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Knjiga za vse
ljubiteljske sadjarje.
Predstavljeni so
sajenje, cepljenje,
rez dreves in
pomlajevanje starih
dreves, bolezni in
škodljivci ter varstvo
sadnega drevja.
Marsikatero bolezen
in škodljivca
je v domačem
sadovnjaku mogoče
omejiti ali celo
zatreti s pravilnimi
agrotehničnimi
ukrepi, v nekaterih
primerih pa brez
uporabe kemičnih
sredstev ne gre.

160 strani, mere: 17 x 23,5 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.
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4 POGOVOR

Nataša Bešter z možem Dinom in njunima psičkama Zoyo in Hano

Družina jima pomeni vse n
Voditeljica Nataša Bešter z možem Dinom že četrt stoletja neprekinjeno ustvarja
televizijsko oddajo Štiri tačke, dolgo časa je bila del ekipe oddaje tudi hči Ana, ki
pa zdaj gradi lastno poklicno kariero. V vseh letih so naredili več kot 450 oddaj
Štiri tačke, ob tem pa še ogromno drugih oddaj, med drugim Avanturo z Ano in
Taijijem, ki jim je prinesla tudi viktorja za najboljšo televizijsko oddajo.

POGOVOR 5

Mateja Rant, foto: osebni arhiv

P

o dobrem desetletju življenja
na Katarini nad Ljubljano ste
se pred leti vrnili v rodno Škofjo Loko. Kaj je botrovalo tej odločitvi?
Na Katarini smo osem let gradili vikend hiško. Imeli smo zelo lep
vrt in veliko zemlje, a srce je vseeno ostalo v naši rodni Škofji Loki
in smo se zato pred sedmimi leti
vrnili nazaj. Našli smo lepo parcelo
s pogledom na Lubnik in Loški grad.
Prepričala nas je enkratna lokacija, s
katere imamo poti tako v gozd kot v
mesto. Zdaj smo tu res zelo zadovoljni tudi zaradi sosedov, saj se z vsemi
odlično razumemo.
Dan verjetno tudi zaradi psičk Hane
in Zoye vedno začnete z dolgim
sprehodom. Kam vas najpogosteje
zanese pot?
Vsak naš dan se po jutranjih ritualih začne najprej z obhodom po
vrtu, potem pa jo mahnemo na dolg
sprehod. Največkrat v gozd v Gorajte
ali pa na Loški grad, od koder imamo
lep razgled na našo Loko.
Vaša ljubezen do narave in živali je
bila tudi razlog za nastanek oddaje
Štiri tačke, ki jo neprekinjeno pripravljate že 25 let. Kako se spominjate začetkov te oddaje?
Živali sem imela rada že kot
majhna punčka in sem zato že očetu
Petru za rojstni dan prinesla kužka
Bobija, mešančka, ki sem ga dobila
na nekem seniku. Tako je Bobi pos-

e na svetu
tal moj prvi kužek, drugega – nemškega ovčarja Jaka – mi je kupil moj
Dino, preden je odšel k vojakom. Ko
sva se poročila in zaživela na svoje, sva v najino družino pripeljala
tudi muco Čenčo in kokeršpanjelko

Juky. No, kasneje se je začela naša
bernska zgodba s prvo bernko Tiso,
potem Bajko in zdaj je z nami tretja
bernka Hana. Vmes smo dobili še
yorkico Zoyo, ki je z nami že 17 let.
To ljubezen do živali sem prenašala tudi na svoje učence. Na šoli sem
imela krožek Štiri tačke, sledila je
oddaja Štiri tačke na Radiu Kranj in
kmalu sem dobila tudi vabilo s televizije in začela ustvarjati še televizijsko oddajo Štiri tačke. Pridružila
sta se mi tudi mož Dino kot snemalec in hči Ana, ki sem jo vključevala že v svoje radijske oddaje in sem
kmalu videla, kakšen talent ima.
Čez čas sva z Dinom pustila redni
službi v šoli, odprla podjetje in začela se je naša uspešna zgodba. Lepo
nam je bilo delati skupaj, in ker smo
vsako oddajo naredili z veliko veselja in ljubezni, so to gledalci začutili
in nas kmalu vzeli za svoje.
Koliko oddaj je nastalo v vseh teh
letih? Vam je katera še posebno pri
srcu?
V vseh letih smo naredili več kot
450 oddaj Štiri tačke, ogromno oddaj
ZA zdravje, delali pa smo tudi oddaje
Naš vrt, Kako kuhajo znani Slovenci,
Znani in zanimivi, Ragibanica, Pika
na i in seveda Avanturo z Ano in Taijijem, ki nam je prinesla tudi viktorja
za najboljšo televizijsko oddajo. To je
bila v celoti naša oddaja, od ideje do
scenarija in izbora gostov ter montaže. Ana in Taiji sta vedno rekla, da
smo majhna ekipa z velikim srcem.
In to gledalci vedno prepoznajo in
nagradijo.
Na kaj ste pri oddaji Štiri tačke najbolj ponosni?
Oddaja Štiri tačke že 25 let združuje ljudi, ki imamo radi živali in
naravo. Vedno smo bili pozitivni,
obenem pa tudi kritični in izobraževalni, poskrbeli smo tudi za nekaj
zabave. Ponosna sem, da mi je v vseh
teh letih uspevalo dobiti tudi pokrovitelje, ki so pokrili vse stroške; to pa
je kljub vsemu najtežje delo.
V vseh teh letih pripravljanja oddaj
se je najbrž nabralo kar lepo število

anekdot. Katere so se vam še posebno vtisnile v spomin?
Veliko jih je bilo, res. Lahko rečem, da so nas naša snemanja povezala s številnimi ljudmi, tudi mnogimi znanimi, in vsi imamo na naša
srečanja najlepše spomine. Z mnogimi smo stkali lepa prijateljstva, ki
trajajo še danes. Najbolj nam je seveda ostal v spominu dr. Janez Drnovšek, takratni predsednik države, ki
smo ga povabili v svojo 100. oddajo.
Ana ga je res pozitivno presenetila

V vseh letih smo naredili
več kot 450 oddaj Štiri tačke,
ogromno oddaj ZA zdravje,
delali pa smo tudi oddaje
Naš vrt, Kako kuhajo znani
Slovenci, Znani in zanimivi,
Ragibanica, Pika na i in
seveda Avanturo z Ano in
Taijijem. Ana in Taiji sta
vedno rekla, da smo majhna
ekipa z velikim srcem. In to
gledalci vedno prepoznajo in
nagradijo.”
s svojo srčnostjo in razgledanostjo,
tako zelo, da sta nas kmalu na našem domu na Katarini obiskala
skupaj z mastifom Brodijem. Preživeli smo res prijetno dopoldne in se
kasneje na povabilo dr. Drnovška še
nekajkrat srečali.
Kateri dogodki, ki jih niste mogli predvideti vnaprej, pa so vam
povzročili največ »sivih las«?
Največ sivih las so mi naredila
snemanja naše Avanture, v kateri so
znani Slovenci tekmovali z Ano in Taijijem. Oba sta bila zelo tekmovalna, in
ker je tudi moj Dino adrenalinec, sem
samo jaz stopala na zavoro. (smeh)
Res sem se velikokrat bala, če se bo
vse srečno končalo, pri takih »norcih«.
(smeh) Še zdaj se tem dogodivščinam
velikokrat nasmejimo do solz.
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Vrsto let je bila del vašega tima hči
Ana, ki pa je potem ubrala lastno
poklicno pot. Verjetno vam je bilo
pri tem po eni strani hudo, ker ste
zelo povezani, po drugi strani pa ste
najbrž tako kot vsi starši tudi vi ponosni, da se otroci znajo postaviti na
lastne noge?
Ano sva imela z Dinom zelo mlada, jaz sem postala mamica pri 18
letih. Med nami je bila zelo lepa vez
in naša povezanost se je kazala tudi
potem, ko smo skupaj delali oddaje.
Na Ano sva se lahko vedno zanesla,
tako kot ona na naju. Ana je bila pred
kamero vedno zelo suverena, zdaj
vem, da tudi zato, ker je imela tako
lepo otroštvo in je bila vedno psihično zelo močna. Tako je lahko delala
intervjuje s pomembnimi ljudmi in
ni imela nobene treme. Pri Ani zelo
cenim tudi to, da je kljub uspehom
in popularnosti, ki jo je imela v času
Avanture, ostala prijazna in srčna,
nikoli ni bila vzvišena. Ob vsem
delu na televiziji je pridno študirala

Enostavno se imava rada
in nama je lepo skupaj. Se
spoštujeva in ceniva. Veliko
se smejiva in skrbiva za
drobna presenečenja, ki jih
pripravljava drug drugemu.
Vse delava skupaj, tako
kuhava kot pospravljava,
delava na vrtu in se veseliva
najinih pohajkovanj v
hribe in na morje. Seveda
z našima dvema psičkama
in velikokrat tudi z
vnučkoma. David in Dan sta
tista najlepša pentljica, ki
povezuje naše življenje in
nam ga dodatno bogati.”
in postala magistrica sociologije in
kasneje opravila še vrsto izobraževanj, tako da ima zdaj svoje posebno

»Mi trije« je Nataša Bešter napisala pod fotografijo, na kateri je z možem Dinom in
hčerko Ano.

poslanstvo – z mnogimi znanji pomaga mladim mamicam do pravilne vzgoje in ljubečega odnosa do otrok. Njena Ljubeča mama se širi tudi
čez slovenske meje.
Opazila sem, da vaju z možem sprašujejo, kako vama uspe ohranjati uspešen zakon. Ampak za to verjetno
ni nekega »instant« recepta?
Res naju to pogosto sprašujejo,
saj sva skupaj že 45 let in zadnjih 35
let skupaj tudi delava. Jaz sem bila v
osmem razredu, ko sem se zaljubila v
svetlolasega rokometaša, ki je prišel
z doline igrat rokomet v Škofjo Loko,
in ga nisem več spustila. (smeh) Ni
nama bilo lahko, saj sva si družinico
ustvarjala zelo mlada, brez vsega, le
ljubezni sva imela veliko. In zato sva
znala ceniti vse, kar se nama je lepega zgodilo. Z malo Ano sva se selila iz
sobice v sobico, saj sem jaz še študirala in sva »gurala« z eno samo plačo
kar nekaj let. Ampak ker sva znala
prijeti za vsako delo in imela v življenju tudi veliko sreče, sva si v vseh teh
letih lahko zgradila lep dom in poskrbela za lepo starost. Recept? Enostavno se imava rada in nama je lepo skupaj. Se spoštujeva in ceniva. Veliko se
smejiva in skrbiva za drobna presenečenja, ki jih pripravljava drug drugemu. Vse delava skupaj, tako kuhava
kot pospravljava, delava na vrtu in se
veseliva najinih pohajkovanj v hribe
in na morje. Seveda z našima dvema
psičkama in velikokrat tudi z vnučkoma. David in Dan sta tista najlepša
pentljica, ki povezuje naše življenje in
nam ga dodatno bogati.
Z veseljem pa z drugimi delite »recepte« za zdravo življenje v oddaji
ZA zdravje …
Za svoje zdravje lahko največ naredimo z ekološko hrano, domačimi
zelišči in sadjem ter veliko gibanja v
gozdu. Tega se z največjim veseljem
držimo tudi mi. Večino sestavin pridelamo na našem velikem vrtu in
zato so naše domače jedi najboljše,
kar lahko naredimo za svoje zdravje.
Pri nas kuhamo vsak dan in se veselimo domače hrane. Tudi ko prideta

Delo na vrtu ji je v veselje in sprostitev.
David in Dan, vedno povesta, kaj bi
rada jedla, in midva z veseljem to
pripraviva, čeprav največkrat izbereta bučke in pire krompirček ter veliko solate.
Na spletni strani omenjene oddaje je mogoče najti tudi kuharske
recepte. Že od nekdaj radi kuhate?
Kdo pogosteje pri vas doma prime za
kuhalnico, vi ali vaš mož Dino?
Ja, že doma sem vedno pomagala stari mami kuhati kosila za vso
družino. Pa tudi sama sem potem
Ano počasi učila kuhanja in veselja do doma pripravljene hrane. Moj
Dino mi stoji ob strani že 45 let in
seveda tudi v kuhinji. Najini obroki
so res raznovrstni in je zato treba veliko rezanja, sekljanja, mešanja in tu
so štiri roke še kako potrebne. Prav
tako poleti skupaj delava številne
omake in shranke v olju in soli. Res
dober občutek je, ko sredi zime v naši
kuhinji zadiši po zelenjavi z domačega vrta, ki ima prav poseben vonj,
ki ga žal kupljena zelenjava nima nikoli. In ko ste me prej vprašali, kaj je
recept za tako uspešno zvezo … tudi
kuhanje in radost ob dobrem kosilu
in večerji daje svoj pečat. Sicer pa je
Dino specialist za kruh. Že nekaj let
pečeva kruh z drožmi, in to iz me-

Moja sreča niso draga
oblačila, jahta, Maldivi,
botoks ... ampak si baterije
najbolj napolnim, ko jo z
Dinom skupaj mahneva kam
v hribe, skočiva na morje
ali pa si dan rezervirava
za poležavanje v senčki
na domačem vrtu, z dobro
knjigo in hrano, seveda v
najboljši družbi.”
šanice mok, kar je še poseben izziv.
Jaz pa obožujem kalčke, ki jih kalim
od oktobra do maja, prav vsak dan.
Za različne smutije sva pa specialista kar oba. (smeh)
Ob vsem že naštetem pa skrbite še
za velik vrt, na katerem pridelujete ekološko zelenjavo in tudi nekaj
sadja. Kaj vam predstavlja vrt, verjetno pri tem ne gre zgolj za to, da
ste že skoraj samooskrbni, ko gre za
zelenjavo?
Svoj vrtiček v najemu sva imela z
Dinom že takrat, ko smo živeli v bloku in je bila Ana še majhna punčka.

Potem se je vrtnarjenje nadaljevalo na Katarini in zdaj, ko že sedem
let živimo v Škofji Loki, se veselje
in strast samo nadaljujeta. Res je
kar nekaj dela, ampak radost, ki jo
začutiš ob pogledu na gredice, polne ekološke zelenjave, premaga vse
ure dela in zalivanja. No, če ti to delo
pomeni veselje, potem dela na vrtu
sploh ne gre jemati kot pravega dela,
ampak lepo sprostitev in energijo. In
ob spoznanju, kaj vse mnogi pridelovalci stresajo na zelenjavo, da hitreje
zraste, sta doma pridelana zelenjava
in sadje pravi blagoslov in bogastvo,
ki ga mi znamo ceniti.
Več kot očitno je vaš urnik vsak dan
zelo poln. Na kakšen način si najraje
»napolnite baterije«, si kdaj vzamete
čas tudi samo zase?
Malo hecno bo slišati, ampak mi
je najlepše, ko sva skupaj z Dinom,
tako da sploh ne razmišljam, da bi
šla kam sama. Moja sreča niso draga
oblačila, jahta, Maldivi, botoks ... ampak si baterije najbolj napolnim, ko
jo z Dinom skupaj mahneva kam v
hribe, skočiva na morje ali pa si dan
rezervirava za poležavanje v senčki na domačem vrtu, z dobro knjigo
in hrano, seveda v najboljši družbi.
Nama družina pomeni vse na svetu.
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Najmočnejši potres na Loškem
V letošnjem letu mineva 511 let od najmočnejšega potresa na Loškem in na
celotnem slovenskem ozemlju.

