviti in polni nauka.
Menim, da moramo vsi skupaj opozarjati na pozitivne plati prihajanja
peš, s kolesom ali s skirojem tako v

vrtec in šolo kot v službo, kajti to lahko bistveno vpliva na promet v našem mestu. Tudi mi izvajamo veliko
aktivnosti na tem področju, predvsem v sklopu projekta Loško je ekološko, ki spodbuja uporabo javnega
prevoza in druge alternativne oblike
premikanja po mestu. V pomladanskem in tudi jesenskem času bomo
izvedli več akcij, ki zasledujejo ta
cilj. Zavedamo se, da je dobra infrastruktura osnova. Če imamo urejene
varne šolske poti, to spodbuja, da se
več otrok in staršev odloči, da gredo
peš v vrtec in šolo. Če so varne kolesarske poti, ki enostavno povezujejo
različne konce mesta, je to osnova
za to, da sploh lahko začnemo spodbujati ljudi, naj gredo tudi s kolesom
kdaj v trgovino ali po drugih opravkih.
Občina Škofja Loka je bila izbrana
kot primer dobre prakse, ko je Šolsko
ulico spremenila v t. i. odprto ulico.
Ali boste ta projekt ponovili?
Odprta ulica je bila med ljudmi
izredno dobro sprejeta. Velika večina
obiskovalcev Šolske ulice je izrazila
željo, da nadaljujemo tovrstne aktivnosti, tako da že pripravljamo nekatere nekoliko bolj trajne ukrepe pa
tudi začasne oziroma dodatne aktivnosti, prireditve – vse v sodelovanju
s šolo, javnimi institucijami in drugimi, ki delujejo na tem področju. Podobno kot lansko leto več aktivnosti
načrtujemo v začetku šolskega leta.
Za nami je glasovanje predlogov v
projektu Naša Loka. Kdaj bo znano,
kateri predlogi bodo izbrani in kdaj
sledi realizacija? Če kateri od predlogov ne bo izbran, občinska uprava pa
ga pozdravlja, ali bo vseeno izveden?
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va pa ga pozdravlja, ali bo vseeno
izveden?
Občani so 5. in 9. maja izbrali tiste
projekte, ki bodo šli v realizacijo. Občina Škofja Loka se je s tem, ko so bili
izglasovani, zavezala, da jih bo realizirala v prihodnjih 18 mesecih. Tiste predloge, ki niso bili izbrani, smo
posredovali pristojnim krajevnim
skupnostim in jih bodo, če se bodo
tako odločili, dali v svoj plan izvedbe.
Hkrati pa jih bo pregledala tudi občinska uprava, saj odlične ideje vedno radi podpremo. Razlika je v tem,
da te ideje gredo skozi običajne procese odločanja, če pa so bile potrjene
znotraj participativnega proračuna,
gredo neposredno v izvedbo.
V kratkem naj bi zaposlili inšpektorja. Kakšne bodo njegove pristojnosti?
Občina Škofja Loka potrebuje inšpektorsko službo. Dolgo smo brez
inšpektorja in že nekaj časa se trudimo, da bi ga dobili. Pristojnosti inšpekcijskih služb na občinski ravni
so večinoma na področju varovanja okolja, pa tudi gradnje, prometa, kmetijskih površin itd. Sicer pa
skupaj s sosednjimi občinami nadaljujemo aktivnosti za organizacijo
medobčinskega inšpektorata, ki bo s
še večjim kadrovskim potencialom
in organiziranostjo te zadolžitve opravljal še bolje.
Več občinskih svetnikov je opozorilo na potrebnost ureditve gramoznice v Retečah. Kaj nameravate
narediti v tej smeri?
S pristojnimi službami smo opravili terenski ogled. Inšpekcijske
službe so bile večkrat na terenu in
nepravilnosti niso ugotovile, smo jih
pa mi opozorili na še nekaj elementov, ki bi jih morali premisliti. Mogoče je to dober primer, zakaj potrebujemo lastno inšpekcijsko službo.
Potem se nam ne bo treba zanašati
zgolj na državne inšpekcije.
Na terenskem ogledu smo sicer
ugotovili, da na južnem delu gramoznice nekdanji izkop zasuvajo
in urejajo v kmetijsko zemljišče,

V zadnjem letu je bila zdravstvena služba na posebni preizkušnji.
tako da bo spet možno kmetovanje
na tem območju. Bolj občutljivo pa
je območje same velike gramozne
jame, kjer je bila dolga leta stalna
voda ter zato tam domujejo tudi številne vrste ptic in drugih živali.
Semafor ali krožišče – kako daleč
smo s končno ureditvijo pri novih
blokih na Dolenčevih vrtovih?
Moje mnenje je, da absolutno
krožišče, kjerkoli je to možno. Na občinskih cestah semaforjev nimamo,
tam pa, kjer smo vezani na državne
ceste, pa seveda lahko to urejamo
zgolj v dialogu z lastnikom in upravljavcem cestnega omrežja. Kot smo
že podrobno poročali, se je občina
zavezala, da bo naredila idejni načrt
in naročila presojo, kaj bi pomenilo
to semaforizirano križišče spreminjati v krožišče, tako kot številna
druga na državnih cestah v naši občini. Ko bomo izbrali projektanta, bo
ta potreboval približno mesec dni za
pripravo presoje.
Na občinskem svetu ste se seznanili z varnostno statistiko. Ali lahko
rečemo, da je Škofja Loka varna občina in kaj bi se dalo še izboljšati?
Občina Škofja Loka je absolutno
varno mesto, če ga primerjamo tako
z drugimi gorenjskimi občinami kot

z drugimi občinami po Sloveniji. Se
pa vedno da še kaj izboljšati. Predvsem na področju prometne varnosti se še vedno dogajajo neljubi
dogodki, v ospredju sta predvsem
neprilagojena hitrost in vožnja pod
vplivom alkohola, ki prinašata negativne posledice. Sicer pa prav vse
službe, zdravstvena, ki je bila v zadnjem letu na posebni preizkušnji,
in policija, gasilci, Civilna zaščita,
občinsko redarstvo delajo dobro
in vse skupaj posledično pripomore k temu, da smo varno mesto. Ob
tem pa velja poudariti, da na srečo
v zadnjem času nismo imeli večjih
naravnih nesreč, o čemer je poročal
poveljnik Civilne zaščite. Kljub temu
se moramo zavedati, da vseeno živimo na poplavnem območju.
Dela na Kidričevi cesti potekajo
nemoteno. Kateri del nameravate
urediti še v letošnjem letu?
Faza, ki je trenutno v izvajanju,
torej do krožišča Stari dvor, bo zaključena še ta mesec. Na odseku od
nekdanjega Petrola do krožišča smo
urejali predvsem površine za pešce
in kolesarje. V poletnih mesecih
sledi urejanje novega krožišča pri
Mercatorju in Eurospinu ter novega
krožišča pri tehničnih pregledih.
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Kozolci so kulturna
dediščina
Občina Škofja Loka je že drugo leto
zapored objavila javni poziv za
sofinanciranje obnove kozolcev.
Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Tina Dokl

T

emeljni namen javnega poziva, ki bo odprt do 25.
septembra, je, da z obnovo kozolcev prispevamo k
izboljšanju podobe značilne kulturne krajine v naši
občini. Predvsem pa, da s to našo aktivnostjo lastnike kozolcev odvrnemo od povsem neprimerne rabe kozolcev za
oglaševanje, ki na vizualno najbolj izpostavljenih lokacijah estetsko onesnažujejo našo kulturno krajino,« so zapisali v pozivu. Na voljo je deset tisoč evrov, pri čemer je za
vsak posamezen projekt moč dobiti največ dva tisoč evrov.
»Lani je bil odziv mlačen, zato smo letos spremenili nekatera izhodišča tega razpisa. Olajšali smo prijavo

Kozolci sooblikujejo in dopolnjujejo krajino, v kateri prebivamo.
za vse prijavitelje oziroma prijaviteljice in predlagali
pavšalno financiranje obnove kozolcev. S tem smo prisluhnili lastnikom in lastnicam kozolcev, zato verjamem,
da bo odziv veliko boljši. Namen tega razpisa je, da kozolci – kot ena od naših najbolj izrazitih stavbarskih kulturnih dediščin – ne bi propadali in ne bi bili degradirani
na nosilce reklamnih panojev, ampak bi še naprej tako
na Sorškem polju kot v Selški in Poljanski dolini pravzaprav sooblikovali in dopolnjevali krajino, v kateri prebivamo,« je dodal župan Tine Radinja.

Pomoč gospodarstvu
Objavljen je javni razpis za dodelitev
pomoči za razvoj gospodarstva.
Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Gorazd Kavčič

D

o konca meseca je objavljen razpis za dodelitev
pomoči za razvoj gospodarstva. Omenjeni razpis
zajema tri ločene ukrepe. Prvi ukrep je namenjen
spodbujanju odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, drugi sofinanciranju najemnih poslovnih
prostorov na ožjem območju starega mestnega jedra in
tretji spodbujanju sobodajalstva. Okvirna višina sredstev
javnega razpisa je osemdeset tisoč evrov.
»Ukrepi, ki jih dopolnjujejo še subvencioniranje in
oprostitve najemnin, oprostitve plačila letnih vrtov in
kreditna shema, ki jo omogočamo v okviru Razvojne
agencije Sora, predstavljajo paket občinskih pomoči. Želimo, da tudi občina v teh ključnih mesecih, ko upamo,

Občina Škofja Loka je pripravila paket pomoči za razvoj
gospodarstva, predvsem z namenom hitrega okrevanja po epidemiji.
da bomo prešli epidemijo, na vse razpoložljive načine
pomaga malim podjetnikom, gostincem, tistim, ki so se
odločili, da bodo delali v turizmu. Le tako bomo, ko bo konec vseh ukrepov, še vedno lahko imeli živahno mesto,«
je povedal škofjeloški župan Tine Radinja.

Ureditev poti
v nekdanji vojašnici
Na Občini Škofja Loka se so lotili
postopnega urejanja območja
Kamnitnika.
Občina je uredila glavno dostopno pot v nekdanji vojašnici.
Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Tina Dokl

N

a prostoru nekdanje vojašnice so utrdili in uredili
pot skozi park do novega vrtca in pot s parkirišča
proti Kamnitniku. Namestili so tudi klopi, obenem pa so po navodilih arboristke obrezali še drevesa na
tem območju, odstranili bodo nekatere štore, v jeseni pa
nameravajo nasaditi nova drevesa.
Dela se bodo nadaljevala ob kolesarskem parku po
brežini do poti nad vrtcem, ki se bo na drugi strani sklenila z na novo urejenim stopniščem. To bo omogočilo
tudi bolj varno šolsko pot s Kamnitnika. Sledi še nekaj

podrobnosti, med drugim bodo namestili koše za smeti in nekaj urbane opreme. Kot je povedal župan Tine
Radinja, pa načrtujejo že nadaljnje korake za urejanje
tega območja: »Uredili smo glavno dostopno pot, da je
nasuta, utrjena, lepša … Namestili smo klopi za posedanje ali opazovanje aktivnosti v kolesarskem in skate
parku. Prav tako je pešcem na voljo nova povezava na
Kamnitnik, načrtujemo pa ureditev še ene peš povezave
na drugem delu, in sicer pri sedežu Društva upokojencev
do Kamnitnika. Ob tem imamo že pripravljeno idejno
zasnovo za urejanje celotnega področja Kamnitnika s
sprehajalnimi potmi, ki jo bomo realizirali postopoma.«

Represivna in preventivna vloga redarjev
Lani so redarji zabeležili približno 2500 prekrškov oziroma šeststo manj kot leto
poprej, kar gre pripisati specifični situaciji zaradi epidemije covida-19, ko se je
vloga redarstva spremenila.
Klavdija Škrbo Karabegović

Š

kofjeloški redarji so lani zabeležili skoraj 470 prekrškov
prekoračitve hitrosti in več
kot dva tisoč prekrškov na področju
mirujočega prometa, kjer še vedno
ugotavljajo kršitve na mestih, rezerviranih za invalide in pešce ter na
intervencijskih površinah. Prihodek
od glob v višini dobrih 88 tisoč evrov
(leto poprej skoraj 110 tisoč evrov) je
sicer nižji od načrtovanega in je posledica manjšega števila ugotovljenih
kršitev.