Pogled na Škofjo Loko in njene tri gradove pred potresom, računalniška fotomontaža

Jože Štukl

P

otresi sodijo med naravne nesreče, ki človeštvo spremljajo
skozi vso zgodovino. Nastanejo kot rezultat premikanja zemeljske
skorje, ki je sestavljena iz litosferskih
plošč. Te se počasi premikajo na različne načine: se razmikajo, drsijo druga ob drugi ali se medsebojno približujejo. Pri tem prihaja do trkov in
posledično do kopičenja tektonskih
napetosti. Če se ta nakopičena energija v zemeljski skorji nenadoma
sprosti, pride do potresa. Kljub razpo-

ložljivi moderni tehnologiji potresov
še ne moremo napovedovati. Predvidimo lahko zgolj območja, kjer se
potresi lahko oziroma pogosteje pojavljajo.
V sredo, 26. marca 1511, dan po
prazniku Marijinega oznanjenja, je
med 15. in 16. uro Kranjsko in Furlanijo stresel najmočnejši doslej znan
potres v tem delu Evrope. Trajal je
približno deset sekund, ali kot se je
izrazil notar Robert iz Latisane: »Paruum minus quam Ave Maria.« (malo
manj od ene zdrave Marije) Zemlja
se je močno stresla, vse od Benetk
na zahodu do Zagreba na vzhodu.
Zvonovi v cerkvah so zazvonili sami

od sebe, stolpi so razpokali, zidovi so
se porušili. Čutili so ga daleč naokrog, vse do severa današnje Nemčije
in na Češkem ter mu pripisovali poškodbe objektov v Benetkah, Zagrebu
in na Dunaju. Le dva dni kasneje, 28.
marca, je sledil še en močan potresni sunek, ki je ponovno podrl precej
stavb. Naslednje tedne in mesece so
prebivalce vznemirjali še številni
popotresni sunki, ki so se pojavljali
vsaj do pozne jeseni 1511.
Po današnjih ocenah strokovnjakov je njegova magnituda znašala
okrog 6,8 stopnje po Evropski potresni lestvici (EMS), žarišče pa naj bi
bilo v Furlaniji oziroma na področju
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Idrije. Terjal naj bi okoli 12.000 življenj, čeprav so te ocene nedvomno
pretirane.
Sodobnih zgodovinskih virov o
potresu je malo. Med najpomembnejše sodijo poročila kranjskega deželnega vicedoma Jurija pl. Egkha
iz 28. marca in 2. aprila 1511 cesarskemu dvornemu upravniku Pavlu
pl. Liechtensteinu. Egkh je v pismih
najprej predstavil situacijo v Ljubljani in okolici, ki ji je bil tudi sam priča,
nato pa je pisal še o poročilih, ki so
prišla do njega kot visokega cesarskega predstavnika iz drugih delov
Kranjske, Goriške, Gradiške in Furlanije. Drugi vir so poročila kranjskih deželnih stanov, ki so nastala
med 7. in 14. aprilom 1511 v povezavi
s takratnim zasedanjem kranjskega
deželnega zbora. Gre za korespondenco s cesarjem Maksimilijanom I.
oziroma njegovimi deželnozborskimi komisarji. Tretji vir pa predstavlja zapis na zadnji prazni strani
inkunabule Sacra Biblija iz leta 1483.
Zapis o potresu neznanega avtorja
je napisan v latinščini in je nastal v
zadnji četrtini leta 1511.
Kako pa je bilo v Škofji Loki? Posledice potresa so bile nedvomno
hude. Loški meščani so poslali škofu Filipu v Freising poročilo o škodi.
Ta je v avgustu leta 1511 javil v Loko,

da bo poslal dobrega stavbenika in
zidarja, ki bo pripravil vse potrebno
za obnovo. Kaščar pa ga mora oskrbovati s hrano in pijačo. Kljub temu
da zapisi o škodi omenjajo predvsem
pomembe stavbe in domovanja bogatih meščanov, lahko sklepamo, da
je bilo precej prizadeto celotno mesto
skupaj z mestnim obzidjem. Potres je
poškodoval tudi vse tri gradove. Stolp
na Kranclju in Stari grad pod Lubnikom so posledično opustili, obnovili
so le današnji Loški grad. V mestu je bila porušena hiša mestnega
sodnika, bivšega loškega oskrbnika
Gašperja Lamberga, prizadeta je bila
hiša Wolfganga Schwarza, ki je bila
obnovljena leta 1513 in v njej zgrajena kapela sv. Trojice; pa Homanova
hiša, ki je današnjo podobo dobila po
popotresni obnovi do leta 1529; prav

Do najmočnejšega potresa
naloškem in celotnem
slovenskem ozemlju je
prišlo v sredo, 26. marca
1511, dan po prazniku
Marijinega oznanjenja,
med 15. in 16. uro.

Riba Faronika na freski sv. Krištofa z zunanjščine cerkve sv. Miklavža v Spodnjih Bitnjah,
Jernej iz Loke, okrog 1530

Lucas Cranach starejši: Portret
freisinškega škofa Filipa, 1528, Anhaltliche
Gemäldegalerie, Dessau
tako je bila prizadeta gospoščinska
kašča, za katere obnovo je tako kot
tudi za obnovo Loškega gradu poskrbel škof Filip (1480–1541). Najbolj
prizadete so bile visoke zidane kamnite zgradbe, saj so bile za potresne
učinke najbolj dovzetne. Obstajale
pa so tudi izjeme. Zanimiv je primer cerkve sv. Jakoba, za katero ni
podatkov o škodi, cerkvena ladja iz
leta 1471 pa stoji še danes. Podobno
neznanko predstavlja tudi samostan
klaris. O predpotresnem videzu stavbe nimamo podatkov, kljub temu pa
sklepamo, da je bila v času potresa še
pretežno lesena in je kot taka potres
dobro prestala. Uničil jo je šele požar
leta 1660. Hiše manj premožnih meščanov so bile deloma zidane, deloma lesene, zato pri njih potres ni imel
tako hudih rušilnih učinkov. V Škofji Loki je bila dokumentirana tudi
smrtna žrtev, in sicer sin nekdanjega
oskrbnika Gašperja Lamberga, ki je
končal pod ruševinami domače hiše.
Nedvomno je bilo mrtvih in ranjenih
še več, toda viri o tem ne poročajo.
Škofja Loka si je po potresu sčasoma povsem opomogla in na novo
zaživela v še večjem sijaju. Rušilni
potres se ni več ponovil in upajmo,
da bo riba Faronika tudi v prihodnosti čim bolj mirovala.
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Prenova z ohranjanjem identitete mesta
Prvi dan marca so predstavili projekt celostne prenove Mestnega trga in
Klobovsove ulice.
Klavdija Škrbo Karabegović

N

a javni predstavitvi so podrobno predstavili projekt,
s katerim bodo obnovili in
posodobili celotno infrastrukturno
omrežje: vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, elektro in telekomunikacijske vode ter javno razsvetljavo. Napeljali bodo razvod plinovoda
in zasnovali arboristično ureditev
ter uredili zgornji ustroj z urbano
opremo. S tem bodo nadaljevali sistematično celovito prenovo starega
mestnega jedra Škofje Loke, ki so ga
začeli z obnovo Cankarjevega trga in
Blaževe ulice, nadaljevali s prenovo
Trga pod gradom in ga bodo po obnovi Mestnega trga in Klobovsove ulice
zaokrožili s prenovo Spodnjega trga.
»Naš Plac, ali na njem živite ali
ga občasno obiskujete, je ambient,
ki je del ne samo slovenske, ampak
svetovne kulturne dediščine. S ponosom lahko rečemo, da je biser. Stara
podoba Loke in okolice nas navdi-

Vir: Ravnikar Potokar, arhitekturni biro

huje. Ravno zato prenova zahteva
izkušeno ekipo, čas in finance. A še
tako odlično pripravljen projekt ne
bo dosegel cilja, če ne bo dosežen v
dialogu z vami, ki tukaj živite,« je
uvodoma povedal škofjeloški župan
Tine Radinja. Vodja oddelka za okolje,
prostor in občinsko redarstvo Tatjana
Bernik je dodala: »Prenova je izjemen
projekt, kajti istočasno želimo ohraniti identiteto in zgodovinsko edinstvenost mesta ter vključiti prenovo,
ki zahteva elemente novega.« Ravno
zaradi tako kompleksne naloge, saj s
prenovo ne želijo uničiti starega duha
mesta, so v projekt vključili Zavod za
varstvo kulturne dediščine in odbor
za prenovo, ki je svetovalno telo župana. Pripravili so več elaboratov, ki
so služili pri pripravi projekta, ki ga
je izdelal arhitekturni biro Ravnikar
Potokar.
V nadaljevanju sta Mateja Kavčič in Marija Ana Kranjc, obe iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
predstavili elaborate in izhodišča za
pripravo projekta. Poudarili sta prvi-

ne, ki Škofjo Loko delajo drugačno od
drugih mest, ter pomen ohranjanja
identitete prav z avtentično vsebino,
elementi, izvedbo in ohranjanjem
tistih elementov iz preteklosti, ki jih
je možno vključiti in restavrirati. Ni
namreč potrebe, da bi vse naredili
na novo, ko pa ima preteklost svojo dušo in čar. Kot je v nadaljevanju
povedal projektant Robert Potokar, so
pri pripravi projekta poskušali v čim
večji meri upoštevati študije spomeniškega varstva in identiteto mesta
ter vse skupaj narediti primerno za
21. stoletje. Tako je v načrtu posaditev
dodatnih dreves, kot so nekoč že bila
na Mestnem trgu. Urejali bodo obrobe ob hišah, vhode, uporabili granitne
kocke za tlakovanje in tako imenovane mačje glave, pri čemer je Potokar
poudaril, da bodo na Klobovsovi ulici
poskušali uporabiti čim več starih
granitnih kock, na Mestnem trgu pa
bodo morali uporabiti nove. Trg bo
»razbit« s trakovi svetlejšega kamna,
barvna kombinacija trga pa bo po Potokarjevih besedah še bolj poudarila
tradicionalni pisani obraz Loke. Celotna investicija je ocenjena na dobrih 3,5 milijona evrov, pri čemer občina računa na različna sofinancerska
sredstva. Dela naj bi začeli v začetku
prihodnjega leta, prenova pa naj bi
trajala približno leto in pol.
V konstruktivni razpravi, ki je
sledila, so udeleženci bolj ali manj
pohvalili prenovo. Na občini so jih
povabili, naj sodelujejo pri urejanju
vhodov v svoje hiše. Vse gradivo je
dostopno na spletni strani občine,
lahko pa se naročite tudi na sestanek, sicer pa na občini obljubljajo, da
bodo tudi vsak vhod obiskali in se
posvetovali s tamkajšnjimi stanovalci oziroma uporabniki.
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Pomemben del identitete naroda
Na seji so se občinski svetniki seznanili s poročilom o varstvu kulturne
dediščine v občini.
Klavdija Škrbo Karabegović
Foto: Primož Pičulin

V

arstvo nepremične kulturne
dediščine ima v naši občini
že dolgo tradicijo, saj je staro mestno jedro že od leta 1981 razglašeno za kulturni spomenik, poleg
tega pa so tudi zunaj tega območja
številni objekti s statusom kulturne
dediščine. V škofjeloški občini je skrb
za izvajanje te naloge razdeljena med
občinsko upravo, Zavodom za kulturno dediščino Republike Slovenije in
Odborom za prenovo. Poročilo, predstavljeno na občinskem svetu, je tako
poročilo o delu vseh naštetih nosilcev
v okviru njihovih pristojnosti.
»Kulturna dediščina je pomemben
del identitete naroda, zato je skrb za
njeno ohranjanje toliko pomembnejša,
zlasti v današnjem času globalizacije.
Ohranjanje kulturne dediščine pomeni tudi zavezanost skrbi za okolje, saj
to pomeni, da uporabljamo materiale
iz lokalnega okolja, uporabljamo stare
materiale in tehnike ter ohranjamo
naravne vire. Ne porabljamo prostora
za nove pozidave. Ne ne nazadnje ima
skrb za kulturno dediščino tudi ekonomski vidik. Z rednim obnavljanjem
in vzdrževanjem spomenikov izboljšujemo pogoje bivanja in znižujemo
stroške,« je uvodoma povedala vodja
oddelka za okolje, prostor in občinsko
redarstvo Tatjana Bernik.
Bernikova je v nadaljevanju naštela več ključnih dosežkov. Med njimi so prav gotovo ohranitev odbora
za prenovo, ki je strokovno posvetovalno telo župana, ponovna vzpostavitev pisarne Zavoda za kulturno
dediščino leta 2019 ter sofinanciranje

Skrb za ohranjanje kulturne dediščine je izjemnega pomena. S pomočjo sofinanciranja bodo
tako obnovili Kapucinski most.
obnove objektov s strani občine. Občina je lansko leto v ta namen namenila 180 tisoč evrov, prejeli so kar 27
vlog, izplačala pa je 127 tisoč evrov,
preostala izplačila pa so glede na izvedbo prenesena v letošnje leto.
Pomembna pomoč je tudi razpis za sofinanciranje najemnin
lastnikom lokalov na območju starega mestnega jedra z namenom
ohranjanja življenja in dejavnosti v
mestu. Pred dvema letoma je občina uvedla nov javni poziv za obnovo
kozolcev. Lansko leto je za ta namen
izplačala deset tisoč evrov.
Omeniti pa velja tudi uspešne
prijave na razpisih za sofinanciranje, s čimer so denimo pridobili
sredstva za prenovo strehe Loškega
gradu, energetsko sanacijo slednjega, restavriranje Marijinega znamenja in Kapucinskega mostu itd.
Poleg že omenjenih pa je Bernikova poudarila še nekaj projektov oziroma obnov, ki so se zgodile v nedavni
preteklosti. Med njimi so sondiranje v

Homanovi hiši, ki je odkrilo zanimive
poslikave, sondiranje Nunske cerkve
in obnova fasade, evidentiranje loških vodnjakov in program prenove,
izdelava brošure s prikazom dobrih in
slabih praks pri obnovi, organizacija
delavnice suhozidne gradnje, ambientalne razstave itd. Precej dejavnosti so in še izvajajo na področju celostne prenove javnih površin starega
mestnega jedra. Tako je že izvedena
prenova Cankarjevega trga in Blaževe
ulice, kasneje Trga pod gradom, sedaj
pa se pripravljajo na prenovo Mestnega trga.
»Poročilo kaže, da je s sistematičnim in strokovnim pristopom možno
dosegati rezultate, ki razveseljujejo
tako prebivalce kot tudi strokovne
službe. Za naprej želimo še izboljšati nivo ozaveščenosti, želimo si več
vzdrževanja in manj obnavljanja; in
treba je prinesti več storitev v mestna
in vaška jedra. Temu so podrejeni tudi
naši cilji za prihodnost,« je zaključila
Tatjana Bernik.
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Okrepitev stanovanjske politike
Občina ima v lasti več kot dvesto stanovanj. Vsako leto si jih želi pridobiti še pet
in nagovoriti različne skupine, ki rešujejo stanovanjski problem.
Klavdija Škrbo Karabegović

L

etos bo leto investicij. Kje so stroji že zabrneli oziroma bodo v kratkem?
Čakamo pravi prihod pomladi, ko bodo temperature ravno pravšnje tudi za dejanski začetek večjih
investicij. Se pa pripravljamo na investicije po celotni
občini, tako na podeželju, kar nekaj pa jih nameravamo
realizirati tudi v mestu. Eno prvih gradbišč bo na cesti
skozi Gorajte vse do Svetega Duha. Začeli bomo delati na
Kidričevi cesti, kjer bomo uredili dve krožišči in kolesarsko povezavo vse do železniške postaje in naprej proti
Virmašam. Veliko dela nas čaka tudi pri sanacijah zimskih poškodb – precej odsekov, predvsem višje ležečih
cest, je bilo namreč močno prizadetih to zimo in tako
bomo sanirali to, kar je prinesla zima in kar je bilo že dalj
časa dotrajano, npr. vojaško cesto do Naceta, cesto v Luši,
na Sv. Andreju …
Uredili ste obrežje Selške Sore, kar je tudi začetek oziroma pogoj, da se lahko lotite ureditve Zamorčevega
nabrežja. Kdaj torej lahko pričakujemo, da bo ta projekt
zaključen?