Občinsko redarstvo meritve hitrosti izvaja s samodejno merilno
napravo, ki podatke slikovno dokumentira. Največji delež kršitev je
zabeležen na Poljanski cesti, v Hosti
in v Dorfarjah. Kot zanimivost velja omeniti, da se število tovornih
in osebnih vozil v času meritev na
Spodnjem trgu od leta 2017 do 2020
povečuje. Denimo leta 2017 so v času
meritev zabeležili 11 tovornih vozil,
leta 2019 že 80 in lansko leto kar 244,
pri čemer so v zadnjih dveh letih opravili enako število meritev. Osebnih
vozil je bilo leta 2017 1221, leta 2019
že 3512 in lansko leto kar 3858. Pri
tem na občini opozarjajo, da bi za

relevantnejšo primerjavo morali
izvesti več meritev ob istih urah. V
letu 2020 so redarji izdali 23 odredb
za odstranitev zapuščenih vozil ter
opravljali naloge na področju zagotavljanja varnosti na občinskih javnih poteh ter rekreacijskih in drugih
javnih površinah. Prav tako so sodelovali v številnih preventivnih akcijah ter nadzirali izvajanje odlokov
za zajezitev in zmanjšanje posledic
epidemije. Lani se redarji niso znašli v situaciji, v kateri bi bili prisiljeni uporabiti pooblastila (zadržanje
oseb, uporaba telesne sile, uporaba
sredstev za vklepanje ali plinskega
razpršila) in prisilna sredstva.
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Desetletnica ekološke kampanje
Okoljsko-ekološka kampanja Loško je ekološko letos praznuje desetletnico.
Zaradi še vedno precej negotovih epidemioloških razmer bodo letošnje
aktivnosti potekale nekoliko prilagojeno in vse leto.

Klavdija Škrbo Karabegović
Foto: Tina Dokl

L

etošnji program se vsebinsko
osredotoča na štiri osrednje
okoljske aktivnosti: trajnostno
ravnanje in celovito upravljanje z
odpadki, trajnostno mobilnost, trajn(ostn)o odstranjevanje invazivnih
tujerodnih rastlin ter ohranjanje in
dolgoročno upravljanje lokalnih vodnih virov. Pri pripravi programa in
koordiniranju aktivnosti tesno sodelujejo Občina Škofja Loka, Javno
podjetje Komunala Škofja Loka in
Razvojna agencija Sora.

Trajnostno ravnanje in celovito
upravljanje odpadkov
V mesecu marcu je Občina Škofja
Loka pristopila v mrežo občin brez
odpadkov (zero waste) v Sloveniji, s
čimer se intenzivno začenjajo aktivnosti za ohranjanje vseh virov skozi
odgovorno proizvodnjo, potrošnjo,
ponovno uporabo in izrabo izdelkov,
embalaže in snovi, brez sežiganja in
izpustov v zemljo, vodo ali zrak, ki
bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov ali ljudi. Komunala Škofja Loka
je aprila začela preurejati zbiralnico ločenih vrst odpadkov. Obenem
začenjajo aktivnosti ozaveščanja
javnosti o ustreznem ravnanju z različnimi vrstami odpadkov. Občina
Škofja Loka in Komunala Škofja Loka
bosta letos izdali poseben priročnik
za organizacijo prireditev na okolju
prijazen način, namenjen vsem izvajalcem javnih prireditev. V okviru
kampanje Loško je ekološko bodo

letos izvedli tudi dve posebni zbiralni akciji, in sicer še ta mesec akcijo
zbiranja odpadne električne in elektronske opreme ter akcijo zbiranja
zavržene hrane v mesecu oktobru.

Trajnostna mobilnost
Občina Škofja Loka bo pred uvedbo linije okolju prijaznega električnega minibusa, ki bo potekala na območju starega mestnega jedra in širšega
mestnega središča, izvedla posebno
terensko delavnico. Na njej bodo strokovne službe in predstavniki ciljnih
uporabniških skupin (Društvo upokojencev, Društvo invalidov, Zdravstveni dom ter Center slepih, slabovidnih
in starejših) preverili optimalni potek
trase, ustrezno frekvenco voženj ter
usklajevali interese različnih ciljnih
javnosti oziroma uporabnikov. Septembra bodo izvedli tradicionalni Teden evropske mobilnosti.

Trajnostno odstranjevanje
invazivnih tujerodnih rastlin
Na treh izbranih pilotnih območjih na širšem območju Škofje Loke
so že v mesecu aprilu začeli postopke zatiranja širjenja japonskega dresnika. »Z metodo pogoste in
redne košnje ter sežigom nastalih
bioloških odpadkov želimo preveriti učinkovitost metode in jo nato
primerno izvajati tudi na drugih lokacijah,« so sporočili s škofjeloške
občine.

Ohranjanje in dolgoročno
upravljanje vodnih virov
Lani so izvedli popis in analizo
trenutnega stanja javnih in zasebnih vodnjakov na širšem območju

Letos bodo obnovili vodnjak na Mestnem
trgu.
Škofje Loke. Ugotavljali so njihovo
stanje, vzdrževanje, dostopnost do
vode, monitoring (pitne) vode in
lastništvo posameznega vodnjaka.
»Tovrstna evidenca je nujna, če želimo izvesti sistematično obnovo
in redno vzdrževanje škofjeloških
vodnjakov. Najprej bomo obnovili
vodnjake, ki so v občinski lasti. Letos bomo strokovno obnovili mestni vodnjak na Mestnem trgu, nato
pa bomo postopoma prenovili bolj
atraktivne vodnjake v javni lasti na
bolj izpostavljenih lokacijah. Obnovo
vodnjakov v zasebni lasti pa spodbujamo s sofinanciranjem v okviru
razpisa za obnovo objektov kulturne
dediščine,« so zapisali v sporočilu za
javnost.
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Zadnje leto nas je pandemija prisilila v omejitev gibanja. Način dela občinskega sveta se je spremenil in poteka
brez osebnega stika z uporabo elektronskih pripomočkov.
Večina mojih pobud svetnika v tem mandatu je preventivnega značaja – na področju prometa, zbiranja odpadkov, požarnega varstva, zdravja. Definicija preventive
izhaja iz latinske besede praevenire, kar pomeni preprečiti ali prae venire – preden pride. Tako sem npr. predlagal,
da občina prevzame nadzor in vzdrževanje javno dostopnih AED-jev, ne glede na to, kdo je investiral v nakup, da
preden pride do potrebe, preprečimo nedelovanje. Reševanje navedenega je trenutno v rokah poslanke DZ.
Na področju zbiranja odpadkov sem dal pobudo o ureditvi zbiralnice Draga, saj obstaja velika nevarnost požara
velikega kupa odpadne plastike. Ker je že bil pripravljen
osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov
na prostem, ta pa še ni bila sprejeta, sem prosil takratnega
predsednika vlade, da preveri, in je uspelo. Uredba je sedaj
veljavna in se mora uresničiti, preden pride do najhujšega.
Opozoril sem tudi na naše neurejene ekološke otoke,
kjer se odpadki neprimerno shranjujejo. Preden pride do
situacije, da jih veter raznosi, bi jih bilo treba ustrezno
preurediti v potopne otoke in uvesti boljši nadzor.
Na področju požarne varnosti vseskozi opozarjam na
pomanjkanje tehničnega varovanja občinskih objektov
z avtomatskim odkrivanjem in javljanjem požara – AJP.
Dober primer je nedavni požar v kranjski OŠ, ko je požar
opazil sosed. Z učinkovitim AJP bi bili že zdavnaj o tem
obveščeni gasilci.
Mogoče sem najpogosteje opozarjal na neurejene intervencijske poti. Z urejenimi potmi namreč omogočimo
interventnim službam dostop do objektov – torej preden
pride do najhujšega.
Opozarjal sem tudi na dolžnost (po koncesijski pogodbi) oskrbe z zemeljskim plinom, predvsem po nesrečah v
Sloveniji; da to preprečimo, preden pride do najhujšega.
Na področju prometa sem med drugim opozoril na
dolgotrajno popravilo odbojnih ograj, saj te ob poškodbi
ne opravljajo več svoje funkcije. Ravno tako sem večkrat
opozoril na slabe in nevarne kolesarske steze, ki jih tako
ne bi mogli imenovati.
Verjetno me bo moja rdeča nit preventivnega delovanja v občinskem svetu spremljala do konca mandata.

V Slovenski demokratski stranki že tretji mandat soustvarjamo razvoj Škofje Loke in smo kreativni tudi pri
iskanju novih pristopov. Ureditev področja oglaševanja
in ohranjanje bogate kulturne dediščine ter podobe škofjeloške krajine smo zapisali med osrednje programske
cilje lokalnega odbora. Med drugim smo se na zadnjih
lokalnih volitvah zavezali k subvencioniranju obnov kozolcev kot slovenske podeželske kulturne dediščine.
Za ta namen smo skupaj z občinsko upravo pripravili javni poziv za sofinanciranje obnove kozolcev na
območju naše občine, kamor se lahko do 25. septembra
letos prijavite vsi lastniki kozolcev ne glede na kulturnovarstveni status kozolca. Vztrajali smo pri tem, da je
prijava čim bolj poenostavljena in da bo pritegnila čim
več lastnikov kozolcev k njihovi obnovi. Konec koncev
bomo višino sredstev v naslednjih letih prilagajali tudi
glede na število prijav oziroma interes prijaviteljev.
Poleg enostavne prijave se razpis približuje lastnikom kozolcev tudi na način, da lahko kmetje oziroma
lastniki uveljavljajo vrednost svojega materiala – lesa
in vrednost svojega dela. Širok je tudi nabor financiranja
obnovitvenih del, ki obsegajo tudi menjavo strehe kozolca.
Za vsak posamezni projekt obnove kozolca je na voljo največ dva tisoč evrov. Višina sofinanciranja sredstev
za posamezno prijavo je odvisna od števila prijavljenih
projektov na javni poziv, ocene prijave oziroma projekta s strani strokovne komisije za izbor in upoštevanje
določil javnega poziva. Prednost imajo objekti s kulturnovarstvenim statusom in izpostavljeni kozolci ob državnih cestah, kjer je problematika nezakonitega oglaševanja najbolj pereča.
Vsak lastnik pa se bo ob sofinanciranju obnove kozolca tudi zavezal, da ga bo v prihodnje uporabljal zgolj za
primarne namene, torej za kmetijsko ali turistično rabo.
Upamo, da bo razpis pritegnil čim več lastnikov kozolcev in jih spodbudil k obnovi in da se bo na ta način
izboljšala tudi podoba škofjeloške krajine in slovenske
podeželske kulturne dediščine. V primeru kakršnih koli
vprašanj ali predlogov pa se brez oklevanja obrnite na
Občino Škofja Loka ali pridobite dodatne informacije o
razpisu na občinskih spletnih straneh.
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Razstava škofjeloške samozavesti
V Sokolskem domu je še na ogled jubilejna umetniška razstava nekdanjih
profesorjev in dijakov Gimnazije Škofja Loka. Umetniški ponos šole.
Igor Kavčič

G

imnazija Škofja Loka svojo
70-letnico praznuje pod geslom In vendar se vrti!. Čas
teče, z njim prav tako dnevi, meseci
in leta, a tisto, kar ga zaznamuje oziroma je v njem raslo in zorelo, nas
vedno znova spominja na nekaj trajnega, na nekaj, kar ostaja in nas plemeniti skozi generacije. To »nekaj«
je zagotovo tudi umetnost. Lahko bi
rekli, da je ideja za postavitev razstave del nekdanjih učencev in profesorjev Gimnazije Škofja Loka, ki so
se kasneje podali na umetniško pot
ali pa se v prostem času posvečajo
ljubiteljskemu ustvarjanju, potrditev
zapisanega.
Dela in njihove avtorje je k sodelovanju povabil gimnazijski profesor likovne umetnosti akademski
kipar Matej Plestenjak, razmišljanje
o umetnosti nekoč in v aktualnem
času pa je k razstavi podal profesor
filozofije ter zgodovine umetnosti
Ivan Golob. Tu je seveda še galeristka

Sokolskega doma akademska slikarka Agata Pavlovec, ki je znala dela
umestiti v veliko škofjeloško razstavišče. »Sem presrečen in hkrati
presenečen,« je ob razstavi povedal
Matej Plestenjak. »Mojemu vabilu
in prošnji, da za razstavo prispevajo
svoje umetniško delo, so se odzvali
prav vsi, mnogi izmed njih danes priznani kulturni delavci, profesorji na
akademijah, fakultetah in v širšem
prostoru uspešni umetniki.«
S svojimi deli se predstavlja kar
35 nekdanjih dijakov in profesorjev,
od že prepoznavnih umetnikov, ki
so bili z gimnazijo povezani v njenih
prvih desetletjih, do mladih avtorjev,
ki še študirajo oziroma so na začetku svoje umetniške poti. Poleg likovne ustvarjalnosti – ta je v Škofji Loki
močna kot najbrž nikjer v državi –
so s svojimi prispevki predstavljeni
tudi literati in glasbeniki. Nekateri
so svoje zgodbe zapisali posebej za
razstavo, spet drugi so poslali odlomke iz svojih knjig ali pesmi iz aktualnih pesniških zbirk. Glasbenika
Andrej Misson in Pavle Dolenc tako
predstavljata del notnih zapisov, v