Tine Radinja / Foto: Gorazd Kavčič

Ta projekt se je pokazal za kompleksnega, tako da ga
bomo izvajali v več fazah. Prvo fazo, ki je zajemala ureditev obrežja s splošnim urejanjem struge, zato da je bolj
poplavno varna, smo skupaj z državnim koncesionarjem
že zaključili. V nadaljevanju sledi še ureditev teh brežin,
da bodo čiste, zemlja urejena in nasute. Naslednji korak je ureditev dostopa do spodnjega platoja, v tretji fazi
pa še končna ureditev promenade, ki bo ne samo lepa,
ampak tudi varna za sprehajalce. Pri tem pa moramo
upoštevati še dostopnost za vse. Kot opisano, je projekt
zahteven, obsežen in večplasten, zato ga bomo peljali
skozi vse letošnje leto, mogoče se tretja faza zavleče celo
v prihodnje leto.
Ali ste z državo že sklenili kakšen dogovor glede prenosa lastništva Starološkega gradu?
Ravno je zaključena dražba oziroma javno zbiranje
ponudb za Starološki grad, za katero se je odločila država
in v njenem imenu upravljavec Center slepih, slabovidnih
in starejših. Zdaj bomo videli, kakšna je situacija. Naša
želja vsekakor je, da se za ta izjemen primer kulturne dediščine v Škofji Loki primerno poskrbi. Mislimo, da bi bila
občina dober lastnik, ki bi znala primerno skrbeti za to
kulturno dediščino in tudi vlagati vanjo, zato smo oddali
pobudo za brezplačen prenos, sicer pa se pripravljamo, da
bomo uveljavljali predkupno pravico, če bo to potrebno in
možno. Pregledali smo grad in ocenili, da bi bil primeren
za izobraževalne, kulturne in tudi socialne vsebine, ki
nujno potrebujejo dodatne prostore tudi v naši občini.
Z rebalansom proračuna letos nekaj več sredstev namenjate za stanovanjsko politiko.
Zadali smo si kar visok cilj, da bomo ob rednem
vzdrževanju vsako leto pridobili, pravzaprav kupili, vsaj
pet novih stanovanj, zato da bomo stanovanjski fond res
okrepili. Zdaj smo v nekaj letih prišli na čez dvesto stanovanj, ki so v lasti občine, radi pa bi, da se tudi vrste stanovanj počasi širijo, da z njimi nagovarjamo tako tiste,
ki so na naši prednostni listi zaradi svojega socialnega
in gmotnega stanja, kot tudi druge skupine. Radi bi se
predvsem osredotočili na mlade, še posebno na mlade
družine, in pa starejše, ki jim želimo ponuditi drugačne
oblike bivanja.
Na zadnji seji občinskega sveta je bilo veliko govora o
kakovosti zraka in tudi drugih ekoloških temah. Kaj lahko kot skupnost in kot posamezniki še naredimo na tem
področju?

Moje mnenje je, da lahko naredimo še ogromno. Tema je izjemno
pomembna za kakovost življenja in
okolja, za našo dediščino in življenje
prihodnjih generacij. Tako se potrudim, da je na sejah občinskega sveta čim več tem ki – tudi če najprej
samo na papirju – usmerjajo, rešujejo, napotujejo k različnim oblikam
pozitivnih sprememb v okolju. Tokrat smo obravnavali ogljični odtis
občine, kar nam daje izhodišča in
merljivost za naprej, pa program
varovanja oziroma ohranjanja kakovosti zraka v občini, kjer smo na
treh različnih področjih sprejeli ukrepe, ki jih moramo vsi upoštevati
zato, da bi bil zrak v naši občini vsako leto boljši.
Po dveh za turizem težkih letih je
ponovno pričakovati njegov zagon.
Kaj je cilj oziroma kakšni so načrti
škofjeloškega turizma? In v povezavi s tem, kakšne informacije imate
o nekdanjem hotelu Transturist ter
ureditvi prostora za avtodome v Puštalu?
Nova sprejeta turistična strategija je prišla v ravno pravem času, da
sproži neki nov zagon in elan za prihajajočo turistično sezono. Upam,
da prvo res pokoronsko sezono. Veliko ponudnikov in turističnih delavcev v Škofji Loki je veliko vlagalo in
trdo delalo, zato si zaslužijo spet eno
pravo sezono. Vse štiri občine pri
tem sodelujejo s svojimi programi
in financiranjem, promocijami, novimi produkti, predvsem tistimi, ki
jih je izpostavila strategija. V mislih
imam pohodništvo in kolesarstvo
kot dve področji, ki ju turisti prepoznavajo kot izredno kakovostni
in hkrati varni na našem območju.
Izkoristiti moramo Soro kot kopalno reko, v kateri je zaradi kakovosti
vode spet mogoče povsem varno in
zdravo kopanje. Ob tem nikakor ne
smemo pozabiti na našo kulturno
dediščino, ki se naslanja na zeleno
naravo. To so naše prednosti in skozi strategijo smo se odločili, da jih
bomo skupaj promovirale vse štiri

Občina Škofja Loka razpolaga z več kot dvesto stanovanji, vsako leto pa jih želi pridobiti še
pet. / Foto: Primož Pičulin
občine kot Škofjeloško. Na kopališču
v Puštalu smo se z lastnikom dogovorili, da bo parkiranje avtodomov
to sezono bolj urejeno, še vedno pa
nimamo vseh zemljišč, kar bi nam
omogočilo, da bi tam uredili postajališče za avtodome. V vmesnem času
se je v naši občini vzpostavilo pet
različnih postajališč, opremljenih s
stebrički, priklopi, tako da je trenutni razpršeni pristop pripeljal do kar
visokih kapacitet za avtodome. Prenova hotela Transturist pa se – kot
vidim in kot mi je investitor sporočil – aktivno pripravlja. Dela potekajo, videti je že gradbene stroje in po
informacijah naj bi spomladi začeli
intenzivno prenovo zunanjega ovoja
in drugega, da bi hotel lahko čim prej
začel obratovati.
Smučišče Stari vrh je v zadnjem desetletju pogosta tema na občinskih
svetih. A interes po ohranitvi in njegovem pomenu vedno ostaja. Pred
kratkim ste podpisali sporazum s
Smučarsko zvezo Slovenije, tukaj so
načrti za celoletno delovanje smučišča …
Zelo sem vesel, da smo s Smučarsko zvezo podpisali pismo o sodelovanju na smučišču SCT Stari
vrh, ker verjamem, da so znanje
in izkušnje, ki jih prinašajo s strani upravljanja smučarskih centrov,

tukaj res neprecenljive. Smučišču
zagotavljajo nov zagon, nov veter in
možnost, da se tudi infrastruktura
še naprej posodablja in vzdržuje kot
eno moderno smučišče. Imamo pa
še ogromno izzivov, predvsem glede
celoletne sezone.
Nedavno je mnoge razveselila novica, da bodo v Škofji Loki gradili dom
za starejše. Ali imate o tem že kaj
več informacij?
Koncesionar bo na območju
nekdanje vojašnice naredil dom za
starejše občane, ki je bil tam sicer
načrtovan že pred dobrimi desetimi leti. Uspešni smo bili na razpisu
ministrstva, zdaj pa se dogovarjamo, kako bodo čim prej pristopili k
tej investiciji, saj so roki, ki so bili
predvideni v razpisu, relativno kratki in mora biti dom čim prej zgrajen
ter pridobiti uporabno dovoljenje. Za
občino pa je to po mojem mnenju
izjemno pomembno predvsem zato,
ker se poleg doma za starejše gradi
še stavba z varovanimi stanovanji
in stanovanjska soseska, ki bo to
degradirano območje nekdanje vojašnice celostno zaokrožila. Na eni
strani imamo družbeni center, prostorsko umeščen je park, ki deli obe
območji, na drugi strani pa dobimo
urejeno sosesko s posebnimi programi za starejše.
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Letos se obetajo številne investicije
Občina Škofja Loka letos skoraj polovico proračuna, natančneje 13,4 milijona
evrov, namenja za investicije.
Klavdija Škrbo Karabegović
Foto: Primož Pičulin

Kidričeva cesta

O

bčina Škofja Loka nadaljuje
urejanje kolesarske povezave
Škofja Loka–Virmaše in rekonstrukcijo Kidričeve ceste z umestitvijo dveh krožišč (na odseku med
rondojem na Starem dvoru in železniško postajo ter naprej proti Virmašam)
v skupni dolžini 1,2 kilometra. »Letos
bomo skupaj z glavnim investitorjem,
ministrstvom za infrastrukturo, uredili tudi krožno križišče na Lipici. V
sklopu celovite rekonstrukcije križišča v krožišče bomo uredili tudi navezave kolesarskih stez od obstoječega
krožnega križišča Industrijska cona
Trata v skupni dolžini 425 metrov.
Gradbena dela se bodo v celoti izvedla
v tem letu,« so sporočili s škofjeloške
občine. Z ureditvijo krožnega križišča
na Lipici bo tako v celoti urejena dr-

žavna cesta s kolesarsko stezo od Godešiča do Lipice, ki se bo nato zvezno
nadaljevala na obnovljeno Kidričevo
cesto vse do Odeje.

Občinske ceste, komunala,
vodovod
Začela se bo tudi celovita infrastrukturna ureditev občinske ceste
skozi Gorajte, konkretneje na odseku
od novega naselja za Kamnitnikom
do naselja Sv. Duh, ki bo vključevala
izgradnjo vodovoda in ureditev kolesarske povezave. V sklopu projekta
bodo zgradili nov vodovod v dolžini 1,2 kilometra ter uredili občinsko
cesto v dolžini 1,6 kilometra, ki bo
vključevala tudi elemente za umiritev prometa ter izboljšanje prometne
varnosti pešcev in kolesarjev. Tudi v
Hrastnici bodo uredili javni nov vodovod in kanalizacijo z navezavo na
centralno čistilno napravo v Škofji
Loki. Skupna dolžina novozgrajenega vodovoda bo znašala približno 2,2

V letošnjem letu je načrtovana ureditev krožnega križišča na Lipici.

kilometra, dolžina nove fekalne kanalizacije pa dobrih 1,2 kilometra. Obnovljen bo tudi zgornji ustroj lokalne
ceste. Gradbena dela na obeh projektih bodo potekala v letih 2022 in 2023.
»Nadaljevali bomo tudi obnovo
primarnega vodovoda Hotovlja, ki
predstavlja enega od naših glavnih
vodnih virov, ki bo prebivalcem občine zagotavljal kakovostno čisto
pitno vodo za številne generacije.
Skupna pogodbena vrednost obnove
vodovoda znaša skoraj 1,4 milijona
evrov, iz naslova izvajanja kohezijske politike pa smo za projekt prejeli
namenska nepovratna sredstva v
višini dobrih 815 tisoč evrov,« so še
zapisali v sporočilu za javnost.

Prenova starega mestnega jedra
»Letos bomo začeli tudi izjemno
zahteven projekt celostne prenove
Mestnega trga s Klobovsovo ulico (z
vsemi navezavami), ki bo obsegal
celovito funkcionalno obnovo osrednjega javnega trga v mestu in enega
najbolj prepoznavnih trgov v državi.
S tem bomo nadaljevali sistematično
celovito prenovo starega mestnega
jedra Škofja Loka, ki smo ga začeli z
obnovo Cankarjevega trga in Blaževe ulice, nadaljevali s prenovo Trga
pod gradom in ga bomo po obnovi
Mestnega trga zaokrožili s prenovo
Spodnjega trga,« so s ponosom povedali na občini. Obnovili bodo celotno
infrastrukturno omrežje: vodovod,
fekalno in meteorno kanalizacijo,
elektro in telekomunikacijske vode
ter javno razsvetljavo. Napeljali bodo
razvod plinovoda in zasnovali arboristično ureditev ter uredili zgornji
ustroj z urbano opremo. Obnova bo
obsegala okoli pet tisoč kvadratnih
metrov površine.

Loški grad
Na področju obnove kulturne
dediščine bodo letos začeli tudi celovito energetsko prenovo Loškega
gradu, ki bo obsegala toplotno izolacijo fasade, mansarde, zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva
ter izvedbo ogrevanja v mansardi.
V mansardi gradu bodo po prenovi
pridobili približno petsto kvadratnih metrov primernih in funkcionalnih uporabnih površin za potrebe Loškega muzeja. Cilj prenove je
prihranek končne porabe energije v
stavbah javnega sektorja in energetsko prenovljena stavba. Prenova, ki
bo potekla v sodelovanju z ZVKDS
Ljubljana, bo potekala med aprilom
2022 in oktobrom 2023.

Investicije v šolske stavbe
Najpomembnejša investicija, ki
jo bodo letos začeli izvajati na področju družbenih dejavnosti, pa je rekonstrukcija in izgradnja nadzidka
Osnovne šole Jela Janežiča. Pri prenovi in nadgradnji objekta bodo obstoječemu objektu dodali eno etažo
ter preuredili in posodobili nekatere
prostore. S tem bodo pridobili okoli
770 kvadratnih metrov novih neto
površin in izvedli rekonstrukcijo še
na dodatnih 322 kvadratnih metrih
površin. Objektu šole bodo prizidali
tudi novo stopnišče in vgradili novo
dvigalo. Gradnja se bo začela aprila
2022, končana pa naj bi bila junija
2023. Lani so pripravili idejno zasnovo za prenovo, posodobitev in
povečanje telovadnice Osnovne šole
Škofja Loka-Mesto, letos bodo tako
pripravili tudi projektno dokumentacijo in pridobili gradbeno dovoljenje, na podlagi katerega bodo v naslednjem letu telovadnico lahko tudi
primerno uredili.