Odprli so razstavo umetnosti s škofjeloške gimnazije: (z leve) pomočnica ravnatelja Ana Prevc
Megušar, ravnatelj Jože Bogataj, glasbenika Miloš in Ana Julija Mlejnik, profesorja Matej
Plestenjak in Ivan Golob ter galeristka Agata Pavlovec. / Foto: Tina Dokl

razstavišču pa se vrti njuna glasba,
klavirski nokturni prvega in skladbe
za pihalni trio drugega.
V Sokolskem domu tako spremljamo literarne prispevke, poezijo,
prozo, krajše eseje Nine Misson,
Jasmina B. Freliha, Boruta Goloba,
Maše Ogrizek, Janija Virka, Nine
Kokelj, Agate Trojar, Petra Mlakarja
in drugih, navdušijo pa nas tudi likovna dela in fotografije angažiranega Mohorja Kejžarja, Tine Dobrajc,
Maje Šubic, Berka, Mirne Pavlovec,
Agate Pavlovec, Jane Jocif in v nadaljevanju ustvarjalcev iz družine
Plestenjak, Mateja in Janeza ter Petre Plestenjak Podlogar, tu sta fotografija prezgodaj pokojnega Tomaža
Lundra in portret dekleta kiparja in
nekdanjega profesorja na gimnaziji Toneta Logonderja in še in še.
»Najpomembnejše je dejstvo, da so
vsi udeleženci razstave miselno in
čustveno povezani z delovanjem
škofjeloške gimnazije in skupno
vpeti v loško in tudi širše slovensko
kulturno življenje,« je med drugim
k razstavi zapisal Ivan Golob. »Na
razstavi najdemo za vsakogar nekaj,
s tem pa lahko spoznamo tudi vso
raznovrstnost, ki jo ima gimnazija
tako v profesorjih kot dijakinjah in
dijakih,« je med drugim dejal ravnatelj Jože Bogataj. V hodniku v avlo
Sokolskega doma je obletnici v čast
na ogled sedemdeset poslikanih nosorogov, ki so jih aktualni dijaki po
motivu Dürerjeve grafike naslikali
pri profesorju Mateju Plestenjaku.
Na razstavi, ki je v Sokolskem
domu na ogled še nekaj prihodnjih
dni, lahko spoznate, kako trdni so temelji, na katerih danes stoji velik del
škofjeloške umetniške samozavesti.
Tega spoznanja ne gre zamuditi.
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Simpatične knjigobežnice
Knjigobežnice spodbujajo izmenjavo knjig med bralci. Gre za neke vrste odnos
podarim – dobim, vseeno se pa včasih zgodi, da kakšen bralec misli, da je
knjigobežnica pred vrati domače knjižnice prostor, kamor lahko odda svoje
prebrano izposojeno čtivo.

Alenka Brun

V

eliko zanimivega lahko izveste o knjigobežnicah
na strani Knjigobežnice na priljubljenem spletnem portalu Facebook. Tam vam predlagajo tudi,
da lahko v knjigah pustite kakšno simpatično sporočilce
za naslednjega bralca in spodbujajo k postavitvi hišice v
vašem lokalnem oziroma domačem okolju. Celo za navodila in skico so poskrbeli, kako lahko knjigobežnico
naredite sami, čeprav vas tu prepuščajo lastni domišljiji,
saj si lahko malo izposojevalnico knjig predstavlja vsak
po svoje. Dodan je tudi link do zemljevida hišic oziroma
knjigobežnic. V občini tako na zemljevidu zasledimo štiri: tri praktično v centru, eno v Puštalu, eno v Zmincu.
Morda pa se je v tem času pojavila še kakšna.
Tista pred Rokodelskim centrom DUO Škofja Loka
nosi naslov Knjigo daj, knjigo vzemi. Izvemo, da je pred
leti pobuda zanjo prišla s strani Nine Arnuš, ko je izvajala evropski projekt na temo izobraževanja odraslih,
za njeno izvedbo pa je poskrbel Matija Hiršenfelder –
unikatni leseni izdelki. Tovrstna »mini knjižnica« se je
zelo prijela, vanjo pa ljudje dajejo najrazličnejše knjige.
»Največ je seveda romanov, so pa tudi različni priročniki,
revije, knjige v angleščini, slovarji ... Res pestro. Imamo
'stalne bralce' in izmenjevalce, veliko pa je tudi naključnih,« opažajo v Rokodelskem centru DUO.
Tudi Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka ima svojo
knjigobežnico. Nameščena je ob dvigalu bivše Name, ki
vodi na mladinski oddelek knjižnice. Izdelal jo je Matjaž
Hafner iz Zminca, ročno poslikala pa Saša Ambrožič, ki
je likovna pedagoginja. Mimogrede nam zaupajo še, da
Ločani, kljub temu da je na vratcih knjigobežnice napis
Vzemi knjigo, podari knjigo!, iz hišice predvsem jemljejo gradivo, bolj malo pa prispevajo vanjo. Knjižnica tako
večkrat tedensko polni knjigobežnico z gradivom, ki ga
je dobila v dar, a ga ne potrebuje. Pa še en zanimiv fenomen opažajo: namreč, kljub temu da je na knjigobežnici
še napis, ki govori o tem, da knjigobežnice niso namenjene vračanju knjižničnega gradiva, se zgodi, da ljudje
vanjo odložijo tudi gradivo, ki so si ga izposodili v knji-

žnici. Morda mislijo, da je to predal za vračanje gradiva
... – zato v knjižnici razmišljajo, da bi za njihovo knjigobežnico v prihodnosti morda našli drugo lokacijo.
Kot smo že omenili: knjigobežnice spodbujajo izmenjavo knjig med bralci. Gre za neke vrste odnos podarim
– dobim. Ob obisku centra Škofje Loke smo naleteli na
naključnega bralca, ki je ravno pregledoval vsebino tiste pred Rokodelskim centrom DUO. Potožil je, da je izbira tokrat precej manjša, ampak je logično, saj so bili
prvomajski prazniki in so ljudje med prazniki očitno več
brali – s čimer so se strinjali tudi v centru. Bralcu pa se
ideja o knjigobežnicah zdi dobra, sploh ker rad prebira
vse, kar je vezano na zgodovino, tako da med čtivom
včasih najde kaj prav zanimivega, morda za te čase celo
pozabljenega.
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Zgodovina gimnazije
na plakatih
Na razstavi na Mestnem trgu z
naslovom Gimnazija Škofja Loka
skozi čas predstavljajo zgodovino
omenjene šole, ki letos praznuje
sedemdesetletnico.

Mateja Rant, foto: Tina Dokl

N

a šestih velikih oglasnih panojih na Mestnem
trgu v Škofji Loki v teh dneh skozi stare fotografije predstavljajo utrip gimnazijskega življenja
skozi čas. Razstavo si bo moč ogledati do konca maja.
Ustanovitev gimnazije v Škofji Loki sega v šolsko
leto 1950/51, ko je bil ob podpori loškega rojaka, ministra
Borisa Ziherla, 4. razred nižje gimnazije preimenovan v

Na razstavi na Mestnem trgu predstavljajo zgodovino Gimnazije
Škofja Loka, ki letos praznuje sedemdesetletnico.
1. razred višje gimnazije. Prvi dijaki so tako maturirali
v šolskem letu 1954/55, do danes pa je na šoli maturiralo več kot 6400 dijakov, ki so se po končanem študiju
večinoma uspešno vključili v delo in življenje v regiji, je
pojasnil ravnatelj Jože Bogataj. Na plakatih v središču
Škofje Loke so zbrali nekaj utrinkov iz bogate sedemdesetletne zgodovine. Predstavili so pouk nekoč in danes,
profesorski zbor, prostočasne in šolske dejavnosti, maturo in maturantske ekskurzije skozi leta in še vrsto drugih
zanimivosti. V Gimnaziji Škofja Loka se ta čas izobražuje
več kot šeststo dijakov, ki jim znanje posreduje petdesetčlanski učiteljski zbor v programih splošne in klasične gimnazije.

Postani razvojni potencial družbe!

Študiraj STROJNIŠTVO na FINI Novo mesto
IZREDNI ŠTUDIJ NA DALJAVO
v kombinirani obliki
DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI:

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI:

Pišite na referat@fini-unm.si.
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Uspešno izpeljali računalniški tekmovanji
Na Osnovni šoli (OŠ) Jela Janežiča v Škofji Loki sta sredi aprila potekali državni
računalniški tekmovanji za šole s prilagojenim programom.

Mateja Rant, foto: arhiv šole

N

Državni računalniški tekmovanji za šole s prilagojenim programom so letos izvedli na daljavo.
dualno. »Na tekmovalnih polah so
se vprašanja in podatki skrivali pod
QR-kodami. Podatke so otroci s pomočjo uporabe pametnega telefona
morali prebrati in jih nato uporabiti
za izdelavo dokumentov na računalnikih.« Največ znanja je pokazal

BREZPLAČNA OBJAVA

a OŠ Jela Janežiča so sredi aprila na daljavo izpeljali
državni računalniški tekmovanji za šole s prilagojenim programom, ki ju je v sodelovanju s šolo
organizirala Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Tekmovalci
so zaradi ukrepov za preprečevanje
širjenja covida-19 letos tekmovali na
matičnih šolah in prvič svoje znanje
računalništva predstavili na spletu.
Obe tekmovanji sodita v okvir Festivala inovativnih tehnologij, ki bo
potekal v juniju.
»Ob pomoči prizadevnih mentoric in mentorjev sta bili obe tekmovanji uspešno izvedeni, otroci pa so
pridobili nove spretnosti in znanja
vseprisotne sodobne informacijske
tehnologije,« so po zaključku tekmovanj poudarili v ZOTKS. Na 14.
državnem računalniškem tekmovanju z naslovom Z miško v svet se
je pomerilo deset učencev posebnega programa iz devetih slovenskih
šol. »V enotni in za njihov prilagojeni program zahtevni kategoriji so
otroci morali prikazati znanje urejanja fotografij, uporabe urejevalnika
besedil in predstavitev ter znanje
spletnega brskanja,« so pojasnili
v ZOTKS. Največ spretnosti je pokazal David Bratič z Osnovne šole
Dragotina Ketteja Novo mesto. Na
21. tekmovanju Z računalniki skozi okna, ki je namenjeno programu
nižjega izobrazbenega standarda,
pa je sodelovalo enajst tekmovalcev
iz enajstih šol. Letos so tekmovalci
namesto v parih tekmovali indivi-

Klemen Njivar z Osnovne šole dr.
Ljudevita Pivka Ptuj, izkazala pa sta
se tudi Jan Podgorelec z OŠ Poldeta
Stražišarja Jesenice in Urška Lainšček Porenta z OŠ Jela Janežiča
Škofja Loka, ki sta osvojila drugo in
tretje mesto.
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Ohranja bogato
dediščino polstenja
V Rokodelskem centru DUO Škofja
Loka v maju gostijo razstavo Anje
Musek, ki z ustvarjanjem v več tisoč
let stari tehniki mokrega polstenja
povezuje preteklost in sodobnost.

Mateja Rant, foto: arhiv RC DUO

A

nja Musek, po osnovni izobrazbi krajinska arhitektka, se je z volno prvič srečala na enem od
tečajev mokrega polstenja prav v Rokodelskem
centru (RC) DUO Škofja Loka. Na profesionalno rokodelsko pot se je podala leta 2014, ko je za svoje izdelke
pridobila certifikat Rokodelstvo Art & Craft Slovenija.
Ustvarja v svojem ateljeju Amuse na Cankarjevem trgu,
v neposredni bližini zadnje škofjeloške klobučarske delavnice mojstra Tavčarja in nekdanje tovarne klobukov
Šešir, so ob razstavi navedli v RC DUO.

V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka v maju razstavlja Anja
Musek.
»Volnena vlakna so za Anjo izhodišče z neskončnimi
možnostmi ustvarjanja. Za njene izdelke je značilen minimalizem in prepletanja različnih naravnih materialov, ki
tvorijo organske strukture,« so opisali njeno ustvarjanje in
dodali, da v kombinaciji volne in drugih naravnih materialov, kot so svila, lan, konoplja, bombaž, kopriva …, ustvarja unikatne modne izdelke: oblačila, šale, torbe, copate ter
nakit in izdelke za dom, kot so blazine, posode, polstena
mila in volnene slike. »Z ustvarjanjem v več tisoč let stari
tehniki mokrega polstenja, ki je najstarejša tehnika izdelave tekstila, Anja povezuje preteklost in sodobnost. Atelje
tako ohranja bogato dediščino polstenja, ki je pomembno
zaznamovala prostor, hkrati pa vanj vnaša sodobnost, svežino minimalističnega oblikovanja in razvoj te več tisoč
let stare rokodelske tehnike.« Svoje znanje prenaša tudi na
druge na tečajih polstenja ter s tem skrbi za popularizacijo
in širjenje nekdaj močno prisotne klobučarske obrti.

Podjetniško obarvan teden
Razvojna agencija Sora in Območna obrtno-podjetniška zbornica (OOZ) Škofja
Loka tretji teden v maju pripravljata Teden obrti in podjetništva na Loškem.

Mateja Rant

V

okviru Tedna obrti in podjetništva na Loškem bodo tudi
letos obrtniki in podjetniki
predstavili svojo dejavnost, njen razvoj in izzive, s katerimi se srečujejo.
Dijaki lokalnih poklicnih šol bodo znova razstavili izdelke, ki so jih pripravili
ob koncu šolskega leta, najboljše med
njimi bodo nagradili. »Tako se poveže
zakladnica izkušenj obrtnikov s per-

spektivno inovativnostjo dijakov,« sta
poudarila direktor Razvojne agencije
Sora Gašper Kleč in predsednik OOZ
Škofja Loka Jože Misson.
V tednu od 17. do 21. maja se bodo
zvrstile številne brezplačne delavnice, okrogle mize, razstave in drugi
dogodki. V ponedeljek, 17. maja, ob 18.
uri bodo pripravili spletni dogodek
o možnostih financiranja kulturnega in kreativnega sektorja, naslednji
dan ob 9.45 pa bo na Srednji šoli za
strojništvo Škofja Loka delavnica,
kako konjiček pretvoriti v posel. Zve-

čer bo v živo na Radiu Sora potekala še okrogla miza, na kateri bodo
spregovorili o covidu-19 kot izzivu
za podjetja na Škofjeloškem. V sredo,
19. maja, ob 18. uri bodo v Sokolskem
domu odprli razstavo izdelkov dijakov Šolskega centra Škofja Loka, v
četrtek prav tako ob 18. uri pa sledi še
spletno predavanje o možnostih vlaganj v času ničelnih obrestnih mer.
Teden obrti in podjetništva na Loškem bodo končali s spletnim stand-up nastopom Podjetniške fore in
prigode v petek ob 20. uri.
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Odpadno vejevje
ju bo pozimi grelo
Štefan Čadež iz Virloga se je skupaj
z ženo Irmo lotil čiščenja struge
tamkajšnjega potoka, iz katerega je
odstranil odpadno vejevje, in tako so
nastale lične butarice za zimo.
Mateja Rant, foto: Tina Dokl
Štefan in Irma Čadež ob izdelovanju butaric

O

pazil sem, koliko različnih odpadkov je ob vodi,
zato sem se odločil in skupaj z ženo sva z dovoljenjem lastnikov vse pograbila in pospravila. Šel
sem tudi v vodo in kar z vilami ven metal vejevje,« je ob
vezanju butaric razlagal Štefan Čadež. Tako je v dveh
mesecih nastalo kar dvesto butar, s katerimi si bosta pozimi kurila v krušni peči.
»Čas si je treba vzeti in z veseljem delati, pa ni težko,«
sta s širokimi nasmehi na licih poudarila Štefan in Irma
Čadež ob napravi za vezanje butaric, ki jima jo je pred
skoraj pol stoletja izdelal kovač. »Žena nanosi veje, jaz
pa jih poravnam in stisnem ter zvežem z vrvjo. Včasih
pa so za vezanje butaric nabirali srobot ali lesko.« Lično
zvezane butarice, ki so se iz dneva v dan kopičile ob cesti,
so pritegnile mnogo pogledov. »Številni so se ustavljali in
pohvalili najin trud,« je ponosen Čadež, ki je priznal, da je
sam obrezal tudi drevesa ob potoku. »Želel sem pokazati,
da je možno potok očistiti in tako preprečiti poplavljanje,
obenem pa je bilo koristno tudi zame, ker se bom s tem

pozimi ogreval.« Na zimo za njuno krušno peč porabita
okrog 150 butar, tako da sta si ustvarila zalogo še za naslednjo zimo. »Bajtarji smo navajeni počistiti vejevje, to
sem delal že od majhnega. Kmetje pa so tudi zadovoljni, ker pospravimo po gozdu.« Ob obrezovanju drevja pa
je naletel tudi na zanimivo »najdbo«. »Ko sem prežagal
javor ob cesti, se je v sredini debla prikazala silhueta, ki
spominja na angelčka ali pa Marijo z Jezusom,« je z veseljem pokazal, kaj je opazilo ostro oko njegove žene. Kljub
temu da jima je bilo delo v veselje, pa sta bila po dveh mesecih trdega dela vendarle zadovoljna, da bo lahko sledil
»likof«, za katerega si bosta privoščila limonin liker in
piškote, ki jih je Irma Čadež sama spekla. Potem pa nas je
ponosno povabila še na svoj vrt, kjer je letos cvetelo več
kot tisoč narcis. »Letos neverjetno dolgo cvetijo. Prve so
vzcvetele že pred veliko nočjo in zdaj cvetijo že skoraj ves
mesec, čeprav je po navadi konec v štirinajstih dneh,« je
razložila Irma Čadež in dodala, da je to verjetno treba pripisati letošnjemu hladnemu vremenu.

Na njunem vrtu je letos cvetelo več kot tisoč narcis.

Lično urejene butarice ob cesti privabljajo številne poglede.

24 ZANIMIVOSTI

Otroci spodbujajo trajnostno mobilnost
Vrtec Škofja Loka je z dogodkom Mestni travnik, ki je v začetku maja potekal
na Mestnem trgu v Škofji Loki, sklenil projekt Trajnostna mobilnost.
Maša Likosar

V

rtec Škofja Loka se je pod
okriljem Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu
Škofja Loka pridružil projektu Trajnostna mobilnost, v okviru katerega
so se z otroki iz 21 vrtčevskih skupin
v mesecu aprilu pogovarjali in učili
o prometni varnosti. Projekt je bil
namenjen spreminjanju potovalnih
navad ter posledično zmanjševanju
motornega prometa v okolici zavodov. Otroke, starše, zaposlene v vrtcu
in druge občane so zato spodbujali k
prihajanju v vrtec na čim bolj trajnosten način, kot je peš, s kolesom,
skirojem, rolerji ali poganjalčkom.
»Že vrsto let si prizadevamo, da
bi Škofja Loka postala bolj zeleno
mesto, pri čemer so otroci najboljši promotorji, zato jih vzgajamo v

smeri zdravega pogleda na okolje in
mobilnost,« je povedala ravnateljica
Janja Bogataj. Strokovni delavci so
že pred aprilom z otroki pripravljali
različne dejavnosti na temo trajnostne mobilnosti. Organizirali so kolesarske izlete, spretnostne poligone
za vožnjo s skirojem, pozorno so
opazovali promet v okolici vrtca in
doživljanje veselja pri aktivnostih v
naravi. Pri projektu jih je motivirala
zabavna igra Beli zajček, v kateri so
otroci iz papirja izdelali sivega zajčka in nanj lepili bele pike v primeru,
da so v vrtec prišli na način, ki spodbuja trajnostno mobilnost.
S projektom so želeli opozoriti tudi na najbolj kritične prometne
točke. S tem namenom so spisali
pobudo in jo naslovili na občinsko
upravo. V njej so med drugim poudarili, da se v času prometnih konic
srečujejo z nevšečnostmi na parkirišču pred enotama Najdihojca in

Z dogodkom Mestni travnik so razširili pozitivno sporočilo, da lahko prav vsak od nas prispeva
delež k izboljšanju razmer v prometu. / Foto: Tina Dokl

Biba. Svoje videnje prometne ureditve ter prizadevanja za varnejše in
bolj trajnostno naravnano okolje so
na dogodku predstavili škofjeloškemu županu Tinetu Radinji in mu
simbolično izročili maketi prometnega kaosa. »Po raziskavi, ki smo
jo opravili konec lanskega leta, se v
našem mestu še vedno več kot tretjino poti na razdalji manj kot kilometer opravi z avtomobilom, kar želimo
spremeniti. Pri tem je nujna boljša
infrastruktura, kolesarske in varne
peš poti, predvsem pa bomo morali
spremembe mobilnosti ozavestiti in
jih sprejeti kot del običajnih navad,«
je dejal Radinja.
V Mali galeriji Občine Škofja
Loka in v Oknu Loške hiše so medtem odprli razstavo na temo trajnostne mobilnosti, ki v sliki in besedi
prikazuje otrokova razumevanja,
počutja in poglede na problematiko
prometa. V času dogodka so otroci
Mestni trg in njegovo okolico porisali z barvnimi kredami. Petletni
Jonas Kos nam je zaupal, da v vrtec
najraje prihajajo s skirojem. »Zabavno je, ko se skupaj z mami odpraviva
v vrtec s skirojem. Velikokrat prehitiva brata, ki v šolo hodi peš. Poleg
tega ne škodujeva naravi, saj se iz
skiroja ne kadi dim, iz avtomobila
pa se,« je povedal Jonas. Koordinatorka projekta v škofjeloškem vrtcu
Ana Bandelj je ob tem še poudarila: »Čeprav se zdi, da otroci še ne
morejo razumeti, da je poznavanje
učinkov našega ravnanja na okolje
bistveno tako za njihovo prihodnost
kot za prihodnost celotne družbe, pa
verjamemo v to, da smo jih odrasli
spodbudili k temu, da so naredili
vsaj nekaj majhnih korakov v želeno smer.«
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Obnavljajo
uršulinsko cerkev
V zadnjih dneh je nekdanja
uršulinska cerkev v Škofji Loki,
ljudsko imenovana tudi nunska,
odeta v gradbene odre.

Jure Ferlan

K

Gradbeni odri prekrivajo fasado, ki bo dobila svežo podobo.

trgovina z drobno galanterijo za šivanje in ročna dela
Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj, T: 04 235 28 50
Delovni čas: od 8. do 19. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure

 sukanci, gumbi, zadrge, okrasni in robni trakovi
 volna, pletilke
	preja za kvačkanje in vezenje, kvačke
 metraža z otroškimi motivi, podloge in blago
za vezenje

 šiviljska popravila
Velika izbira profesionalnih zadrg
iz umetnega materiala za navtiko,
cerade, transportne torbe, tende,
predprostore, šotore …

ASTAR EXPORT IMPORT d.o.o., REŠEVA 14, KRANJ

ot je pojasnil ravnatelj nadškofijske gospodarske
uprave Blaž Gregorc, so se na Nadškofiji Ljubljana,
ki je lastnik objekta, odločili izvesti nujna popravila in sanacijska dela na fasadi in strehi, skupaj s pristojnimi konservatorji pa bodo opravili tudi statično sanacijo v notranjosti cerkve. Predvidena višina investicije
je 150 tisoč evrov.
V prihodnosti želijo cerkev ohraniti za njen osnovni namen, to je verske obrede. S tem bo služila župniji
in mestu. Prav tako podpirajo kulturne dejavnosti v
njej in so veseli, da je cerkev privlačna za razne občasne koncerte ter druge kulturne prireditve. Glede stavb
nekdanjega uršulinskega samostana potekajo pogovori
z občino o možnosti primernih dejavnosti, primarno za
Škofjeloški pasijon in druge sorodne kulturne dejavnosti, ki bi bile skladne z bogato zgodovino in osnovnimi
nameni samostana. Cerkev je sicer s svojo stavbno gmoto skupaj z zvonikom mestne župnijske cerkve svetega
Jakoba in Loškim gradom prostorska dominanta starega
mestnega jedra Škofje Loke. Sedanja cerkev, posvečena
Brezmadežni Devici Mariji, je bila zgrajena leta 1669 po
požaru, ki je močno poškodoval del Škofje Loke in samostan. Njena arhitektura se zgleduje po italijanskih
vzorih. Zaradi izjemne višine in pretanjene proporcioniranosti je zelo akustična. V njej so zanimivi plemiški
nagrobniki. Prvotno je pripadala redu klaris, ki so bile
tu od srede 14. stoletja do reform cesarja Jožefa II., ki je
zaprl veliko samostanov, leta 1782 tudi tega v Škofji Loki.
Kljub temu so se v njem kmalu naselile uršulinke, ki s
cesarjem niso imele težav, saj so po njegovem mnenju
opravljale družbeno koristno delo s poučevanjem ženske
mladine. V 19. in začetku 20. stoletja so razvile obsežno
šolo z internatom, po drugi svetovni vojni pa so morale
samostan zapustiti, nov dom so našle v Ajmanovem gradu pri Sv. Duhu.

Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti
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Zebra jim vrača barve
v življenje
Fibromialgija je še precej slabo
poznana bolezen, ki jo spremljajo
stalne nepojasnjene bolečine, pogosta
utrujenost in nespečnost. Dvanajsti
maj je dan ozaveščanja o tej bolezni.