Drugi projekti
»Letos bomo pripravili tudi dokumentacijo za začetek obnove stavbe
nekdanje blagovnice Nama za potrebe nove, sodobne Knjižnice Ivana Tavčarja, kjer bo po obnovi tudi

Celovita energetska prenova Loškega gradu bo potekala od letošnjega aprila do oktobra
prihodnje leto.
sedež knjižnice. Pripravili bomo
najprimernejšo idejno zasnovo, na
podlagi katere bo nato pripravljena
vloga za gradbeno dovoljenje,« so še
en projekt predstavili na občini.
V 2022 pa bodo zaključili tudi
vse projekte, ki so bili izglasovani
v okviru projekta participativnega proračuna #Naša Loka. Občani
Škofje Loke so skupaj izglasovali 33
projektov, tretjino projektov pa jim je
uspelo zaključiti že lani.

V teku je še 22 projektov, med katere sodijo ureditev dohodne poti do
pokopališča na Sv. Lenartu, postavitev igrišč z otroškimi igrali v Hrastnici in ureditev prostora za druženje vaščanov v Ševljah, fitnes v
naravi na Godešiču, ureditev Zamorčevega nabrežja na levem bregu Selške Sore, ureditev sprehajalnih poti
po Kamnitniku, ureditev jedra Stare
Loke in ureditev vaške lipe s klopjo
in mizo pri cerkvi pri Sv. Duhu.

OBČINA ŠKOFJA LOKA
OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Škofja Loka
objavljen naslednji javni razpis:

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programa Večgeneracijskega centra in programa Informacijske točke za starejše v občini Škofja Loka v letu 2022
(kontakt: Sabina Gabrijel, sabina.gabrijel@skofjaloka.si, 04/ 51 12 330).
Javni razpis je odprt od 24. februarja 2022 do 10. marca 2022. Vsebina
javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani
Občine Škofja Loka, pod rubriko Javni razpisi: https://www.skofjaloka.
si/Razpisi, ter po vnaprejšnjem naročilu za prevzem v sprejemni pisarni
Občine Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.
Datum: 1. 3. 2022
Tine RADINJA, l.r.
ŽUPAN
NAROČNIK: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
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Prve tri zbiralnice odpadnega jedilnega olja
V Škofji Loki so namestili prve tri zbiralnice odpadnega jedilnega olja.
Ena stoji pri Mercatorju v Frankovem naselju, druga pa pri Sparu na
Kidričevi cesti, tretja pa pri mlekomatu ob Mercatorju v Podlubniku.
Klavdija Škrbo Karabegović
Foto: Primož Pičulin

I

z Komunale Škofja Loka sporočajo, da so namestili prve tri zbiralnice odpadnega jedilnega olja.
Vse občane prosijo, da to novost s
pridom izkoristijo, pri čemer naj posode, v katerih prinesejo olje, odnesejo domov.
Ločeno zbiranje odpadnega olja je
izredno pomembno. Namreč, če odpadno jedilno olje zlivamo v odtoke,
lahko s tem zamašimo odtočne cevi
in vanje privabimo glodavce. Zlivanje maščobe in olja v kanalizacijo

Ste vedeli:
• da lahko liter odpadnega
jedilnega olja onesnaži
milijon litrov pitne vode?
• da je odpadno jedilno olje
lahko koristna surovina,
ki se predela v biodizel?
Iz enega litra odpadnega
jedilnega olja nastane 0,9
litra biodizla, ki je ekološko
gorivo in ne onesnažuje
okolja (ostanek je glicerin, ki
se uporablja v farmacevtski
industriji).

Zbiralnica odpadnega jedilnega olja pri trgovini Spar
povzroča mastne obloge na kanalih
in zmanjšuje njihovo pretočnost, maščoba pa se oprijema hidromehanske
opreme na čistilni napravi in povzroča rast nitastih bakterij, ki motijo
proces čiščenja. Odpadno jedilno olje
v greznicah ali malih komunalnih či-

Daljši obratovalni čas Zbirnega centra Draga
Od 1. marca dalje ima Zbirni center Draga nov, nekoliko daljši delovni
čas. Center je odprt od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure ter ob
sobotah od 8. do 13. ure. Kot so sporočili iz Komunale Škofja Loka,
s podaljšanjem obratovalnega časa želijo dodatno približati in olajšati
oddajo odpadkov.

stilnih napravah plava na površini in
s tem onemogoča vnos zraka do odplak. Pomanjkanje kisika pa povzroči
slabo delovanje ali celo prekinitev
delovanja greznice ali male komunalne čistilne naprave.
Odpadno jedilno olje na kompostih ali travnatih površinah zaradi
svoje visoke organske obremenitve popolnoma onemogoči naraven
razkroj in življenje mikroorganizmov. Sčasoma se spere v podzemlje
do podtalnice, ki je pri nas glavni vir
pitnih voda. Ko se podtalnica enkrat
onesnaži, traja več sto let, da se njena kakovost obnovi ali izboljša.
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Spomladanska akcija
čiščenja okolja
Vsi lepo vabljeni, da s prostovoljnim delom
pripomorete k lepoti in urejenosti Škofje Loke, tako
da se priključite spomladanski akciji čiščenja in
urejanja okolja, ki bo potekala v soboto, 26. marca,
od 8. do 13. ure.
Klavdija Škrbo Karabegović

P

rostovoljci, ki se bodo udeležili akcije, bodo lahko dobili potrebne pripomočke, vrečke za odpadke in rokavice na sedežu posamezne krajevne skupnosti na dan akcije od 8. do 9. ure in se dogovorili za lokacijo
čiščenja. Tudi v letošnji čistilni akciji bodo na zbirnih mestih ločeno zbirali
odpadke – embalažo (plastenke, pločevinke …), steklo, nevarne odpadki in
drugo. Ločeno zbiranje je pomembno zato, da je omogočen ločen odvoz in
zaradi nižjih stroškov končne oskrbe posamezne ločene frakcije odpadkov.
Na občini poudarjajo, da ta akcija ni namenjena odvozu kosovnih odpadkov
in ne odvozu zelenega obreza.

V soju zelenih luči
Občina Škofja Loka se bo tudi
letos pridružila zaznamovanju dneva sv. Patrika – irskega
nacionalnega praznika. V dneh
okoli 17. marca zvečer bodo
Kamniti most, ki je prepoznavna mestna ikona in najstarejši ohranjeni most v Sloveniji,
ponovno osvetlili z zeleno, irsko
nacionalno barvo, in se tako
pridružili pobudi Global Greening oziroma Globana ozelenitev.
K udeležbi pri omenjeni pobudi
je Škofjo Loko najprej spodbudil
Shane Smyth iz partnerskega
irskega mesta Bundoran. S tem
smo se tudi v Škofji Loka pridružili ducatu partnerskih mest
iz mednarodnega združenja
Douzelage ter mest po vsem
svetu, ki v zeleno osvetlijo svoje
znamenitosti.
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Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Škofji Loki
Komunala Škofja Loka na območju občine Škofja Loka opravlja javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode. Ustrezno ravnanje s komunalno in padavinsko odpadno vodo je obveza nas vseh, saj s tem
zagotavljamo boljše zdravje ljudi ter varujemo okolje za prihodnje generacije.

Uredba o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Ur. l. RS,
št. 98/2015, 76/2017, 81/2019 in
194/2021),
v
nadaljevanju
»Uredba«,
določa
obveznost
obveščanja
uporabnikov
javne
službe, zato smo na podlagi 25.
člena Uredbe pripravili to obvestilo.
POGOJI ODVAJANJA ODPADNE
VODE V JAVNO KANALIZACIJO:
Pogoji odvajanja komunalne in
padavinske odpadne vode v javno
kanalizacijo so opredeljeni v Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode ter izvajanju posebnih storitev (Ur. l. RS, št. 13/2009, 14/2011,
6/2015 in Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 50/17), v nadaljevanju
»občinski odlok«, ki na celotnem
območju občine Škofja Loka velja
od 1. 1. 2010 dalje. Omenjena
predpisa in »Program odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v
občini Škofja Loka za obdobje 20212024« so dostopni na naši spletni
strani www.komunalaskofjaloka.si.
Investicije
v
komunalno
infrastrukturo so v pristojnosti
Občine Škofja Loka.
ODPADNA VODA V MESTU
ŠKOFJA LOKA Z OKOLICO
Komunalna in padavinska odpadna
voda, ki se v mestu Škofja Loka z
okolico odvaja v javno kanalizacijo
Škofja Loka (ID: 10123), se čisti na
Centralni čistilni napravi Škofja Loka
(krajše CČN ŠKL, ID: 4599),
zmogljivosti 45.600 PE, ki je mehansko–biološka čistilna naprava s
terciarnim čiščenjem odpadne vode,
obdelavo blata, ter kogeneracijo za
proizvodnjo elektrike in toplote, na
bioplin in zemeljski plin. V objektu
mehanskega predčiščenja je ločeno
izveden sistem predčiščenja gošč iz

greznic in MKČN. V mehanskem
predčiščenju in pri strojnem predzgoščanju, ter strojnem zgoščanju,
se namesto pitne vode uporablja
tehnološka voda (očiščena odpadna voda iz CČN ŠKL), kar je izrednega pomena za ohranjanje zalog
pitne vode.
v letu 2021 se je na CČN ŠKL po3
rabilo 39.279 m očiščene odpadne
vode in le 3.591 m3 pitne vode.

ODPADNA VODA V RETEČAH,
GORENJI VASI-RETEČE IN NA
GODEŠIČU
Komunalna in padavinska odpadna
voda, ki se v naseljih Godešič,
Reteče in Gorenja vas-Reteče
odvaja v javno kanalizacijo (ID:
10891), se čisti na Čistilni napravi
Reteče (krajše ČNR, ID: 1970),
zmogljivosti 2.400 PE, ki je mehansko–biološka čistilna naprava, z
aerobno stabilizacijo blata, ki se
zbira v zalogovniku, ter nato odvaža
v obdelavo na CČN ŠKL.
Učinki čiščenja ČNR za leto 2021
so:
po KPK 97,58 %, po BPK5 99,13 % in
po celotnem dušiku 69,80 %, vsi
spremljani parametri so bili skladni
z okoljevarstvenim dovoljenjem.

Nadzorna soba za CČN Škofja Loka in ČN Reteče

Učinki čiščenja CČN ŠKL za leto
2021 so sledeči:
po KPK 95,91 %, po BPK5 97,92 %,
po celotnem dušiku 93,18 % in po
celotnem fosforju 87,92 %, vsi
spremljani parametri so bili skladni
z okoljevarstvenim dovoljenjem.

ODPADNA VODA V NASELJU SV.
BARBARA
Komunalna odpadna voda, ki se v
naselju Sv. Barbara (»SO Obršje«), v
dolini Hrastnice, odvaja v kanalizacijo, se čisti na Mali komunalni
čistilni napravi Hrastnica (krajše
MKČNH, ID: 3633), zmogljivosti 100
PE, ki je mehansko–biološka čistilna
naprava. Presežno blato, ki se zbira
v zalogovniku, se odvaža v obdelavo
na CČN ŠKL.
Učinki čiščenja MKČNH za leto
2021 so sledeči:
po KPK 96,32 % in po BPK5 98,80 %,
čiščenja celotnega dušika in fosforja
pa ta ČN ne zagotavlja, ker za to ni
zgrajena. V 2023 je planirana
priključitev tega naselja na javno
kanalizacijo Škofja Loka.

Iztok iz CČN Škofja Loka

OBRATOVALNI MONITORING
Obratovalni monitoring odpadnih
voda (OMOV) se izvaja skladno z
okoljevarstvenim
dovoljenjem
(OVD) za posamezno čistilno
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napravo in predpisi. O vseh občasnih meritvah, v okviru monitoringa
čistilnih naprav, so preko celega
leta, sproti in direktno, s strani
pooblaščenega izvajalca, obveščeni: Okoljski inšpektorat, OE
Kranj, Občina Škofja Loka (lastnica
ČN) in Komunala Škofja Loka
(upravljavec ČN). Letna poročila o
predpisanem obratovalnem monitoringu, ki jih izdela pooblaščeni
izvajalec in posreduje MOP-ARSO,
so v celotnem obsegu dostopna na
spletni strani Komunale Škofja
Loka: www.komunalaskofjaloka.si,
kjer so dostopne tudi ostale
koristne informacije iz vseh naših
področij dela.

opravljanje vzdrževalnih del na javni
kanalizaciji.
Skladno s prej navedeno Uredbo in
Odlokom je uporabnik oziroma
lastnik objekta dolžan vzdrževati
kanalizacijski priključek in interno
kanalizacijo tako, da je omogočeno
nemoteno odvajanje komunalnih in
padavinskih odpadnih voda na
način, da so v vsakem trenutku
izpolnjeni predpisani pogoji za iztok
odpadnih voda v javno kanalizacijo.

Odpadki na lovilnih grabljah črpališča

Sodobno opremljeni laboratorij na CČN Škofja
Loka

Poleg OMOV se, s strani pooblaščenih izvajalcev, izvajajo tudi ostali
predpisani monitoringi in meritve,
Komunala Škofja Loka pa zagotavlja
redni
interni
monitoring
v
laboratoriju CČN ŠKL (delno tudi v
laboratoriju ČNR), ter izvaja naloge,
ki so potrebne za spremljanje
obratovanja vseh čistilnih naprav v
upravljanju.
PRIKLJUČITEV OBJEKTOV NA
JAVNO KANALIZACIJO
Na območjih, kjer je zgrajena javna
kanalizacija, je priključitev nanjo
obvezna. Za priključitev objekta na
javno kanalizacijo je potrebno
pridobiti
soglasje
upravljavca
kanalizacijskega
omrežja.
Kot
upravljavec javne kanalizacije smo
odgovorni za vzdrževanje javne
kanalizacije. Za vzdrževanje interne
kanalizacije in priključka na javno
kanalizacijo do javnih površin je
odgovoren lastnik objekta, vendar
mora upravljavcu dovoliti pregled
kanalizacijskega
priključka
in
interne
kanalizacije.
Lastnik
zemljišča oziroma objekta mora
upravljavcu dovoliti dostop za

OBMOČJA BREZ JAVNE KANALIZACIJE
Kjer ni javne kanalizacije, morajo
lastniki novogradenj že v fazi
izdelave projektne dokumentacije
predvideti postavitev male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: MKČN) ustrezne velikosti ali
izjemoma
gradnjo
nepretočne
greznice. Za MKČN zmogljivosti do
50 PE se ustreznost obratovanja
ugotavlja z izvedbo poročila o prvih
meritvah in poročila o pregledu
MKČN ali z analiznim izvidom
opravljenih
Okoljska
meritev.
dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda se v
primeru ustreznega obratovanja
MKČN obračuna zgolj v višini 10 %.
Ponovni pregled MKČN se izvede
naslednje leto po prejetju poročila
o prvih meritvah, nato se pregled
opravi vsako tretje leto.

Pregled delovanja MKČN

PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN
Prevzem in obdelavo blata iz
obstoječe pretočne greznice, MKČN
do 50 PE ter iz nepretočne greznice
lahko opravlja le izvajalec javne
službe. Skladno z Uredbo se
greznice oziroma MKČN praznijo
najmanj enkrat na tri leta. Prevzeto
blato iz greznic in MKČN se odpelje
v obdelavo na CČN Škofja Loka.
Praznjenja
se
izvajajo
po
posameznih naseljih po vnaprej
predvidenem programu. O terminu
praznjenja je uporabnik pisno
obveščen 15 dni pred predvidenim
terminom.
KMETIJSKA GOSPODARSTVA
Izjema so kmetijska gospodarstva,
kjer se blato iz MKČN, blato iz
obstoječe pretočne greznice ali
komunalna odpadna voda iz
nepretočne greznice lahko uporablja kot gnojilo v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz
komunalnih čistilnih naprav v
kmetijstvu. Pogoje za praznjenje
greznic in MKČN na kmetijskih
gospodarstvih določata 17. in 45.
člen Uredbe. Lastnik kmetijskega
gospodarstva lahko izvajalcu poda
vlogo za oprostitev plačila storitev
praznjenja greznic ali MKČN s
priloženo izjavo, da z blatom ravna
v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih
čistilnih naprav v kmetijstvu. V izjavi
morajo biti navedeni tudi datumi in
količine odstranjene vsebine iz
greznice ali MKČN ter datumi in
količine njenega mešanja z gnojnico
ali gnojevko.
Pripravili:
Anže Sodnik, Vodja sektorja odpadne vode,
Mojca Müller, Ekologinja,
Sara Špiletič, Strokovna sodelavka za
infrastrukturo.

Komunala Škofja Loka d. o. o.
Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka
E-pošta: info@komunalaskofjaloka.si
Telefon: 04 50 23 500
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Skupno poročilo NLZOH in Komunale Škofja Loka
za pitno vodo iz JLV in JVRLL, za leto 2021
Skupno poročilo je pripravljeno z namenom seznanitve uporabnikov pitne vode iz Javnega loškega
vodovoda in Javnega vodovoda Rovte-Lenart-Luša, glede spremljanja kvalitete pitne vode
v letu 2021, skladno z navodili NIJZ.

JAVNI LOŠKI VODOVOD
Javni loški vodovod (krajše JLV)
oskrbuje s pitno vodo (krajše PV)
nekaj več kot 19.000 prebivalcev v
naslednjih naseljih in vaseh: Binkelj,
Bodovlje (delno), Dorfarje, Forme,
Godešič,
Gorenja
vas-Reteče,
Gosteče, Grenc, Hosta, Lipica, Log
nad Škofjo Loko (delno), Na Logu
(delno),
Papirnica
(delno),
Podpulfrca, Pungert, Puštal (delno),
Reteče, Stara Loka, Suha, Sv. Duh,
Trata, Trnje, Vešter, Vincarje, Virlog,
Virmaše, Visoko pri Poljanah
(delno), Zminec (delno) in mesto
Škofja Loka.
VODNI VIRI JLV
Redno se JLV oskrbuje s PV iz zajetij
in vrtin v Hotovlji, zajetij Trebija,
Lovrenc, Gabrovo in črpališč Viršk,
ter Vešter. Ker PV iz vseh teh virov
ni tako kvalitetna, da bi jo lahko
uživali brez predhodne dezinfekcije,
se voda na Trebiji, na Gabrovem in
na Trnju klorira, ter v Hotovlji
klorira in UV dezinficira. Na najbolj
izdatnem zajetju v Hotovlji je
vgrajen turbidimeter, ki meri
motnost vode. Ob malenkost
povišani motnosti se distribucija
vode iz tega vira avtomatsko
prekine in izteka v bližnji potok. Ker
je zato distribucija PV zmanjšana, se
v obratovanje vključi črpališče Viršk,
izjemoma dodatno, če distribucija
kljub vključitvi črpališča Viršk še
vedno ni zadostna, pa še rezervno
črpališče Sorško polje, ki pa
obratuje zelo redko, ker so od
investicijske zamenjave cevovoda
po Poljanski dolini manjše vodne
izgube. Dvakrat ali trikrat letno se
preverja tudi kvaliteta PV iz
rezervnih virov za JLV, virov v
izgradnji in virov v opazovanju,
enkrat mesečno tranzitni cevovod
Trebija-Poljane, vsi rezultati pa se
sproti obdelajo in arhivirajo.

Investicije na JLV in JVRLL so v
pristojnosti občine Škofja Loka in
imajo izredni pomen, saj pravočasno in pravilno investicijsko
vzdrževanje pomembno prispeva
k dobri kvaliteti PV.

Vodohran Trnje

JAVNI
VODOVOD
ROVTELENART-LUŠA
Javni vodovod Rovte-Lenart-Luša
(krajše JVRLL) oskrbuje s pitno
vodo 164 prebivalcev v delih
naselij Rovte, Sv. Lenart, Zgornja in
Spodnja Luša.
VODNI VIR ZA JVRLL
Vir PV je zajetje Mladi vrh, PV pa se
UV dezinficira. Ker je poraba PV iz
JVRLL
majhna,
omrežje
pa
sorazmerno dolgo, je treba, kljub
stalni UV dezinfekciji, zagotoviti
zadostno pretočnost vode, sicer se
lahko v vodovodnem omrežju
ustvarijo
pogoji
za
razvoj
mikroorganizmov. Ta problem se
rešuje s stalnim izlivom vode iz
cevovodov JVRLL, na dveh pipah, z
iztokoma v betonski koriti, na
lokacijah Lenart in Luša (količino
iztočene vode merita vodomera),
saj na JVRLL še niso priključeni vsi
uporabniki, za katere je bil ta javni
vodovod zgrajen.

Zagotavljane pretočnosti JVRLL

NOTRANJI NADZOR
Na JLV in JVRLL je, skladno s
predpisi,
vzpostavljen
notranji
nadzor, po načelih HACCP sistema,
s strani javnega podjetja Komunala
Škofja Loka, d. o. o., NLZOH pa soizvaja del nalog in sicer vzorčenje in
laboratorijske preiskave PV. O vseh
rezultatih laboratorijskih preskušanj
vzorcev PV so bili sproti, preko
celega leta, s strani NLZOH,
direktno obveščeni: Zdravstveni
inšpektorat RS (ZIRS), Občina Škofja
Loka (lastnica obeh vodovodov) in
Komunala Škofja Loka (upravljavec
obeh vodovodov).
KVALITETA PITNE VODE
Poročila o spremljanju zdravstvene
ustreznosti PV je NLZOH sproti
pripravljal v skladu z določili
Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št.
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09,
74/15 in 51/17), krajše »Pravilnik o
PV«, v letu 2021 pa je bila kvaliteta
pitne vode iz JVRLL in JLV sledeča:
Kvaliteta pitne vode iz omrežja
JVRLL v letu 2021
Na različnih delih omrežja JVRLL je
bilo v okviru notranjega nadzora
odvzetih
in
laboratorijsko
preiskanih 16 vzorcev PV (13 za
mikrobiološke in 3 za fizikalnokemijske analize).
Dva mikrobiološka vzorca odvzeta
dne 7. 7. 2021 sta bila neskladna s
Pravilnikom o PV, ker so bile
najdene koliformne bakterije (<4 in
13 CFU/100ml), medtem, ko so bili
ostali preiskani parametri skladni s
Pravilnikom o PV.
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Kvaliteta pitne vode iz omrežja
JLV v letu 2021
Na različnih delih omrežja JLV je
bilo v okviru notranjega nadzora
odvzetih in laboratorijsko preiskanih 177 vzorcev PV (126 za
mikrobiološke in 51 za fizikalnokemijske analize).
Glede
na
obseg
opravljenih
mikrobioloških preiskav sta bila dva
vzorca neskladna s Pravilnikom o
PV. V vzorcu pitne vode odvzetem
18. 5. 2021 iz omrežja Podlubnik in
v vzorcu pitne vode odvzetem
03.11.2021 iz omrežja Puštal, so bile
najdene
bakterije
Clostridium
perfringens (<4 in 7 CFU/100ml)
same, brez prisotnosti fekalnih mikroorganizmov. Prisotnost omenjenih bakterij v pitni vodi neposredno
ne ogroža zdravja ljudi.

Ker
so
spore
Clostridium
perfringensa indikatorji možne
prisotnosti parazitov v vodi, je bilo
obakrat takoj izvedeno ponovno
vzorčenje pitne vode, tako na
prisotnost klostridijev, kakor tudi
enteroparazitov.

Glede na obseg preiskav so bili
vzorci skladni z upoštevanimi
kriteriji in pitna voda zdravstveno
ustrezna. Vsi odvzeti vzorci za
fizikalno kemijske analize v letu
2021 so bili skladni s Pravilnikom o
PV in pitna voda zdravstveno
ustrezna.
DRŽAVNI NADZOR (MPV 2021)
Vsi vzorci, odvzeti iz JLV in JVRLL,
na pipah uporabnikov, v različnih
mesecih leta so bili skladni s
predpisom za PV.

Zaradi navedenega NLZOH ocenjuje, da je bila oskrba s pitno
vodo iz JLV in JVRLL v letu 2021
varna.
DODATNE
INFORMACIJE
ZA
UPORABNIKE JLV IN JVRLL
Obvestila za JLV in JVRLL, poročila
ter ostale koristne informacije o
pitni vodi, so stalno dostopne na
spletni strani Komunale Škofja
Loka: www.komunalaskofjaloka.si,
pri čemer posebej opozarjamo na
priporočila Nacionalnega inštituta
za javno zdravje glede vzdrževanja
vodovodnega omrežja objektov,
kjer se uporablja pitna voda.
Lastniki objektov morajo zagotavljati tudi pravočasno investicijsko
vzdrževanje hišnega priključka in
hišnega vodovodnega omrežja
(HVO), saj je kvaliteta PV na pipi
uporabnika odvisna tudi od stanja
hišnega vodovodnega omrežja in
priključka.
Pripravila:
Andrej Obronek, dipl. san. inž., NLZOH;
Mojca Müller, Ekologinja v Komunali Škofja
Loka, d. o. o.

Izboljšati bralno
pismenost
Učenci OŠ Cvetka Golarja so se v
januarju udeležili drugega virtualnega
srečanja z učenci partnerskih šol iz
projekta Erasmus+ z naslovom STEAM
– Za več znanja in branja.
Mateja Rant, foto: arhiv šole

P

ri projektu, katerega cilj je izboljšati bralno pismenost učencev, sodelujejo še šola iz Litve kot glavna
koordinatorka ter šole iz Italije, Grčije, Romunije
in Bolgarije. Učence želijo spodbuditi k branju knjig z
uporabo različnih bralnih strategij in razvijati spretnosti
STEAM – science, tehnology, engineering, art, mathematics (znanost, tehnologija, tehnika, umetnost in matematika), je razložila koordinatorka projekta na šoli Svetlana
Urbančič.

Neja Potočnik in Tina Družinec sta aktivno sodelovali na virtualnem
srečanju z vrstniki iz partnerskih držav.
Z vrstniki iz partnerskih držav so se tudi tokrat srečali na Zoomu, učenci pa so v angleškem jeziku predstavili
dosedanje delo. Na OŠ Cvetka Golarja so vsebino doslej
prebranih knjig povezali s fiziko in biologijo. »Izhodišče
je bila tema iz Malega princa – da skrbiš za nekoga, ki
ga imaš rad. Učenci so se zato odločili, da bodo posadili
rastlino in spremljali njeno rast od semena do cveta,« je
pojasnila Svetlana Urbančič. Naslednje srečanje bo konec marca v Italiji, upajo, da ga bodo lahko izvedli v živo.

www.komunalaskofjaloka.si

Tudi ponovno odvzeta vzorca PV
sta bila skladna s Pravilnikom o PV
in pitna voda zdravstveno ustrezna.
Vsi odvzeti vzorci za fizikalno
kemijske analize v letu 2021 so bili
skladni s Pravilnikom o PV in pitna
voda zdravstveno ustrezna.
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Naj dijakinja je Škofjeločanka
Tjaša Rupar z Gimnazije Škofja Loka je za preteklo šolsko leto prejela naziv
naj dijakinja, ki ga je skupaj z nazivom naj dijak letos osmo leto podelila Dijaška
organizacija Slovenije (DOS).

Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

D

ijakinja tretjega letnika naravoslovnega oddelka se lahko
poleg tega, da je v preteklem
šolskem letu dosegla odličen uspeh,
pohvali še s številnimi drugimi dosežki. Je dobitnica več priznanj na
državnih tekmovanjih, in sicer srebrnega priznanja iz razvedrilne matematike, tekmovanj Matemček in
Logična pošast, astronomije in naravoslovja ter zlatega priznanja iz logike in biologije. Obenem je prejemnica srebrnega priznanja Mepi in vodja
skupine mednarodnega Unescovega
projekta Callenge 4Climate Action
ter prostovoljka in mentorica osnovnošolcem v programu First Lego
Leage. Dejavna je še na športnem
področju, saj trenira atletiko v Atletskem klubu Škofja Loka, so zapisali
v utemeljitvi naziva naj dijakinja.
Namen projekta Naj dijak/naj
dijakinja je namreč izbrati aktivne
dijake in dijakinje, ki so uspešni ne
le na učnem področju, ampak se v
prostem času ukvarjajo tudi z različnimi obšolskimi dejavnostmi, ki
velikokrat ostanejo neopažene, so
poudarili v DOS. Verjamejo, da lahko z zdravo mero tekmovalnosti pri
sodelovanju v izboru naj dijaka oziroma naj dijakinje spodbudijo dijake
k doseganju še boljših rezultatov in
obenem motivirajo tiste, ki še niso
dejavni v obšolskih dejavnostih.
Tjašo Rupar je za sodelovanje v izboru naj dijakinje nagovoril sošolec,
ki je predsednik dijaške skupnosti
na šoli, pri čemer sta ga podprli tudi

Naj dijakinja Tjaša Rupar
podravnateljica in socialna delavka.
Naj dijakinji in naj dijaku sta nagradi
podelila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec
in predsednik DOS Simon Trussevich.
Kljub številnim dosežkom, ki jim
je zdaj dodala še naziv naj dijakinje,
Tjaša Rupar še naprej ostaja zelo
skromna. Zaupala nam je, da ima v
šoli najraje naravoslovje in geografijo, za kar jo je po njenih besedah navdušila že njena učiteljica iz osnovne
šole. Zato razmišlja, bi v tej smeri
nadaljevala tudi študij, čeprav o tako
oddaljenih ciljih še ne razmišlja, saj
se ji zdi pomembneje izkoristiti čas
tukaj in zdaj. Veliko ji pomenita tudi
prijateljstvo in druženje, saj zase
pravi, da je precej družaben človek in
potrebuje družbo. »V šoli vse delamo
skupaj, prav tako s prijatelji na treningu. To mi predstavlja kot neko go-

nilo, v vsem poskušam najti zabavo;
ko sem bila med karanteno sama za
računalnikom, mi to sploh ni ustrezalo.« Ker že od petega razreda trenira atletiko, od drugega razreda pa
se ukvarja z jahanjem, je okrog tega
organizirala vse svoje dejavnosti.
Prav druženje jo je pritegnilo tudi k
programu Mepi, pri čemer posebno
doživetje predstavljajo odprave, je
poudarila. Najbolj se ji je vtisnila v
spomin odprava za zlato priznanje,
v okviru katere so se iz Škofje Loke
peš odpravili na Bled. Po vrnitvi pa
se je še istega dne udeležila Teka štirih mostov.
Glede na to, da kot naj dijakinja
marsikomu lahko predstavlja vzor,
pa bo mogoče prišel komu prav še
njen nasvet, da je treba uživati v tistem, kar delaš, in se veliko družiti.
»Prav vsak trenutek je pomemben,«
še doda.
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Luka Gašperlin
v olimpijski ekipi