Mateja Rant, foto: osebni arhiv

Lansko druženje članov društva Zebra na rehabilitaciji v toplicah

Z

kakršni so tudi po daljšem sedenju ali krajšem dnevnem
počitku. To potem povzroča razdraženo črevesje, ki se
lahko stopnjuje v zaprtost, pogosti so tudi vnetje mehurja, kožni izpuščaji, alergije in intoleranca na hrano, prav
tako se spopadajo s preobčutljivostjo na svetlobo, hrup
in temperaturne spremembe. Pogosti spremljevalci bolnikov s fibromialgijo so še tesnobnost, depresija in slab
spomin oziroma možganska 'megla'.
Pot do nehvaležne diagnoze je dolga, stresna in boleča, ob tem še opozarja Vida Torič. »Bolečina mora vztrajati vsaj tri mesece, da te napotijo do specialista; sledi
izločanje bolezni, ki se kažejo s podobnimi simptomi.«
Obenem pa tudi končna diagnoza ne spremeni veliko, saj
gre še vedno za precej nepriznano bolezen tudi v zdravstvenem sistemu, je poudarila. »Še vedno jih je veliko
mnenja, da je vse v tvoji glavi in si se preprosto vdal, ne
boriš se za boljši jutri in ozdravitev. A tako zase kot tudi za
vse, ki jih poznam s to diagnozo, lahko rečem, da ogromno delamo na sebi in si želimo lepšega jutri in dneva, ko
nas ne bo nič bolelo, ko se bomo zbudili naspani in spočiti ter se bomo spet od srca nasmejali in se z veseljem
vrnili na delovno mesto in v družbo.« Ob tem je spomnila,
da potrošijo ogromno lastnih sredstev za razne dodatke,
ki bi zmanjšali vnetja po telesu, blažili bolečine, okrepili
imunski sistem in jim vrnili vsaj malo energije. Sedanji
bolniki namreč po njenih besedah še orjejo ledino glede
prepoznavnosti fibromialgije. »Pri marsičem smo poskusni zajčki, da bi pomagali sebi in drugim.« Pri tem jim je
v veliko oporo društvo Zebra. »Člani si stojimo ob strani,
se družimo in se dobivamo v toplicah na rehabilitaciji.« S
člansko izkaznico so deležni tudi ugodnosti v nekaterih
trgovinah in pri storitvah, ki so namenjene izboljšanju
kakovosti njihovega življenja. Člani si nudijo medsebojno razumevanje in podporo, s poslušanjem drug drugega
in nasmehom pa vračajo barve v svoja življenja.

omenjeno boleznijo se zadnja leta spopada tudi Škofjeločanka Vida Torič, ki se trudi o tej bolezni ozaveščati tudi druge. Po objavi svoje zgodbe v marčevski
številki Ločanke je ugotovila, da so v Škofji Loki številni
bolniki, ki so se našli v njeni zgodbi, med njimi tudi taki,
ki jih osebno pozna. Zato je na to slabo poznano bolezen
želela znova opozoriti ob svetovnem dnevu fibromialgije,
ki ga zaznamujemo v maju.
Fibromialgija je po besedah Vide Torič kronični bolečinski sindrom, za katerega je značilna bolečina po vsem
telesu, ki jo spremlja togost mišic in sklepov. »Včasih je za
nas že etiketa na majici zelo moteča, ker nam povzroča
bolečino; močan objem, ki je znak naklonjenosti, nam je
včasih boleč kljub tem, da je to nekaj lepega,« svoje težave opisuje Vida Torič in dodaja, da ni le bolečina tista, ki
jim greni dan. »Stalna utrujenost ti onemogoči druženje,
podira načrte in jemlje veselje. Včasih že kava v družbi prijateljev povzroči tako utrujenost, da naslednji dan
preležiš s slabostjo in vrtoglavico.« Prav tako bolezen
spremlja nespečnost. »Menjaš položaj telesa v upanju,
da ne bo boleč in boš v njem zaspal, šteješ, razmišljaš,
čutiš, kako toneš v spanec od utrujenosti, pa kljub temu
ne zaspiš. Sledi nekaj ur spanja v intervalih, vmes nočne more, bolečine, krči … in pride dan, ko zvečer zaspiš,
prespiš celo noč in dober del jutra, zbudiš pa se utrujen.«
Spanec tako pri bolnikih s fibromialgijo povzroči togost
telesa in prvi jutranji koraki so težki, počasni in boleči,

Nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v reviji Ločanka 13. aprila 2021 z geslom SPOZNAJ SVOJE TELO, so: 1.
nagrado, darilno kartico želja v vrednosti 15 EUR, prejme Angelca Hafner iz Škofje Loke, 2.in 3. nagrado, knjigo Zdravje in
jaz – Prijatelja, prejmeta Vlasta Mezek iz Škofje Loke in Vivien
Cipranič iz Kranja. Nagrajencem iskreno čestitamo.
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Kažipot dogajanja za obiskovalce
Na Turizmu Škofja Loka pripravljajo poletni destinacijski časopis Zdaj je čas za
Škofjeloške slike, s katerim bodo obiskovalcem predstavili Škofjeloško.
Mateja Rant

Č

asopis turistične destinacije Škofjeloško bo izšel v
začetku junija in bo obiskovalcem v poletnih mesecih predstavljal pomemben kažipot, kako najbolje
»raziskati, občutiti in užiti« ta prekrasen delček Slovenije
na pragu Julijskih Alp, poudarjajo na Turizmu Škofja Loka.
Med drugim bo vključeval tudi nabor najpomembnejših
dogodkov, s katerimi upajo, da bodo obiskovalce razveseljevali julija, avgusta in septembra.
»Časopis je zamišljen kot neke vrste kažipot za obiskovalce, kaj lahko počnejo med bivanjem na Škofjeloškem,« je pojasnila Andreja Križnar s Turizma Škofja
Loka. Na ta način si želijo pridobiti goste, ki bodo ostali
dlje časa, saj bodo s pestrim naborom doživetij pokazali,
da niso zgolj enodnevna izletniška destinacija. Desti-

nacijski časopis bo izšel v slovenskem in angleškem
jeziku, v njem pa bodo zbrali vsa doživetja na Škofjeloškem in jih usmerili tudi na spletno stran Turizma Škofa
Loka, kjer bodo junija aktivirali rezervacijski sistem za
doživetja, je razložila Andreja Križnar. V povezavi z Rokodelskim centrom DUO bodo pripravili tudi rokodelska
doživetja, predstavili bodo še poletne prireditve in pripravili nabor kakovostnih gostinskih ponudnikov s tega
območja, ki so vključeni v projekt Okusi Škofjeloškega.
Obiskovalce bodo seznanili še z aktivnostmi, s katerimi
se je mogoče ukvarjati na njihovem območju, od kolesarjenja in pohodništva do številnih drugih.
Omenjeni časopis bodo razdelili med vse ponudnike
turističnih nastanitev, gostinske ponudnike in informacijske točke na Škofjeloškem, tako da bodo ponudniki
lahko s tem seznanili svoje goste. Podoben časopis že
snujejo tudi za zimsko obdobje in naj bi izšel oktobra, je
še napovedala Andreja Križnar.

Teden Rdečega križa
Ob mednarodnem dnevu Rdečega križa, ki ga
zaznamujemo 8. maja, se tudi letos med 8. in 15. majem odvija teden Rdečega križa. Tokrat poteka pod
sloganom Rešimo kriz(ž)e in težave, s katerim spodbujajo ljudi k skupnemu reševanju težav in k solidarnosti vseh. Tudi v škofjeloškem območnem združenju Rdečega križa Slovenije v tednu Rdečega križa
pripravljajo številne dejavnosti. Minulo soboto so na
stojnici na Cankarjevem trgu prostovoljke krajevne
organizacije Rdečega križa Škofja Loka – mesto delile propagandni material na temo promocije zdravja
in predstavitve dejavnosti Rdečega križa, potekala je
tudi izmenjevalnica oblačil. Včeraj so pripravili dan
odprtih vrat v svojem humanitarnem skladišču. Jutri
od 16. do 19. ure bo na stojnici na Cankarjevem trgu
škofjeloška ekipa prve pomoči predstavila temeljne
postopke oživljanja z uporabo defibrilatorja, v četrtek
od 9. do 11. ure pa bo njihova prostovoljka pred hipermarketom na Trati izvajala brezplačne meritve
tlaka in krvnega sladkorja. Rdeči križ na Slovenskem
deluje že 155 let, med epidemijo covida-19 pa se je
njegova vloga le še okrepila.

V našo ekipo vabimo novega sodelavca/-ko

CNC OPERATER

Kaj nudimo?
Delo v prijetnem in sproščenem okolju
Dinamično in zanimivo delo
Neprecenljive izkušnje
Stik in pridobivanje izkušenj z najsodobnejšimi tehnologijami
Pogodbo za nedoločen čas z rednim in poštenim
mesečnim plačilom
Dolgoročno sodelovanje
Kaj iščemo?
Sodelavca, ki je samostojen, iskren, pozitivno naravnan,
delaven, vztrajen in zanesljiv – ostalo vas lahko naučimo mi.
Če vas delo zanima, pokličite na št. 04 510 76 00 ali
pišite na maja@mravlja.si

28 ŠPORT

Tek štirih mostov bo, a ne kot smo ga vajeni
Organizacijski odbor Teka štirih mostov se je odločil, da bo poskusil izpeljati
letošnji dogodek v načrtovanem terminu, torej 19. junija.
Maja Bertoncelj, foto: Tina Dokl

T

ek štirih mostov (T4M) v Škofji
Loki je bil lani zaradi epidemije covida-19 najprej prestavljen, nato pa odpovedan. Organizatorji tokrat napovedujejo, da bo Loka
spet tekla. Kot je pojasnil Igor Drakulič, direktor prireditve, ta ne bo v obliki, kot smo je vajeni. Potekala bo v
skladu s takrat veljavnimi ukrepi in
priporočili. Načrtujejo, da bodo dopoldne tekli vrtčevski otroci, popoldne
pa šolarji. Novost bo petkilometrska
trasa, ki bo prečkala vse štiri mostove
po lokalnih in občinskih cestah, možno pa jo bo prehoditi ali preteči od 10.
do 21. ure – ob upoštevanju cestnoprometnih predpisov.

Pripravljen tudi rezervni načrt
»Za vrtčevske otroke in šolarje
od prvega do petega razreda se trasa
ne bo spremenila, šolarji od šestega
do devetega razreda pa bodo tekli po
spremenjeni trasi. Namesto po Kidričevi cesti bodo proti avtobusni postaji
tekli po pešpoti pod Kidričevo cesto,
s čimer se bomo izognili zapori državne ceste. Za vrtce imamo pripravljen tudi rezervni načrt. Če njihovih
tekov ne bo mogoče izvesti v soboto,
bomo 'pripeljali' T4M k večjim loškim
vrtcem kar med tednom in pripravili tekaško-zabavni dogodek za vsak
vrtec posebej,« je v imenu ekipe Teka
štirih mostov povedal Drakulič.
Spremenjena bo tudi trasa Teka
štirih mostov, katerega start je bil
običajno zvečer. Letos bo dolga pet kilometrov in bo večinoma tekla po ustaljenih poteh z nekaj spremembami.
»Start bo na Mestnem trgu, potem pa

Prizora, kakršnega smo na Teku štirih mostov vajeni, letos ne bo.
navzdol po Pepetovem klancu v Puštal. Skozi Puštal bomo naredili ovinek, potem pa naprej v vas Suha in do
naselja Pod Plevno. Tu bo druga sprememba, saj bomo naredili ovinek skozi naselje in se potem ponovno priključili na že znano traso Sorške ceste,
ki nas pripelje vse do Tehnika. Tretja
sprememba bo na križišču Stare ceste
in Spodnjega trga, saj ne bomo šli desno navzgor proti Kidričevi cesti, pač
pa levo navzdol proti Šeširju. Od tam
naprej bo nova trasa vse do Kapucinskega mostu, saj bomo pri Šeširju zavili navzgor proti Cankarjevemu trgu,
šli na avtobusno postajo in mimo pošte ter hotela Garni do Kapucinskega
mostu. Od tam naprej pa samo še po
Blaževi ulici in na Mestni trg,« pravi
Drakulič. Kot trenutno kaže, tek ne bo
tekmovalne narave. »Vsak udeleženec bo na startu dobil kartonček, ki
ga bo moral žigosati na Suhi. Na podlagi žigosanega kartončka bo na cilju

prejel priznanje kot podpornik Teka
štirih mostov in praktično nagrado.
Udeležba bo brezplačna, vnaprejšnja
prijava ne bo potrebna, merjenja časov ne bo,« je še povedal Drakulič in
dodal, da bodo imeli pripravljen tudi
rezervni načrt, če bi se epidemiološke
razmere izrazito popravile in bi bile
dovoljene prireditve z več sto udeleženci. V tem primeru bi s startom ob
20. ali 21. uri organizirali tek na petkilometrski trasi z merjenjem časov in
zaporo cest. Vse aktualne informacije
in morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani www.t4m.si
in na FB-strani TekStirihMostov.