Mateja Rant, foto: arhiv šole

N

a fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v
Ljubljani je sredi februarja potekalo državno tekmovanje iz naravoslovja za dijake prvega in drugega letnika, kamor se je uvrstilo sto tekmovalcev iz 27
srednjih šol. »Luka Gašperlin z Gimnazije Škofja Loka je
bil med dijaki drugega letnika najboljši, zasedel je prvo
mesto in je dobitnik zlatega priznanja. S tem odličnim
rezultatom je dobil tudi mesto v ekipi za naravoslovno
olimpijado (EOES),« so ponosni na Gimnaziji Škofja Loka.
Z Gimnazije Škofja Loka se je sicer na tekmovanje
uvrstilo osem dijakov, poleg Luke Gašperlina še Tim Seher Klavora in Luka Lindav iz prvega letnika ter Matej
Nastran, Jakob Žorž, Nejc Sušnik, Eva Zupanc in Nejc
Mohorič iz drugega letnika. Udeleženci so morali izkazati znanje iz kemije, biologije in fizike. »Lukovemu
uspehu so se s srebrnim priznanjem pridružili Matej
Nastran, Jakob Žorž in Nejc Sušnik.« Tim Seher Klavora,
Luka Lindav, Jasna Nastran in Juš Posnjak pa so dobitniki bronastega priznanja. Na šoli so se za uspeh dijakov zahvalili tudi njihovim mentorjem: Aljoši Ermanu,
Mojci Tolar, Mateji Lavtar in Tini Zupančič.

www.lu-s
www.lu-skofjaloka.si

Vabilo
Ob zaključevanju projekta Aktivno proti
invazivkam vas vabimo na predavanji:

Vrste in razširjenost invazivnih
tujerodnih rastlin na Škofjeloškem
in tempirane bombe na naših
vrtovih
četrtek, 17. marca 2022, ob 18. uri
(Sonja Rozman)
in

Kreativna uporaba invazivnih
tujerodnih rastlin
sreda, 23. marca 2022, ob 18. uri
(dr. Klemen Možina)
Obe predavanji sta brezplačni, potekali bosta v
Gostilni Starman v Stari Loki.
Informacije in prijave:
Ljudska univerza Škofja Loka, tel.: 04/506 13
60 ali po e-pošti: jaka.subic@lu-skofjaloka.si

Japonski dresnik je zelo razširjen na obeh bregovih
spodnjih tokov obeh Sor
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko
obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Za vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.

Luka Gašperlin se je uvrstil v ekipo za naravoslovno olimpijado.

Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1A, Škofja Loka

Na državnem tekmovanju iz
naravoslovja je bil med dijaki drugega
letnika najboljši Luka Gašperlin z
Gimnazije Škofja Loka.

www.lu-
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Zdravje in muzika v času »Juge«
V Galeriji na gradu in z nekaj razstavnimi intervencijami v stalnih zbirkah
Loškega muzeja je na ogled razstava z naslovom Od osvoboditve do
osamosvojitve, Loško ozemlje od leta 1945 do 1991. O zdravstvu in muziki
v tem obdobju ob razstavi pripoveduje Sara Šifrar Krajnik.

Igor Kavčič

R

azstavo je pripravil vsak za določeno področje – a
hkrati skupaj – kvartet soavtorjev kustosov Loškega muzeja: Biljana Ristić, Jože Štukl, Petra Čeh
in Sara Šifrar Krajnik. Slednja je bila zadolžena za prikaz
razvoja zdravniške službe in lekarnarstva na Loškem, v
drugem delu pa je pripravila pregled dogajanja na področju popularne in rok glasbe.
Zdravstvo in lekarnarstvo so po 2. svetovni vojni
vzpostavljali na novih temeljih. »Bilo je precejšnje pomanjkanje zdravnikov,« poudarja etnologinja in zgodovinarka Sara Šifrar Krajnik in predstavlja nekatere najbolj znane zdravnice in zdravnike – dr. Marijo Bračko,
ob njej Ivana Hubada v Škofji Loki, Valerijo Strnad v Železnikih, Milana Gregorčiča v Gorenji vasi in Karla Bernika v Žireh. »Sprva so imeli ambulante nameščene kar
na lastnih domovih, škofjeloški zdravstveni dom je bil
zgrajen šele leta 1952. Spomine na tiste čase v video posnetku pripoveduje gospa častitljivih let Silva Kašman,
nekdanja medicinska sestra pri zdravnici Bračkovi,« po-

Sara Šifrar Krajnik predstavlja tudi škofjeloške rok, metal in punk
glasbene skupine. / Foto: Tina Dokl

jasni Šifrar Krajnikova, ki je na razstavo umestila tudi
zdravniški kovček, s katerimi so zdravnice in zdravniki
hodili na teren, ki je bil posebej v obeh dolinah zelo obsežen.
Na podoben način so predstavljeni tudi lekarne od
najbolj znane Burdychove, kasneje nacionalizirane, do
današnjih lekarn v posameznih občinah. »Prva farmacevtka v Gorenji vasi je bila Vika Molinaro. Takrat ni bilo

Javno vodstvo po razstavi Od osvoboditve
do osamosvojitve bo znova potekalo v soboto,
19. marca, ob 11. uri.
določenega delovnega časa, lekarnarica je bila na voljo
od jutra do večera in velikokrat so jo ljudje poklicali ob
koncu tedna oziroma so jo poiskali kar kje za Soro, saj je
bila velika ljubiteljica ribolova,« pove sogovornica.
Šifrar Krajnikova je za razstavo posnela več intervjujev, poleg Kašmanove še z Davorjem Tavčarjem, ki govori o delovnih brigadah, na temo gledališča spregovori
Andrej Šubic, o kinu in otroštvu v Loki Miha Ješe, Jernej
Tavčar pa o JLA in dneh osamosvajanja.
V siceršnjih stalnih muzejskih zbirkah so avtorji razstave pripravili tudi štiri intervencije. Največjo je
pripravila Sara v muzejski dnevni sobi, in sicer na temo
glasbenih tokov in predvsem rok, punk in metal skupin,
ki so nekoč delovale na Loškem. V intervjuju pa se predstavljajo člani skupine Sirius. Na ogled je črna gibsonka,
električna kitara Uroša Lovšina, člana legendarne skupine Buldožer. »Mladi so hodili na večje koncerte tujih skupin v Ljubljano, domačih skupin pa tudi v Kranj in Škofjo
Loko. Jugoslavija se je začela odpirati, prihajali so glasbeni tokovi rok, punk, metal … In tudi v Loki je bilo nekaj
mladih, ki so se odločili, da glasbe ne bodo le poslušali,
ampak jo bodo tudi izvajali.« Med drugim so predstavljene skupine Visoka napetost, Zeus, Skodelica kave, Naša
stvar, Sirius, tu je punk bend Samoupravni nesporazum,
izpostavljeni so Buldožerji z Urošem Lovšinom, metal
skupina Pomaranča, ki je imela v skupini tudi Ločane …
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Kristalni abonma in Pasijonski dan

V Kino Sora ob dnevu žena
V Kinu Sora danes, 8. marca, ob dnevu žena, ob 19. uri
vabijo na projekcijo filma Stena – vzpon do zlata. Film
prikazuje zgodbo štirih izjemnih športnih plezalk Janje Garnbret, Shaune Coxsey, Brooke Raboutou in Miho
Nonaka, ki se borijo za olimpijsko vozovnico, nato pa je
olimpijada zaradi epidemije covida-19 prestavljena za
eno leto. Mlade ženske so se morale soočiti s svojimi
psihičnimi in fizičnimi demoni, film pa ponuja osupljiv
vpogled v življenje olimpijca, kaj vse je treba žrtvovati za
to, da si vrhunski plezalec in olimpijec, hkrati pa razkriva,
kaj v resnici pomeni biti človek. Brezplačen ogled filma
omogoča Občina Škofja Loka.

Prihodnji teden se v Sokolskem domu obetata dva zanimiva dogodka, glasbeni in likovni. Najprej bo v sredo,
16. marca, ob 19.30 v Galeriji Sokolskega doma v okviru istoimenskega abonmaja s poudarkom na mladih
Ločanih nastopila violinistka Ana Dolžan s Slovenskim
godalnim sekstetom v sestavi Vid Sajovic (violina), Nejc
Mikolič in Anuša Plesničar (viola) ter Izak Hudnik in Katarina Kozjek (violončelo). Škofjeločanka Ana Dolžan je
sicer koncertna mojstrica Slovenske filharmonije in dobitnica več priznanj in nagrad, nastopila pa je tudi z različnimi sestavi in orkestri. V tokratnem programu bomo
slišali Veliki koncertantni sekstet za godalni sekstet W. A.
Mozarta, ter Spomin iz Firenc, op. 70, Allegro con spirito, Adagio cantabile e con moto, Allegretto moderato,
Allegro con brio e vivace P. I. Čajkovskega. V petek, 18.
marca, ob 19. uri pa bodo v Sokolskem domu na Pasijonskem dnevu predstavili Pasijonske doneske 2022/17,
hkrati pa bodo odprli tudi razstavo slikarja Jožeta Bartolja z naslovom Škofjeloški pasijon. Bartolj je namreč v
preteklih dveh desetletjih redno tudi fotografsko spremljal Škofjeloški pasijon patra Romualda na loških ulicah,
tako je bila odločitev za upodobitev prizorov, ki jih bo
tokrat predstavil, na neki način logična posledica.

Postani
poštar
Če si raje na terenu kot
v pisarni, se nam pridruži.
Izberi dinamično in
zanesljivo službo.

www.posta.si

Poskeniraj
kodo in pošlji
prošnjo.
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Novo sezono razstav odprli dijaki
V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka je še do 25. marca na ogled razstava z
naslovom Drevesa potujejo?!, na kateri se s svojimi izdelki predstavljajo dijaki
Srednje šole za lesarstvo Šolskega centra Škofja Loka.
Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

D

ijaki so za razstavo pripravili izdelke iz invazivnih tujerodnih in prezrtih domačih vrst lesa. Tako
so zaokrožili raziskovalni in ustvarjalni proces v
sklopu projekta Alptrees, ki ga na Gorenjskem vodi Razvojna agencija Sora in v okviru katerega so razmišljali
o uporabnosti in obdelavnih lastnostih tujerodnih invazivnih in prezrtih domačih drevesnih vrst. Projekt je
obenem sodelujoče nagovoril tudi k širšemu razmisleku
o aktualnih temah, ki na prvi pogled niso neposredno povezane s tujimi invazivnimi drevesnimi vrstami, je poudarila Katarina Sekirnik iz Rokodelskega centra DUO.
»Razmišljali so o migracijah, trajnosti, življenjskem ciklu
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Novo sezono razstav v Rokodelskem centru DUO so začeli z mlado
ustvarjalno energijo dijakov Srednje šole za lesarstvo.

300 x 50 cm

STROKOVNI PREGLEDI VIDA
ponedeljek–petek od 8. do 18. ure
Kidričeva cesta 3, Škofja Loka
Tel.: 04 511 17 16
optika.oman@gmail.com

fasada
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DIOPTRIJSKA
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IZ TRAJNEJŠIH MATERIALOV

100 % UV ZAŠČITA
IN POLARIZIRANA

(posameznika in izdelkov), vprašanju podnebnih sprememb in zdravega življenjskega okolja.«
Vseh 27 dijakov, ki je pripravilo izdelke, je po besedah
koordinatorice projekta na šoli Irene Leban s svojim elanom osmislilo delo vseh sodelujočih v projektu. »Zaradi
njih vemo, da bo prihodnost zelena, trajnostna, vzdržna ...«
Kot so ugotavljali ob zaključku projekta, je vsak les uporaben, le poznati je treba njegove lastnosti in ga znati obdelati. Projekt, v katerem so razmišljali o migracijah dreves,
pa je prinesel še drugačen razmislek, je pojasnil ravnatelj
Srednje šole za lesarstvo. »Vemo, da se klima spreminja.
Zato potujejo drevesa, potujejo pa tudi ljudje, zato se ob
tem poraja vprašanje, kaj je avtohtono in kdo je migrant.
Veliko je odprtih vprašanj, ob katerih se lahko zamislimo,
kaj je prav in kaj ni.« Škofjeloški župan Tine Radinja je
prepričan, da bi težko izbrali bolj aktualno temo. »Trend
globalizacije nas je pripeljal do novih izzivov in priložnosti, ki jih imamo v vsakem lokalnem okolju. Naša naloga pa
je z našim znanjem, z našimi izkušnjami in ne nazadnje
našo dediščino to aktualizirati, premisliti in ponuditi na

AKTUALNO 27
novo.« Ali kot so svoj razmislek zaokrožili dijaki: »Z našim projektom
smo poskušali povezati tujerodno in
domače in tako prispevati k premagovanju predsodkov, meja v naših
glavah in v ustvarjanju.«
Projekt Alptrees je sicer povezal
12 partnerjev iz Slovenije, Avstrije,
Francije in Italije. »Osnovni cilj je
bilo spoznavanje tujerodnih drevesnih vrst in kaj se z njimi dogaja –
v Sloveniji odstotek vse lesne mase
v gozdovih predstavljajo tujerodne
drevesne vrste,« je pojasnil direktor
Razvojne agencije Sora Gašper Kleč.

Dijaki so spoznavali njihovo uporabnost, po drugi strani pa tudi uporabnost domorodnih drevesnih vrst, ki
so pogosto spregledane. Ob tem so
ugotavljali: »Tako kot je z ljudmi, ki

jih v novem okolju lahko sprejmemo
in nas njihove izkušnje obogatijo,
je tudi z lesom 'priseljenih' dreves:
lahko jih zavržemo ali sprejmemo in
poskušamo iz njih dobiti najboljše.«

Zimska 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.

Foto: Gorazd Kavčič

Z našim projektom smo
poskušali povezati tujerodno
in domače in tako prispevati
k premagovanju predsodkov,
meja v naših glavah in
v ustvarjanju.«

Dijaki so ob pripravi izdelkov za razstavo spoznavali uporabnost in obdelavne lastnosti
invazivnih tujerodnih in prezrtih domačih drevesnih vrst.

 enehno stremenje k izboljšavam, prava pomoč kupcu s pravimi
N
rešitvami in proizvodi ter vrhunske komponente so v sodobnem
času ključni za uspešno širjenje zaupanja in sodelovanja s partnerji.
V podjetju INES, d. o. o., ki na trgu obstaja že več kot 30 let, s svojim
nenehnim vlaganjem v strojni park in krepitvijo kolektiva uspešno
poslujemo tudi na mednarodnem področju. Vse to pa nam omogočajo tudi visoki standardi kakovosti in nenehne izboljšave, predvsem pa
motivirani, sposobni in prizadevni sodelavci.