Šport in literatura
Organizatorji pripravljajo tudi literarno-športni program, ki bo vključeval pogovor z Lucijanom Zalokarjem,
avtorjem knjige Tek na robu živčnega
zloma. Z njim se bo pogovarjala Anja
Eržen.

Slab uvod v sezono
Balinarji Trate so letošnjo sezono
nepričakovano začeli z dvema
porazoma.
Balinarji Trate (v svetlo modrih dresih) so slabo začeli letošnjo super
ligo.

Simon Šubic

L

etošnja balinarska super liga je zaradi epidemije covida-19 nekaj posebnega, saj se je začela šele konec
aprila, medtem ko se v normalnih razmerah marca
že konča. Prav zato se letošnja liga odvija v pospešenem
ritmu v dveh predtekmovalnih skupinah s petimi klubi in
z dvema tekmama vsak konec tedna.
Tudi za balinarje škofjeloške Trate bi lahko zapisali,
da so sezono začeli nenavadno. V uvodnih dveh krogih
so namreč obakrat z 12 : 14 izgubili proti novincu lige Premogovniku Velenje, resda okrepljenim s Škofjeločanom
Jasminom Čauševićem, ki je zadnjih sedemnajst let igral
v Italiji. »Pričakovali smo, da bo Velenje zahteven tekmec,

saj se je okrepil s Čauševićem, pa tudi sicer gre za dobro
ekipo,« je po uvodnih porazih povedal Damijan Sofronievski, igralec in vodja traške ekipe, ki letos nastopa oslabljena. »Fantom sem rekel, da letos igramo sproščeno,
timsko; če nam uspe, super, če ne, pa se svet tudi ne bo
podrl,« je dejal Softi. Minuli konec tedna se je sicer Trata
dvakrat pomerila z ljubljanskim Krimom.
»Ta sezona se igra kar nekoliko na silo in naši igralci
niso pripravljeni, kakor bi morali biti,« je svoj pogled na
letošnjo sezono podal predsednik kluba Bojan Buden in
opozoril, da epidemija ogroža tudi klubske finance: »Vso
zimo je bila dvorana zaprta, stroški pa so ostali. Prihodkov od bifeja ni bilo, tudi sponzorje je težje pridobiti.«
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Ravnatelj Gimnazije Škofja Loka Jože Bogataj je v letu, ko šola praznuje
70-letnico, zagotovo eden najbolj ponosnih slovenskih šolnikov. Le kako
ne ... Dijaki in dijakinje redno dosegajo odlične rezultate na domačih
in mednarodnih tekmovanjih, za kar so poleg bistrih glav zaslužni tudi
dobri profesorji. Tokrat se je pohvalil z nekdanjimi dijaki in profesorji, ki
bogatijo slovensko kulturo in umetnost – posnetek pa si lahko ogledate na
gimnazijski spletni strani. I. K. / Foto: Tina Dokl

OGLJE LAIS, 10 kg

8,49 EUR

PIVO LAGUNITAS IPA
6,2 % 12 x 0,355 l, ploč.
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PIVO LAGUNITAS
12TH OF NEVER
5,5 % , 12 x 0,355 l, ploč.

14,99 EUR
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PIVO LAŠKO ZLATOROG
0,5 l ploč. 6/1

VSE ZA PIKNIK
NA ENEM MESTU:

ponudba hrane, pijače,
galanterijskih izdelkov in plina (CO2 in UNP)
n
 ajem točilnih aparatov za pivo
m
 ožnost vračila neporabljenega blaga
p
 o želji lahko pijačo tudi ohladimo

5,49 EUR
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PIVO UNION SVETLO
0,5 l ploč. 6/1

5,49 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 prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.
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Srečali smo jo v mestu. Sicer
je po rodu iz Bohinja, a Natalija
Palačković že nekaj časa živi pri
Sv. Duhu. Spremljamo jo lahko
v MasterChefu Slovenija, kjer iz
oddaje v oddajo ugotavljamo,
da se Gorenjka ne da kar
tako. Življenje ji je postreglo z
različnimi preizkušnjami, tako
da se vedno novih izzivov v sicer
priljubljenem kulinaričnem šovu
Natalija ne ustraši. A. B.
/ Foto: A. B.

Minuli teden je Neža Buh, bolj znana pod umetniškim imenom
Neisha, predstavila svojo novo pesem, ki jo je naslovila Lajf je
tvoj. Pesem je prva iz niza skladb, ki jih Neisha počasi kuje s svojo
ekipo v vidu izida naslednje studijske plošče. Do takrat bo pa še
naprej razveseljevala z energičnimi skladbami, ki kar kličejo po
tem, da se scena na odrskih deskah čim prej vzpostavi. Neisha, ki
je sicer s Škofjo Loko povezana po glasbeni plati, tu je obiskovala
tudi glasbeno šolo, je pesem spisala sama, poskrbela za vokale in
klaviature; miks in produkcija pesmi Lajf je tvoj pa sta delo Dejana
Radičevića. Sodelujejo pa še: Dado Marinković na bobnih, Miha
Koren na basu in Tilen Jan na kitari. Pesem, ki je dobila tudi že
vizualno podobo, je zloženka aprilskega sproščenega dogajanja,
prav nič preresno zastavljena, kot je tudi včasih treba znati jemati
življenje – po svoje in z dodatno dozo lahkotnosti. A. B. / Foto: arhiv
Nika Records

Kuharski mojster Grega Rozman
se je v zadnjih mesecih precej
»zbližal« z drožmi. Pravi, da sicer
ostaja kuhar po duši, a kar ima
prostega časa, ga zadnje čase
posveča peki kruha z drožmi.
Celoten postopek je dodobra
preučil, ugotavlja pa dvoje: da ga
peka pravzaprav sprošča in da
če bi napekel še več hlebčkov in
štruc, pri katerih poskrbi tudi za
umetelni videz, bi tudi ti zlahka
takoj dobili lastnika. A. B.
/ Foto: osebni arhiv
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Biološko zobozdravstvo
in celostna obravnava
V Centru Hočevar, ki se nahaja v Retečah, sledijo konceptu biološkega
zobozdravstva s poudarkom na celostni obravnavi človeka. Urejen
ambient z naravnimi materiali še dodatno pomirjujoče deluje na pacienta.
O prednostih tovrstne obravnave na vaše zdravje smo se pogovarjali
z vodjo centra Gregorjem Hočevarjem, dr. dent. med., Specialist in
Biological Dentistry and Ceramic Implants (ISMI Germany, IAOCI USA).
Kaj pravzaprav pomeni biološko
zobozdravstvo in v čem se razlikuje od
klasičnega?
Biološko zobozdravstvo pomeni zobozdrav
stvo, pri katerem je na prvem mestu naraven,
človeškemu organizmu prijazen pristop. Naša
prednost oziroma razlika v pristopu je celovit
pogled na delovanje človeškega organizma.
Zavedamo se, da se procesi, ki se dogajajo v
ustih, odražajo v celem telesu. In obratno –
procesi, ki se dogajajo v telesu, se lahko odra
žajo v slabem stanju zobovja. Ko se ukvarjamo
z zobmi, vedno upoštevamo vpliv bolezenske
ga stanja in naših posegov na zdravje celotne
ga telesa. Zato je popolnoma razumljivo, da
izbiramo zgolj rešitve, orodja in materiale, ki so
organizmu prijazni oziroma drugače poveda
no “biološki”.

Center Hočevar v Retečah

Kot strokovnjaki za biološko zobozdravstvo in
keramične implantate pri svojem delu uporab
ljamo biokompatibilne materiale ter zdravimo
po načelu minimalno invazivnega pristopa.
Omenili ste vpliv zob in obzobnih tkiv na
zdravje pacienta.
Zobje, obremenjeni z različnimi kovinskimi
materiali, z živim srebrom, nadalje odmrli
zobje, skrita vnetja v kosti, vnetja obzobnih tkiv
predstavljajo določene obremenitve, ki lahko
slabijo imunski sistem. V sklopu biološkega
zobozdravstva skušamo pri pacientih vzposta
viti zdravo ustno votlino z zdravimi zobmi in
zdravimi obzobnimi tkivi. Zdrava usta namreč
izžarevajo zdravo osebnost. Če poudarim, naš
cilj je pri pacientu ohraniti zdrave in žive zobe.
Stanje v ustih lahko vpliva na celotno
telo in obratno, zato v Centru Hočevar
še posebno pred večjimi posegi opravite
imunološki pregled pacienta. Kako to
poteka in kaj temu sledi?
Raziskave v zadnjih desetih letih so pokazale,
da pomanjkanje vitaminov, mineralov in mi
kroelementov lahko pusti posledice tudi v us
tih. Se pravi na kosti, ki se tanjša, in na dlesni,
ki lahko postane bolj dovzetna za vnetja. Po
sledično pride tudi do večjega pojava kariesa.
Zato se v našem centru ne osredotočamo
samo na ustno votlino, ampak merimo vred
nosti vitamina D ter s posebno napravo op
ravimo spektrofotometrično merjenje ele
mentov v kožnem tkivu. Zelo je pomembna
vsebnost vitamina D pa tudi ostalih vitami
nov, mineralov in mikroelementov. Na ta na
čin hitro in neboleče pridemo do informacij o
zdravju pacienta. Naši strokovnjaki pacientom
razložijo izvide in predlagajo prilagojene uk
repe. Pri veliko pacientih je treba nadomestiti
primanjkljaj določenih elementov s sistema
tičnim pristopom. V ta namen ponujamo
kvalitetne biološke nadomestke priznanega

Gregor Hočevar, dr. dent. med.
nemškega proizvajalca.
V sodobnem svetu smo vsi zelo obremenjeni,
stres je naša stalnica; prehrana ni optimalna,
premalo spimo, okolje je onesnaženo v smislu
elektromagnetnega sevanja, težkih kovin, gli
fosatov ipd.; zaloge pomembnih elementov
pa se zmanjšajo tudi po boleznih, denimo po
prebolelem covidu-19..
Kako v Centru Hočevar poteka obravnava
pacienta pri večjih posegih?
Večji posegi so za paciente tako fizično kot
psihično velika obremenitev. Kot omenjeno,
pri nas velja načelo celostne obravnave paci
enta. Slednjemu se maksimalno posvetimo in
si zanj vzamemo veliko več časa, kot je to obi
čajna praksa. K boljšemu počutju pripomore
tudi strokovno osebje, vrhunska oprema in
stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih.
Velik poudarek je na predoperacijski pripravi
z vitaminsko infuzijo. Ob posegih uporablja
mo matične celice in rastne faktorje, ki jih po
posebnem postopku pridobimo iz pacientove
lastne krvi, kar pripomore k hitrejši in boljši
regeneraciji. Pooperativna obravnava zajema
hlajenje s posebno masko, ki jo pacient dobi
tudi za domov, ter Bemer in kranisokralno
terapijo za podporo regeneraciji. S takšnim
pristopom pacient od nas odide zadovoljen in
brez prekomernih bolečin, značilnih za večje
posege.
Kako skrbite za varnost v smislu omejevanja širjenja covida-19?
V našem centru veliko pozornost namenjamo
zaščiti pred korono. Skrbimo za časovnico na
ročil, v čakalnici pa je zagotovljena razdalja.
Prav tako na vhodu merimo telesno tempera
turo naših obiskovalcev. Velik pomen dajemo
zračenju prostorov, nameščeno imamo reku
peracijo s posebnimi filtri, 24 ur na dan pa s
posebno napravo zagotavljamo sterilizacijo z
dezinfekcijo.

Zaradi povečanega obsega
dela v svojo ekipo vabimo
zobozdravnika/ico in zobnega
asistenta/tko. Več informacij
na spletni strani.

Center Hočevar, Reteče 205, Škofja Loka l T: 08 200 5358 M: 040 557 257 l www.centerhocevar.com
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“Prve stvari smo začeli deliti z drugimi že v otroštvu
in od takrat si jih z enako dobrim občutkom delimo vedno več.”

Lepo je deliti.

Pošljete SMS s ključno besedo

SKUPAJ

(darujete 1 EUR)

SKUPAJ5
(darujete 5 EUR)

Storitve:

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

BREZPLAČNA OBJAVA

www.rks.si

na 1919.

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

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%

Spomladanska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in petek.
Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, kaj je novega
v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic ni mogoče najti
nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega glasa še
ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se bralci na lastne
oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki.
Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če
želite Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko brezplačno
prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali
pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku
14-dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali,
povprašali za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike. Pridružite se naši
veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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Gradnja v občini je precej razpršena
Največ gradbenih dovoljenj je bilo lani na območju Upravne enote Škofja
Loka izdanih za individualno gradnjo stanovanjskih objektov, prizidave,
rekonstrukcije teh objektov. Nekaj je tudi novogradenj poslovnih objektov.

Suzana P. Kovačič, foto: Tina Dokl

U

pravna enota Škofja Loka je lani prejela 156 vlog
za izdajo gradbenih dovoljenj in 69 vlog za izdajo
gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte za območje celotne Upravne enote Škofja Loka, ki zajema občine Škofja Loka, Žiri, Gorenja vas - Poljane in Železniki.
Za območje občine Škofja Loka ločenih podatkov ne vodijo, je povedal načelnik Upravne enote Škofja Loka mag.
Bojan Miklavčič in dodal: »Največ gradbenih dovoljenj
je izdanih za individualno gradnjo stanovanjskih objektov, prizidave, rekonstrukcije teh objektov. Nekaj je tudi
novogradenj poslovnih objektov. V občini Škofja Loka je
gradnja precej razpršena na različnih lokacijah, ker trenutno ni nobenega večjega strnjenega območja, kjer bi se
izvajala novogradnja.«
Posvetovalna vloga Upravne enote glede načrtovanja
gradnje je zaradi epidemije covida-19 precej okrnjena.
Osebno strank aprila za potrebe svetovanja še niso sprejemali, se pa prilagajajo aktualnim epidemiološkim raz-

meram. »Najhitreje in najlažje je, če stranke svoja vprašanja naslovijo na e-naslov Upravne enote Škofja Loka
– ue.skofjaloka@gov.si. Potrudili se bomo odgovoriti čim
prej. Lahko pa seveda pokličejo tudi po telefonu,« svetuje Miklavčič. Vsi kontakti so objavljeni tudi na spletnih
straneh Upravne enote Škofja Loka.

Dom je, kjer se počutimo varne
Avtomatska
garažna vrata

od 858 € *
Vhodna vrata
brez obsvetlobe

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

GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN

| 031 775 401 | www.matjazhartman.si | var.matjaz@gmail.com |
| Matjaž Hartman s.p. |
| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |
TZ-AZ-EP2021-183x94mm-SL-Hartman.indd 1

22/02/2021 11:02

36 DOM IN DRUŽINA

Prispevek k trajnostnim rešitvam
Obnovljivi viri energije, katerih delež na evropskem trgu se hitro povečuje,
skupaj z digitalizacijo energetskega sektorja korenito spreminjajo tudi vlogo
potrošnikov na energetskem trgu. Ti se iz pasivnih porabnikov spreminjajo v
aktivne deležnike na trgu. Kako?
Suzana P. Kovačič

O

djem električne energije bodo
potrošniki lahko prilagajali
glede na svoje trenutne potrebe, aktivno sodelovali na trgu s
prodajo električne energije iz lastne
proizvodnje, hkrati pa bodo imeli
dostop do kompleksnih izdelkov in
storitev, sporočajo iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Kot poudarjajo,

bi tovrstne spremembe za potrošnike pomenile lahko nižje račune, več
udobja in prispevek k trajnostnim
rešitvam.
S ciljem opolnomočiti odjemalce
električne energije pri upravljanju
odjema električne energije in hkrati zagotoviti skupne koristi za vse
deležnike v energetski verigi proizvodnje, dobave, prenosa, prodaje, upravljanja in porabe električne
energije, od konca leta 2020 v Sloveniji, Grčiji in na Finskem poteka ino-

vacijski projekt iFLEX. Za doseganje
teh ciljev bo vzpostavljen t. i. pametni asistent – iFLEX Asistent, katerega delovanje bo preverjeno skozi tri
pilotne faze v treh pilotnih regijah.
Projekt iFLEX spada v okvir programa Obzorja 2020, koordinator projekta je finski raziskovalni center VTT.
Med trinajstimi partnerji v projektu,
ki prihajajo iz Grčije, Finske, Danske
in Slovenije, so raziskovalni inštituti,
podjetja s področja energetike in informacijske tehnologije ter ZPS.

Prodaja
in dostava:
EKSTRA LAHKO
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

080 23 88
www.petroplus.si
info@petroplus.si
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Več kot 600 potrošnikov, ki bodo vključeni v pilotni
projekt, prihaja iz gospodinjstev v individualnih hišah
in večstanovanjskih stavbah, del pilotnih uporabnikov
pa predstavljajo tudi manjša podjetja, trgovski center,
upravljavci večstanovanjskih stavb in polnilnih postaj
za električna vozila.

Pilotno preverjanje uporabniške izkušnje
»V okviru projekta bo potekalo pilotno preverjanje
uporabniške izkušnje, ki vključuje uporabnost in analizira motivacijske dejavnike ter ovire,« je poudarila
predsednica ZPS Breda Kutin in ob tem opozorila: »Le z
rešitvijo, ki bo upoštevala potrošnikove želje in potrebe
in bo cenovno dostopna, bo mogoče pritegniti njegovo
pozornost in ga motivirati za investiranje in uporabo.«
Porabnik je odločilni dejavnik pri dinamičnem prilagajanju odjema električne energije, zato projekt uporablja
uporabniško usmerjen pristop soustvarjanja rešitve in
poslovnega modela. Partnerji so zato projekt zastavili
tako, da ima potrošnik kot prilagodljiv odjemalec, ki je
svoj vzorec porabe pripravljen prilagoditi razpoložljivosti
energije v sistemu, koristi od nižjih cen električne energije, pametnejšega upravljanja in od uporabe trajnostnih

Poseben poudarek v projektu iFLEX, kot
zagotavljajo na Zvezi potrošnikov Slovenije,
je potrošnikovo udobje in uporabniška
izkušnja. Potrošnik lahko z asistentom
nastavi želeno raven udobja in možnosti
prilagajanja odjema. iFLEX Asistent se na
podlagi algoritmov strojnega učenja sproti
uči, prilagaja potrošnikovim željam in
potrebam, pozneje pa samodejno upravlja
posamezne porabnike energije.
virov energije. »Pri tem pomembno vlogo prevzema
iFLEX Asistent, inovativni digitalni programski agent, ki
potrošniku pomaga pri upravljanju, kdaj in kako biti prilagodljiv, tako da deluje med njim in energetskimi sistemi, različnimi deležniki in zunanjimi sistemi. Potrošnik
prilagaja odjem električne energije (na primer vklop toplotne črpalke, grelnika ali klimatske naprave ob presež-

Naše znanje, vaše udobje.

Toplotna črpalka zrak-voda WPL 19/24 I(K).
Odlična izbira za prenovo ogrevanja.

PREMIUM RAZRED
POSTAVITEV V HIŠI
TIHO DELOVANJE
MODERN IN LEP DIZAJN
VRHUNSKA TEHNOLOGIJA
ZAGOTOVI VELIKE PRIHRANKE
DO 3200 EUR SUBVENCIJE EKO SKLADA

080 16 18 I eltron.si

ELTRON D.O.O., ŠUCEVA ULICA 56, KRANJ

BREZ
NJE
ZUNA E
ENOT
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ku proizvodnje), ponudniki, trgovci, distributerji in agregatorji ga
na drugi strani k temu spodbujajo in v zameno ponudijo nižje cene
in druge spodbude,« so pojasnili na ZPS.

Stroškovno učinkovitejša dobava električne energije

Akcija traja do 15. maja 2021, odštet DDV predstavlja 18,03 % popusta.

Kot dodajajo na ZPS, bo rezultat prilagodljivosti odjema zanesljivejša in stroškovno učinkovitejša dobava električne energije tudi
ob povečani proizvodnji ali povečanem odjemu: »Dosedanje prilagajanje na strani proizvodnje ima namreč omejitve, z obnovljivimi
proizvodnimi viri ta izziv postaja še večji. Po drugi strani pa je prilagajanje odjema pri potrošnikih in drugih odjemalcih še neizkoriščen potencial.«
Poseben poudarek v projektu iFLEX, kot zagotavljajo na ZPS, je
potrošnikovo udobje in uporabniška izkušnja. Potrošnik lahko z
asistentom nastavi želeno raven udobja in možnosti prilagajanja
odjema. Kot sklenejo na ZPS, bo rezultat projekta tudi vsebinski
in tehnični okvir za prihodnje rešitve, projekte in inteligentne asistente na področju prilagajanja odjema. Različice iFLEX asistentov,
ki bodo predstavljeni v Sloveniji, na Finskem in v Grčiji, ne bodo
enake, temveč bodo upoštevale različne klimatske razmere ter navade in želje slovenskih, grških in finskih potrošnikov. Pridobljene
izkušnje ne bodo koristile samo potrošnikom, ampak tudi zakonodajalcu, regulatorjem in predstavnikom potrošnikov v Evropski
uniji (potrošniška organizacija BEUC in njenih 43 članic). Projekt se
bo zaključil jeseni 2023.

Kuhinje
Alples
brez
DDV

Promocija lesa in lesnih izdelkov
Društvo za zaščito lesa Slovenije v
sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktoratom za
lesarstvo in Javno agencijo Spirit Slovenija letos že 13. leto zapored organizira
prireditev Čar lesa. Promocijska razstava
lesenih izdelkov v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani bo potekala od 7. do 12. junija, tokrat v okviru
Dnevov slovenskega lesarstva. Odprtje
razstave bo v torek, 8. junija, ob 10. uri,
sledil bo strokovni posvet. Razstavljeni
izdelki bodo enotno označeni z imenom
izdelovalca, vrsto lesa, količino CO2, ki jo
izdelek prispeva k znižanju tega v ozračju,
ter drugimi tehničnimi podatki. Osrednji
razstavi v Cankarjevem domu bodo sledile še lokalne razstave. Namen vseh je
ozaveščanje potrošnikov o trajnostnem
pomenu lesnopredelovalne industrije in
uporabi lesnih izdelkov. S. K.

... ko stanovanje
postane dom.

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

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

E-mobilnost: ne čakajte na jutri
Tudi na slovenskih cestah je iz dneva v dan več električnih vozil. Če je morda še pred
letom ali dvema veljalo, da jih vozijo le navdušenci in tisti, ki imajo več pod palcem, je danes
e-mobilnost dostopna večini voznikov. Najverjetneje tudi vam.

Privlačni modeli. Z električnim avtom se lahko vozite
udobno in izkoristite dovršene
tehnološke rešitve v različnih
modelih. Od Volkswagnovega znanilca nove e-dobe ID.3
in še nekoliko večjega ID.4,
vsestranskega
prostornega
modela ŠKODA ENYAQ iV do
e-trona, enega lepotcev najvišjega razreda iz Audijeve
ponudbe – danes je na voljo
široka paleta vozil, prilagojenih najrazličnejšim željam in
denarju, ki ga imate na voljo.
Brezskrbna vožnja. Ali sodite med tiste, ki vsak dan prevozijo tudi po več sto kilometrov?
Najverjetneje ne – in to pomeni, da je električni avtomobil
primeren tudi za vas. Poglej-

mo primer: že trenutno najugodnejši Volkswagnov model
ID.3 z baterijo kapacitete 45
kilovatnih ur zmore doseg do
350 kilometrov (po standardu
WLTP*), nekateri modeli ID.3
z večjo baterijo pa vse do 549
kilometrov. Povprečen slovenski voznik prevozi manj kot 50
kilometrov na dan, a tudi če vas
vaše poti vodijo dlje, boste na
stanje baterije lahko pogledovali povsem brezskrbno.
Priročno polnjenje. Polnjenje e-vozila ni več izziv.
Avtomobilsko baterijo lahko
polnite na cenovno dostopni
domači polnilni postaji, ki
ne zavzame veliko prostora
ter se preprosto namesti in
vzdržuje. Če avta ne morete
polniti doma, izkoristite možnost polnjenja v podjetju (za ta
korak se odloča vse več podjetij, ki želijo optimizirati stroške
svojega voznega parka ali pa
olajšati poti svojim zaposlenim) oziroma na javnih polnilnih postajah. Prednost je, da
so omrežja vse obsežnejša in
lahko v vsakem trenutku pre-