IŠČEMO:
Trgovec v trgovini s tehničnimi izdelki (m/ž)
Knjigovodja (m/ž)
Samostojni komercialist in prodajni predstavnik
za domače in tuje trge (m/ž)
Operater na stroju za laserski razrez (m/ž)
Delavec v proizvodnji - lažja fizična dela (m/ž)
Pričakujemo:

·
·
·
·
·

 inamičnost in veselje do dela s kupci, željo po pridobivanju novih
d
znanj in srečevanju z novimi izzivi
spoštljiv odnos do kupcev in sodelavcev,
učinkovitost dela,
prilagodljivost in zmožnost timskega dela,
poštenost in pripadnost podjetju

Ponujamo:
· delo za nedoločen čas
·	dober kolektiv
· dinamično delo
· možnost napredovanj
· stimulativno nagrajevanje
· priložnost za osebni in karierni razvoj

Prošnje skupaj z življenjepisom
sprejemamo na: zaposlitev@ines.si
Več na www.ines.si.

Prenovljeni kolesarski center Valy - Žagar
Priljubljeni kolesarski center Valy - Žagar na Kokrici pri Kranju je z marcem dobil
večjo in modernejšo podobo.
»Je bil že čas za prenovo,« sva z direktorjem Andrejem Žagarjem začela pogovor. Oče Slavko, priznani kranjski kolesar, je
servisiranje in prodajo koles začel pred 33 leti v kleti oziroma
garaži. Od takrat do danes se je ponudba močno spremenila,
predvsem pa potrebe sodobnega kupca.
V novih, sodobnih prostorih na več kot 400 kvadratnih metrih
servisno-prodajnih površin lahko Žagarjevi kupcu sedaj ponudijo bistveno več, predvsem pa širšo in preglednejšo ponudbo koles in kolesarske opreme, dodatkov za kolesa, kolesarskih
čelad in kolesarskih oblačil, med katerimi posebej poudarjajo
pestro izbiro oblačil priznanega proizvajalca Enduro. Kolesarski center Valy - Žagar že vrsto let zastopa svetovno priznane znamke koles, kot so: Cube, Trek, Scott, Merida in Woom.
Povpraševanje po električnih kolesih iz leta v leto raste, zato so

v pritlični etaži kolesarskega centra prostor namenili predstavitvi prav teh. Najdejo se v vseh oblikah in velikostih, primernih za mestno vožnjo, vožnjo po makadamskih poteh ali pa
gorskih stezah. Osebje v trgovini so izkušeni kolesarji, ki strokovno svetujejo, poslušajo želje strank in najdejo primerno
kolo za vsakega kupca.
V kolesarskem centru Valy - Žagar bo prav vsak našel ustrezno
kolo in opremo zase, saj imajo resnično široko izbiro različnih
koles, otrokom pa je namenjen prav poseben otroški kotiček,
kjer najdete vso opremo za kolesarjenje z najmlajšimi. Za tiste, ki želite svoje kolo popraviti, pa ne smemo mimo odličnega
servisa, po katerem je Valy znan že vrsto let in kamor lahko pripeljete kolesa različnih proizvajalcev, da jih bodo pregledali in
po potrebi popravili – da bo vaše kolo spet brezhibno delovalo.
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Zabavne in sproščujoče počitnice v Bloku
V Mladinskem dnevnem centru (MDC) Blok v Škofji Loki so v času zimskih
počitnic pripravili počitniški program. V štirih dneh, od torka do petka, so
otrokom in mladostnikom ponudili ustvarjalne, športne in zabavne aktivnosti.

Maša Likosar

V

torek je v prostorih centra
najprej potekala delavnica
izdelovanja unikatnih nalepk
za steklo, v sredo so se odpravili na
tradicionalno Bazenčkanje v pokriti
bazen v Železnikih, v četrtek so se
podali na pohod na Križno goro, kjer
so se v Gostilni pri Boštjanu posladkali z domačimi flancati, počitniški
teden pa so sklenili z Bowling zabavo v Kranju. »Pri oblikovanju programa zimskih počitnic, ki poteka
dopoldan, upoštevamo tudi želje otrok. V centru je obešen plakat, kamor
zapisujejo svoje želje, in večkrat se
je že pojavil zapis bowling, kar smo
tokrat upoštevali in ravno za to aktivnost je bilo letos največ interesa,«
je pojasnil Nejc Novak, programski
vodja MDC Blok.
Celoten program, razen torkovega
izdelovanja nalepk, so izvedli sku-

paj z udeleženci programa PUM-o, ki
enako kot MDC Blok sodi pod Zavod
Familija. »Na vsako dejavnost se je
prijavilo vsaj dvajset otrok in še deset
do petnajst mladostnikov programa
PUM-o. Opažamo, da se je generacija
malce zamenjala, lani so prevladovali učenci osmih in devetih razredov,
letos pa so večinski učenci druge
triade. Sicer pa vsako leto k nam prihaja vse več otrok, ne le tisti iz socialno šibkejših družin ali s težavami v
šoli, temveč tudi odličnjaki in drugi,«
je dejal Novak in še pojasnil, da je bil
program brezplačen, financirala ga
je Občina Škofja Loka. »Trudimo se,
da ni vsaka minuta do podrobnosti
organizirana, ampak da imajo otroci dovolj prostega časa za zabavo,
druženje in sprostitev. Na ta način
združimo prijetno s koristnim,« je še
povedal Novak.
Petnajstletna Nina Tomše in šes
tnajstletna Maria Tovar sta pomagali pri izvedbi delavnice izdelovanja
nalepk, udeležili sta se tudi drugih

Pohod na Križno goro so zaključili s sladkanjem z domačimi flancati v Gostilni pri Boštjanu.
/ Foto: arhiv MDC Blok

Na delavnici izdelovanja unikatnih nalepk za
steklo / Foto: arhiv MDC Blok
dejavnosti. »Preživljanje počitnic v
centru je nedvomno zabavnejše, saj
si v prijetni družbi, doma pa si običajno sam in je lahko dolgočasno.
Mlajši udeleženci želijo, da se z njimi
igrava, lovimo se, igramo družabne
igre. Mentorji so zelo prijazni in razumni, lahko jim vse zaupaš, pomagajo in svetujejo. Tu se zares počutiš
varno,« sta nam zaupali.
Med udeleženci sta bila tudi
enajstletni Jan Bergant in desetletni Žan Novak. Jan je velik ljubitelj
umetnosti, zlasti risanja, zato zelo
uživa na ustvarjalnih delavnicah v
Bloku. Žan pa se je v okviru počitniškega programa najbolj veselil Bowling zabave v Kranju. »V Bloku sem
spoznal nove prijatelje, med drugim
tudi Jana. Skupaj igramo družabne
igre, zelo popularne so igre s kartami, kot je remi,« je dejal Žan.

www.knaufinsulation.si

ZAKAJ IZOLIRATI?

“

Dejstvo, da energijskih

“

izgub ne vidimo

ne pomeni, da jih ni.

IZOLIRAJ IN BIVAJ
KAKOVOSTNO!

KNAUF
INSULATION

IZOLIRAJ IN PRIHRANI
PRI OGREVANJU!

“

Najcenejša energija
energija.

IZOLIRAJ IN
VARNO INVESTIRAJ!

IZOLIRAJ IN PRIHRANI
ZA POČITNICE!

Kaj izolirati?
Poševne ali ravne strehe
Zunanje stene - fasade
Predelne stene
Stropove garaž in kleti
Tla

MOČ NARAVNE IZOLACIJE

IZOLACIJA – INVESTICIJA Z
ZANESLJIVIM DONOSOM!

“

je prihranjena

CELOVITE IZOLACIJSKE
REŠITVE

Zakaj mineralna volna Knauf Insulation?
Ker odlično izolira – proti mrazu ali pregrevanju
Ker je proizvedena iz naravnega materiala – kamna ali stekla
Ker je negorljiva in nudi požarno varnost
Ker odlično zvočno izolira prostore ali objekt
Ker je trajnosten material z visokim deležem
recikliranih surovin

Knauf Insulation, d.o.o. Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka Tehnično svetovanje: 04 5114 105, svetovanje@knaufinsulation.com
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Na vsaki tekmi se
borijo za zmago
Rokometaši ekipe Urbanscape Loka
so na prvenstveni lestvici v zgornjem
delu, na zadnji domači tekmi pa so
ugnali moštvo LL Grosist Slovan.
Vilma Stanovnik

V

spomladanskem delu v rokometni ligi NLB so rokometaši ekipe Urbanscape Loka v domači dvorani odigrali dve tekmi. Najprej so zanesljivo premagali Jeruzalem Ormož, prejšnjo soboto pa so bili boljši
še od ekipe LL Grosist Slovan. Tekma je bila zanimiva od
začetka do konca, na koncu pa so Ločani slavili zgolj z
golom prednosti.
»Na vsaki tekmi fantje igrajo vztrajno in borbeno in
tudi na tej tekmi je bilo tako. Zadovoljni smo z doseda-

V zasedbi Ločanov je bil na obeh domačih tekmah drugega dela
tekmovanja naj učinkovitejši Grega Jamnik. / Foto: Primož Pičulin
njim potekom tekmovanja, saj nam gre dobro v prvenstvu pa tudi v pokalu, kjer smo se uvrstili med osem najboljših. V ekipi imamo dogovor, in če se ga bomo držali,
bomo sezono uspešno zaključili,« je po zadnji tekmi v
domači dvorani povedal trener Jure Šterbucl.
Sicer pa se v klubu že pripravljajo tudi na rokometno
šolo Jureta Dolenca, ki bo med 27. junijem in 2. julijem
letos potekala v kampu Brioni. Prijave že sprejemajo.

Biološko zobozdravstvo
v Centru Hočevar
Pri biološkem zobozdravstvu, ki

odvijajo v vaših ustih, odražajo v

ga zagovarjamo v Centru Hočevar,

celem telesu. In obratno – procesi, ki

je na prvem mestu naraven,

se odvijajo v telesu, se lahko odražajo

človeškemu organizmu prijazen

v slabem stanju vašega zobovja.

pristop.

Ko se ukvarjamo z vašimi zobmi,

V Centru Hočevar tako opravljamo vse

vedno upoštevamo vpliv naših

standardne zobozdravstvene posege

posegov na zdravje celotnega telesa.

in storitve od rednih pregledov,

Zato je popolnoma razumljivo, da

zaščite zdravih zob, odstranjevanja

izbiramo zgolj rešitve, pristope, orodja

zobnega kamna, kariesa ali ekstrakcije

in materiale, ki so organizmu prijazni

bolnih oziroma mrtvih zob do vseh

oziroma drugače povedano ‘’biološki’’.

zahtevnejših zobozdravstvenih

Zavedamo se, da je zdravje največje

posegov, vključno s kirurškimi

bogastvo vsakega človeka.

operacijami v ustni votlini.

Kot strokovnjaki za biološko
zobozdravstvo in keramične implantate
pri svojem delu uporabljamo
biokompatibilne materiale, zdravimo
po načelu minimalno-invazivnega
pristopa ter obravnavamo ustno votlino
kot del celega telesa.

Na vseh ravneh delujemo v prid

Naša prednost oziroma razlika

zdravju in razbremenjujemo celoten

v pristopu je celovit pogled na

imunski sistem. Vam pa omogočamo

delovanje človeškega organizma.

popolno, estetsko in kakovostno

Zavedamo se, da se procesi, ki se

rehabilitacijo.

Center Hočevar, Reteče 205, Škofja Loka l T: 08 200 5358 M: 040 557 257 l www.centerhocevar.com
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Mladi so uživali na košarkarskih počitnicah. / Foto: arhiv KK Škofja Loka

Zimske košarkarske
počitnice
V Košarkarskem klubu Škofja Loka
so po uspešnih poletnih in
jesenskih počitnicah prejšnji mesec
pripravili še Polycom zimske
košarkarske počitnice.
Vilma Stanovnik

Z

imske košarkarske počitnice so trajale tri dni, ob
spoznavanju elementov košarkarske igre pa je bilo
v ospredju druženje v zdravem športnem okolju in
sklepanje novih prijateljstev. Mladi so hkrati spoznavali še
kegljanje, plavanje, spikeball, zabavali pa so se tudi na računalniškem tečaju, ob košarkarskem kvizu, ogledu risanke in igranju družabnih iger. »Za nami so še ene počitnice,
na katerih so otroci uživali in jim bodo ostale v trajnem
spominu. Hvala vsem staršem za zaupanje ter podporo. Mi
pa že zdaj stremimo k novemu projektu ter čakamo naslednje počitnice, ki jih bomo organizirali v mesecu juliju.
Tudi te bodo nekaj posebnega z bogatim programom,« je
povedal vodja košarkarskih počitnic Siniša Banović.
Pred kratkim so v Košarkarskem klubu Škofja Loka
podpisali tudi triletno sponzorsko pogodbo s podjetjem
Polycom. Ta jim bo pomagal pri razvoju košarkarske šole
in s tem tudi pri razvoju mladih v športnem in zdravem
okolju. Bo glavni pokrovitelj vseh košarkarskih dogodkov, ki jih bo v Škofji Loki organiziral klub.
Sicer pa že nekaj časa poteka njihov skupni projekt,
imenovan Polycom šolska košarkarska liga. »Košarkarska šola klubu predstavlja prioriteto. Dogovor, ki smo ga
sklenili s Polycomom, pomeni tudi nov velik korak h
košarkarskemu povezovanju Škofje Loke s Poljansko in
Selško dolino,« je povedal predsednika KK Škofja Loka
Anže Kalan.

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

Storitve:

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

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%
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Dvakrat stopničke za domače smučarje
Smučarski klub Alpetour je uspešno izpeljal 47. Pokal Loka. Razveselili so se tudi
uspehov domačih mladih smučarskih upov. Zlato medaljo je osvojila Ana Bokal,
srebrno pa Aja Radelj.
Maja Bertoncelj
Foto: Gorazd Kavčič

N

a smučišču Stari vrh je 12.
in 13. februarja potekalo
mednarodno
tekmovanje
47. Pokal Loka. Smučarski upi so se
v kategorijah do 14 in 16 let pomerili v veleslalomu in slalomu. Na tem
tekmovanju so v preteklosti zmagovali tudi smučarji, ki so na letošnjih
olimpijskih igrah osvajali odličja.
Organizatorji iz SK Alpetour so
bili z izvedbo zadovoljni, proge so
bile odlično pripravljene, mladi upi
so imeli dobre pogoje, da so lahko
pokazali svoje znanje. V konkurenci
več kot dvesto tekmovalcev iz tridesetih držav so bili najuspešnejši
Slovenci. Ekipno je bila najboljša
Slovenija 1 pred Italijo in Slovenijo 3.