Poceni vožnja. Natančna
cena, ki jo boste plačevali za
vožnjo z električnim vozilom,
je odvisna od tega, kje in kdaj
ga boste polnili. Ampak za
prvo (o)ceno: na domači polnilnici lahko strošek za prevoženih sto kilometrov ohranjamo

med evrom in dvema evroma,
tudi ob občasnem polnjenju
na javnih AC-polnilnicah pa se
da sto kilometrov prevoziti za
manj kot dva evra. Natančnejši
izračun boste lahko naredili, ko
boste izbrali model in naredili
načrt, kje ga boste največkrat
polnili. Vsekakor pa bo znesek
občutno nižji od tistega, ki ga
zdaj plačujete na bencinskih
črpalkah. Pri trenutni ceni bencina vožnja z avtomobilom,
ki ima porabo sedem litrov,
preseže osem evrov na sto kilometrov. Šest evrov prihranka
na vsakih sto kilometrov se ne
sliši slabo, kajne?
Popolne e-rešitve. Za številne uporabnike je odločitev
za električni avto le del nove
zgodbe. Če živite v lastni hiši,
lahko izračunate električni potencial svojega doma, razmislite o lastni sončni elektrarni in
hranilniku električne energije.
Prihranke na tak način še povečate, hkrati pa si zagotovite
preprost dostop do energije.
OGLASNO SPOROČILO/PM D.O.O., IGRIŠKA ULICA 5, LJUBLJANA

Visoke cene, prekratki dosegi,
težave s polnjenjem? Če našteto še vedno povezujete s svetom električnih vozil, je čas,
da si temeljito osvežite informacije. Za vas smo zbrali pet
prednosti e-mobilnosti, zaradi
katerih je danes pravi čas, da
začnete razmišljati o svojem
prvem e-vozilu.

verite, kje lahko polnite svoje
vozilo. Kako preprosto je danes
polnjenje praktično na vsakem
koraku poti, se lahko prepričate sami. Porsche Slovenija, slovenska avtomobilska številka
ena z znamkami Volkswagen,
Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA in
Volkswagen Gospodarska vozila, zdaj pod znamko e-mobilnosti MOON ponuja rešitev
za brezskrbno polnjenje električnih vozil v Sloveniji in tujini,
imenovano MOON charge. V
mrežo so vključene predvsem
hitre (DC), pa tudi klasične (AC)
polnilne postaje, storitev, ki je
na voljo voznikom e-avtomobilov vseh znamk, pa omogoča
pregledno in preprosto polnjenje brez mesečne naročnine.

Še več o e-mobilnosti:
https://e-mobilnost.poslo.si/

* V zgornjem besedilu smo želeli poudariti osnovne prednosti, zato smo se izogibali zapletenim oznakam in kraticam. Pojasnimo pa tole: standard WLTP, ki ga boste srečevali vselej, ko bo omenjen
doseg vozila, je, na kratko povedano, globalno usklajen preizkusni postopek, s katerim dobimo primerljive, z dinamičnimi parametri pridobljene (in v primerjavi z nekdanjimi načini testiranja realnejše)
podatke o porabi. Daje vam predstavo o tem, kako daleč lahko brez skrbi pridete z e-avtomobilom.
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Po rodu iz Češke,
doma po vsem svetu
Škoda je letos marca zabeležila
trideseto obletnico združitve s
koncernom Volkswagen.

A

vtomobilska znamka Škoda danes v svetu in
med slovenskimi kupci velja za eno najbolj priljubljenih. K temu prav gotovo pripomore relativno nizka cena glede na standard avtomobilov, čeprav
in
Škoda še zdaleč ni več sinonim za poceni tavtomobile.
na ža
ite onta
l
a
v leta
Škoda je avtomobile začela izdelovati Kže
m 1905. Po
itra
drugi svetovni vojni, v času socializma, hje počasi izgubljala stik s svetovno avtomobilsko industrijo. Tudi ambiciozni in razvojno sodobni avtomobili, kakršen je bil
model Škoda Favorit, so na koncu na trg prišli zastareli
in nezanimivi. Prav zato je bila združitev z Volkswagnom za Škodo zelo pomembna in je pripomogla k temu,
da se je ta ohranila ter razvila v moderno in uspešno avtomobilsko znamko.
Prvi stiki s koncernom Volkswagen segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Začeli so z ohlapnim sodelovanjem pri predstavitvi novega favorita. Škoda je to
vozilo s kompaktnim zadkom in sprednjim pogonom
razvila povsem samostojno. Volkswagnovi inženirji
so v Wolfsburgu testirali prototip favorita, primeren za
serijsko proizvodnjo, ter se domislili, da bi lahko avto
opremili z Volkswagnovimi motorji in s še nekaterimi
prilagojenimi deli. Po padcu komunističnega režima
novembra 1989 so se nadaljevala pogajanja in končno
so marca 1991 podpisali dogovor o ustanovitvi skupnega podjetja. Izhodiščni položaj Škode je bil jasen: brez
močnega strateškega partnerja na svetovnem trgu ne
bi imeli možnosti. Proizvodne kapacitete so takrat zadoščale za nekaj manj kot 200.000 vozil, ponudba pa je
poleg ene same sodobne modelske družine – favorita
in karavana forman – obsegala le še tehnično zastarele
modele z motorjem v zadku. Rešitev je bila v privatizaciji podjetja. Volkswagen je na začetku postal 31-odstotni
delničar podjetja Škoda Auto, nato pa je svoj delež postopoma povečeval, dokler ni leta 2000 postal 100-odstotni
lastnik podjetja. Podlaga za dinamičen razvoj družbe
Škoda Auto v naslednjih treh desetletjih je bil obsežen
investicijski program. Več sto milijard čeških kron se
je prelilo v raziskave in razvoj, razširitev proizvodnih
zmogljivosti ter sistematično izgradnjo prodajne in servisne mreže na Češkem.

VLEČNE KLJUKE

Škoda Favorit – začetki sodelovanja z Volkswagnom

VLEČNE KLJUKE
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www.hernec.si
info@hernec.si
Tel: 01 362 10 11
Hernec, d. o. o.
Spodnje Pirniče 52c
1211 Ljubljana Šmartno

42 NA KOLESIH
Prvi novi model Škode po favoritu je bila felicia, leta
1994, resnično pravi preboj pa je prinesla octavia, model,
s katerim je postalo jasno, da Škoda postaja vse bolj pripravljena tudi za nastop na zahtevnejših trgih. Za to so
poskrbeli tudi pri Volkswagnu, kjer so za izdelavo novega
modela namenili svojo sodobno platformo A4, namenjeno
tudi golfu četrte generacije, saeat leonu, audiju A3...
V tridesetih letih pod okriljem koncerna Volkswagen je Škoda Auto število zaposlenih s 17.000 v letu 1991
dvignila na današnjih 42.000 delavcev po vsem svetu.
Podjetje trenutno proizvaja deset atraktivnih, sodobnih
modelskih serij in jih prodaja kupcem na več kot 100 tržiščih. Leta 1991 je družba proizvedla 172.000 vozil, od
takrat pa se je to število pošesterilo. Leta 2020 je prodaja
po svetu že sedmič zapored presegla milijon vozil. Škoda avtomobile proizvaja v treh prvotnih čeških tovarnah,
poleg tega pa še na Kitajskem, v Rusiji, na Slovaškem, v
Indiji pretežno v okviru koncernskih partnerstev ter v
Ukrajini, v sodelovanju z lokalnim partnerjem.
Slovenski kupci najraje posegajo po modelu Octavia,
ki na lestvici najbolj prodajanih avtomobilov navadno
prva tri mesta deli z modeloma Clio in Golfom. V zadnjem letu postajajo prodajno pomembni SUV-modeli
Kodiaq, Karoq in Kamiq. Pravkar pa na slovenske ceste

www.cresnik.si

01/23-55-665

Električni Škoda Enyaq iV, zadnja novost, ki jo bomo v maju že lahko
videli na slovenskih cestah
prihaja prvi Škodin električni SUV- model Enyaq iV, s katerim Škoda vstopa na trg električnih avtomobilov in že
dobiva laskave mednarodne ocene za obliko in varnost
na cesti.

IŠČETE NOVO ZAPOSLITEV?

PRIDRUŽITE SE EKIPI DOMEL
Vabimo vas, da se nam pridružite na lokacijah v Železnikih in Škofji Loki.
Iščemo nove sodelavke ali sodelavce na prostih delovnih mestih:

proizvodni delavci
CNC operaterji
strojni in ročni orodjarji
mojstri
Več informacij najdete na spletni strani
https://www.domel.com/sl/podjetje/zaposlitev/prosta-delovna-mesta
Če želite postati del uspešne ekipe, oddajte prijavo skupaj z življenjepisom na
https://prijave.domel.com/
Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija, Tel.: +386 4 51 17 100, www.domel.com, e-mail: info@domel.com,

44 RAZVEDRILO

Most čez Soro med glavno avtobusno postajo in starim mestnim jedrom Škofje Loke krasijo zanimivi volneni grafiti. V lokalni pletilski
skupnosti Breja preja so se namreč svetovni dan knjige, 23. april, odločili praznovati z izvezeno poezijo. Na plakatih je tako mogoče brati verze
Tomaža Hostnika, Janeza Ramoveša in Trkaja. M. R. / Foto: Tina Dokl

Razgibajmo možgane

Ni jim všeč poštar

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.

»Halo, je tam društvo za zaščito živali?«
»Da, tu je društvo za zaščito živali. Kaj
želite?«
»Prosim, takoj pošljite koga na naš naslov!
Na drevesu na robu našega dvorišča na veji
sedi poštar in zmerja mojega psa.«
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Vpraša učiteljica Janezka: »Kaj bi rad
postal, ko boš velik?«
Janezek prepričljivo: »Jaz bom prvi človek,
ki se bo spustil na sonce!«
»Ampak to ni mogoče, na soncu boš
zgorel,« ga spomni učiteljica.
»Ne, pa ne bom zgorel. Pristal bom ponoči.«
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Jutranje čivkanje
Zakaj ptice zjutraj tako radostno žvrgolijo?
Ker jim ni treba v službo.
REŠITEV
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46 NAGRADNA KRIŽANKA
www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

V knjigi Sladko
je raj boste našli
53 preprostih
receptov za
presne in pečene
slaščice na
rastlinski osnovi iz
vsem dostopnih
sestavin, ki vas
bodo popeljale
v raj.

112 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.

15
EUR

+ po

št ni n a

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

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga.
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 28. maja 2021, na Gorenjski
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Sončna o o
z dioptrijo
119,00 €
* organska stekla 1.5 dioptrije do 4Dprt / 2Cyl
premera 65mm + 85% zatemnitev (siva, rjava,
sivo-zelena) + UV zaščita. Popusti se ne seštevajo!
Akcija traja od 20. aprila 2021 do razprodaje zalog.

www.optikamali.si
LJUBLJANA: Cankarjeva c. 7, 01 425 15 33 • MEDVODE: Medvoška c. 3, 01 361 78 36

80 strani, mehka vezava z zavihki,
format: 214 x 172 mm
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.

10,
EUR

+ po

št ni n a

V knjigi boste našli
natančne recepte
za pripravo
vseh vrst paštet,
mesnih ocvrtkov
(rillons), aspikov
oz. žolic, konfitov,
mesnih namazov,
vkuhanih
klobasnih
nadevov, ocvirkov
in jedi z mastjo
iz različnih vrst
mesa. Nekatere
mesne izdelke
iz knjige lahko
za določeno
obdobje
shranimo v lične
lončke.

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

V visoki gredi lahko
gojimo zelenjavo
preprosto in
udobno. S
tunelom iz folije
ali pokrovom za
toplo gredo na
najmanjši površini
tudi v jeseni in
pozimi lahko sami
nekaj pridelamo.
V knjigi so ideje za
zasaditve in nego
od preprostih
kombinacij pa
vse do zahtevnih
različic – s
15 vzorčnimi
gredami za
preproste
dodatne
posevke.

Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm
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.

16
EUR

+ po

št ni n a

SPROSTITEV
NA VRTU
Top cena

499,99

več možnosti postavitve

Zunanje pohištvo „Willa“
Aluminijasto ogrodje z vrvjo. Vklj. s poliestrskimi prevlekami. 2 kotna sedeža,
pribl. mere: š 70 x v 66 x g 66 cm, 1 stolček, pribl. mere: š 66 x v 40 x g 64
cm, ter 1 miza, pribl. mere:. š 66 x v 66 x g 66 cm. Št. art.: 1781186

Top cena

249,99
Iz plemenitega jekla. Velikost rešetke: 60 x 42 cm. „Turbo Zone“ za hitro
segrevanje, emajlirana lita rešetka s funkcijo „Switch Grid“. Vgrajen
termometer v pokrovu, odstranljiva posoda za odtekanje maščobe, optimalna
porazdelitev toplote, pokrov za zaščito pred plamenom, varen, brezbaterijski
piezoelektričen vžig. Št. art.: 1613264

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

www.obi.si

Plinski žar Enders „Chicago 3 R Turbo“

Akcija velja do 31. 5. 2021 oz. do razprodaje zalog.
Cene so v EUR z vključenim DDV.