Pokal Loka v 47. izvedbi je osvojila prva ekipa Slovenije.
Pomemben delež so prispevali člani
SK Alpetour. Tudi v tem pogledu je
bilo letošnje tekmovanje zanje us-

pešno. Dvakrat so bili na stopničkah
– obakrat v veleslalomu. V konkurenci do 16 let je zmagala Ana Bokal,
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do 14 let pa je bila srebrna Aja Radelj. Slednja je bila četrta
še v slalomu. Njena starejša sestra Tija je osvojila peto
mesto v veleslalomu (U16), Gal Hajdinjak je bil deveti v
veleslalomu (U16), Kaja Mali (U14) je bila 16. v veleslalomu in 12. v slalomu, Jošt Selak (U16) 32. v veleslalomu,
tekmoval je tudi Izak Matek, ki je obakrat odstopil. »Z rezultatom in smučanjem sem zelo zadovoljna, še posebej
v veleslalomu. V slalomu sem žal odstopila. To je bil moj

Janez Dekleva, predsednik Smučarskega
kluba Alpetour Škofja Loka: »Konkurenca
na letošnjem Pokalu Loka je bila dobra.
Tekmovalci so imeli na progi enakovredne
pogoje, kar je ključno.«
zadnji nastop na Pokalu Loka. Zmaga je dobra motivacija
za naprej, potrditev dobrega dela. Prihodnjo sezono bom
nastopala že v program FIS. Želim uživati, narediti korak
naprej,« je bila uspeha na domačem terenu vesela Ana
Bokal, 15-letna smučarka, ki prihaja s Svetega Andreja.
Je nečakinja Nataše Bokal, ki je bila prav tako na Starem
vrhu, sicer pa je trenerka na Hrvaškem.
Zmage na 47. Pokalu Loka so se veselili še Taja Prešern (najboljša v konkurenci do 14 let v veleslalomu in
slalomu), Lan Vezovnik (veleslalom, U14), Finec Felix
Maksimow (veleslalom, U16), ki bo tako predtekmovalec
na Pokalu Vitranc, Miha Oserban (slalom, U16), Italijan
Andrea Ludovico Chelleris (slalom, U14) in Molly Butler
iz Velike Britanije (slalom, U16).

Gimnastičar leta
Maja Bertoncelj

G

imnastična zveza Slovenije je podelila priznanja
najboljšim športnikom pretekle sezone. V članski
konkurenci moške športne gimnastike je ta naziv
osvojil Sašo Bertoncelj, telovadec iz Gorenje vasi - Reteč.
Po lanski sezoni je član ŠD Narodni dom Ljubljana zaključil profesionalno športno kariero.
Prireditev Športnik leta slovenske gimnastike je potekala na spletu. »Kakšne stvari še prihajajo za mano, a
to, da je konec moje gimnastične kariere, se je v meni že
usidralo. Sem vesel, da se je izšlo tako. Iz dnevne rutine po vseh teh letih najmanj pogrešam treninge,« je dejal Sašo Bertoncelj, ki je celo svojo kariero treniral pod
vodstvom Sebastijana Piletiča. »Spomnim se začetkov,
besed njegove mame Majde, da bi pripeljala sina na trening. Sem ji rekel, da smo veseli vsakega, naj kar pride.
Med vsemi fanti ni bil nič kaj posebnega. Na začetku je
še malo zaostajal za drugimi, tudi rezultatsko. Je pa zelo
pridno treniral. Kasneje so se pokazali rezultati te njegove zagnanosti. Šlo je počasi. Hitro je sicer prišel v člansko
reprezentanco, star ni bil še niti 16 let, prvo veliko medaljo
pa je dobil po 16 letih treninga. To ni bilo z danes na jutri. Leta 2007 je prvič zmagal na Univerzijadi, leta 2008 je
prvič dobil medaljo na svetovnem pokalu in vedeli smo,
da lahko še veliko naredi,« pa je dejal Piletič. Sašo Bertoncelj je na konju z ročaji spisal izjemno kariero.
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Stripi so branje za vse generacije
Od lanskega poletja v Škofji Loki poteka stripovski sejem, na njem pa se zbirajo
ljubitelji stripov iz vse Gorenjske ter prodajajo, kupujejo in izmenjuje stripe.
Najcenejši stanejo zgolj nekaj centov, najdražji pa tudi nekaj sto evrov.
Vilma Stanovnik

S

tripovski sejem v Škofji Loki ima zgolj nekajmesečno tradicijo, vsako zadnjo soboto v mesecu pa ga v
prostorih Krajevne skupnosti Podlubnik pripravljajo med 10. in 13. uro. Tako je bilo tudi zadnjo februarsko
soboto, ki je bila tudi pustna, zato so se obiskovalci sladkali tudi s krofi.
»Naša želja je, da bi stripovske sejme čim bolje porazdelili po vseh koncih Slovenije. Škofjo Loko smo
izbrali zato, ker je res lep kraj, dobili pa smo tudi možnost za organizacijo v prostorih v Podlubniku, ki so
svetli, imamo pa tudi možnost lahkega dostopa in uporabe sanitarij. Lahko rečem, da so pogoji za nas idealni, kljub koronski krizi pa smo hitro opazili, da so ljudje

Gorazd Porenta
Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka
T: 04 51 32 045
GSM: 041 829 877
drevesnica.porenta@gmail.com
http://www.drevesnica-porenta.com
odprto od 9. do. 17. ure

jablane in hruške (tudi na sejancu),
slive, marelice, breskve, češnje, ribez, josta,
maline, ameriške borovnice ...

∙ SADIKE V LONCIH

Gorazd Porenta n.d.d.k.

∙ PRODAJA VSEH VRST
SADNEGA DREVJA:

Boštjan Večko je poskrbel, da je stripovski sejem vsako zadnjo
soboto v mesecu tudi v Škofji Loki.
začeli prihajati, da je sejem prepoznaven. Prihajajo tako
striparji, ki želijo prodati svoje stripe, kot tudi kupci. Všeč
mi je, ker so tako eni kot drugi širokega starostnega razpona, prihajajo pa s širšega območja Gorenjske. Pri nas
so redno člani društva Stripoholik, občasno pa gostimo
tudi risarje stripov, ki predstavljajo nove stripe. Želimo si
namreč, da stripovska scena tukaj postane res aktivna.
Zato je naš namen, da sejem ohranimo in da se vsako
zadnjo soboto v mesecu tukaj zberejo vsi, ki jih zanimajo
stripi,« pravi Boštjan Večko, ustanovitelj in lastnik Striparne Oblaček iz Celja, ki si želi ponovno popularizirati
stripovsko kulturo in branje nasploh. »Digitalna doba je
zadnjo generacijo ljubiteljev stripov precej oklestila, sem
pa vesel, da se je zadnje čase trend znova obrnil navzgor.
Ob tem skušamo aktivirati starejše bralce, da bi svoje otroke ali pa vnuke znova animirali in jim prikazali lepote
branja stripov. Pomembno se mi zdi, da takrat, ko mame
in očetje oziroma babice in dedki otrokom prenehajo
brati pravljice, mlade začnejo spodbujati k branju, tudi

Nagrajenke križanke Gorenjskega glasa z geslom: NOVE ZGODBE MILENE MIKLAVČIČ, ki je bila objavljena v Ločanki 7. februarja 2022, so: Apolonija Guzelj iz Škofje Loke, ki prejme 1.
nagrado (darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR), Lucija Vrtač iz
Žabnice in Erika Štruc iz Škofje Loke, ki prejmeta 2. nagrado in
3. nagrado (knjiga Več kot sanje/Jaz, midva, mi). Nagrajenkam
čestitamo!
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branju stripov,« je prepričan Boštjan Večko, ki je seveda
tudi sam velik ljubitelj stripov.
»Še vedno so popularni stripi, kot so Alan Ford, Asterix, Smrkci, italijanski stripi z junaki vesternov, pa Spiderman ... To so stripi široke striparske kulture. Prav tako
je v Sloveniji zelo močan tako imenovani alternativni
strip, ki pa je namenjen bolj odraslim, ki ga že razumejo,« pojasnjuje Boštjan Večko, ki si želi, da tudi starejši
striparji pridejo na druženje s stripi, ki jih potegnejo iz
svojih omar.
»Razpon pri cenah stripov je zelo velik, od petdesetih
centov pa tudi petsto evrov in še več. Lepo ohranjen strip
Alan Ford, star petdeset let, je gotovo med dražjimi. Skoraj ga ni mogoče dobiti, če zanj ne odšteješ vsaj petsto
evrov,« pojasnjuje Večko in dodaja, da pri cenah stripov
skorajda ni meja.
»Naša striparna bo imela letos avgusta deseto obletnico ustanovitve, ustanovil pa sem jo z namenom, da
mlajše generacije dobijo stik s stripom. Čeprav je striparna v Celju, hodimo po vsej Sloveniji in po desetih letih
imamo povsod precej znancev. To je spodbudno in pri
tem se ne mislimo ustaviti,« je še povedal Večko, ki je
zadovoljen, da Ločani in drugi Gorenjci vedno bolj množično prihajajo na stripovski sejem.
»V društvu Stripoholik bazarje stripov prirejamo tudi
v Ljubljani, tako da smo začeli sodelovati tudi z Boštjanom Večkom,« je povedal Tomaž Bobnar iz Reteč, ki je
predsednik društva Stripoholik. »Že od malega sem
navdušen nad stripi, veliko berem. Delam kot informatik, študiral sem računalništvo in branje stripov je zame
sprostitev. Včasih so bili stripi moja velika strast, ki je
kasneje malce zamrla, potem pa sem jo spet obudil. Ljubitelji stripov smo se ponovno začeli zbirati okoli leta
2000 in prijatelj Darko Tomič si je za cilj zastavil narediti društvo. Bilo nas je tudi že čez sto, sedaj nas je nekaj
manj,« pravi Tomaž Bobnar, ki rad bere različne stripe,
še vedno pa je tudi zanj – kot tudi za marsikaterega ljubitelja stripov – na prvem mestu Alan Ford. »Mislim, da
je prvih 75 številk Alana Forda, tistih, ki jih je risal še

Med obiskovalci februarskega stripovskega sejma v Škofji Loki je bil
tudi risar stripov, ilustrator in karikaturist Iztok Sitar iz Poljan.

Predsednik društva Stripoholik Tomaž Bobnar iz Reteč
Magnus, res nekaj posebnega,« dodaja Bobnar, ki veliko
stripov prebere tudi v italijanščini, nekaj pa tudi v francoščini. »Doma imam precej pisano zbirko, najmanj štiri
tisoč različnih stripov. Sin jih je želel prešteti, pa je prej
obupal. Tudi njega skušam malce usmeriti v branje, tudi
branje stripov,« je še povedal Tomaž Bobnar.
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V Lunosu želimo omogočiti zdravo bivalno okolje v vsakem slovenskem domu, zato vam v posebni akciji
Prezračimo Slovenijo zagotavljamo do 50 % popusta ob nakupu revolucionarnih prezračevalnih enot
i-Vent, ki s pametnim upravljanjem s pomočjo mobilne aplikacije ali daljinca predstavljajo prihodnost
prezračevanja. Ne mečite denarja skozi okno: prezračujte pametno in učinkovito ter brez toplotnih izgub!

%

-50
lunos.si

Specialisti za prezračevanje.
www.lunos.si

PE Ljubljana

080 73 13

PE Maribor

080 71 86

Difa d.o.o. je hitro razvijajoče se družinsko
proizvodno podjetje ustanovljeno leta 1990 kot
naslednik obrtne dejavnosti iz leta 1967. Na trgu
smo prisotni že več kot 50 let. Ukvarjamo se s
tlačnim litjem izdelkov iz aluminijevih in cinkovih
zlitin, brizganjem plastike, preoblikovanjem in
sestavljanjem.
Smo izvozno naravnano podjetje, več kot 90%
naših proizvodov je izdelanih za najzahtevnejšo
avtomobilsko industrijo na trgih EU, ZDA in
Kitajske.

ZAPOSLUJEMO
TALILEC, LIVAR OPERATER 1, STRUGAR 1 (CNC OBDELAVA), SAMOSTOJNI ORODJAR (m/ž)
Zahtevana izobrazba: poklicna ali srednja tehnične smeri
Oblika zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen
Delovni čas: delo v izmenah (tri ali štiri izmensko)
KAJ PRIČAKUJEMO:
• Zanesljivost, odgovornost do dela
• Fleksibilnost in natančnost
• Vozniški izpit B kategorije
• Znanje slovenskega jezika
• Osnovno računalniško znanje
KAJ NUDIMO:
• Delo v dinamičnem okolju
• Delo v mladem kolektivu
• Dobro plačilo (nagrajevanja)
• Možnost strokovnega izobraževanja

PREGLEDOVANJE IN PAKIRANJE (m/ž)

KAJ PRIČAKUJEMO:
• Zanesljivost, odgovornost do dela
• Fleksibilnost in natančnost
• Znanje slovenskega jezika
• Osnovno računalniško znanje
KAJ NUDIMO:
• Delo v dinamičnem okolju
• Delo v mladem kolektivu
• Dobro plačilo (nagrajevanja)
• Možnost strokovnega izobraževanja
Za delovno mesto Talilec imajo prednost kandidati z izkušnjami na podobnih delovnih mestih in v livarnah ter tisti, ki imajo
opravljeno strokovno usposabljanje za Upravljavca industrijskih peči. Izpit za viličarja se opravi v podjetju.
Prijave sprejemamo samo v elektronski obliki na e-pošto zaposlitev@difa.si do 8. 4. 2022. Dodatne informacije dobite na
telefonski številki 04 502 01 14 (kadrovska služba). Vabimo vas, da se pridružite kolektivu podjetja Difa d.o.o.

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

Zahtevana izobrazba: končana osnovna šola, zaželjena je poklicna ali srednja izobrazba
Oblika zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen
Delovni čas: delo v dveh izmenah
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Tudi letos je Glasbena šola Škofja Loka povabila na tradicionalne Pustne
koncerte v Sokolskem domu v Gorenji vasi, v večnamenskem prostoru
Osnovne šole Žiri in nazadnje še na Loški oder v Škofji Loki. Bilo je pustno,
plesno, veselo in prepleteno s prijetnimi melodijami. A. B. / Foto: Primož Pičulin

Na Planet TV so nedavno začeli predvajati slovensko različico
avstralskega televizijskega eksperimenta Poroka na prvi
pogled. Med šestimi pari, ki v njej iščejo svojo resnično
ljubezen, spoznajo soproga ali soprogo pred oltarjem, v
nadaljevanju pa nekaterim zvezo uspe obdržati, medtem ko
druge razpadejo, je polovica Gorenjcev. Med njimi je tudi
Kranjčanka Nina Jug. Kako se je začela njena ljubezenska
dogodivščina in njen zakon, smo si na malih ekranih že lahko
ogledali. Videli smo tudi, da je bila med prvimi, ki je izvedela, da
se poroči tako, da bo bodočega moža spoznala pred oltarjem
oziroma na matičnem uradu, tudi njena prijateljica Ločanka
Nuša Cerar. A. B. / Foto: posnetek zaslona (Planet TV)

Ob letošnjem mednarodnem dnevu turističnih vodnikov so
lahko Ločani in drugi brezplačno spoznali lepote Škofje Loke in
hkrati poklic turističnih vodnikov. Med njimi je tudi simpatična
Škofjeločanka Jasna Kejžar Hartman, ki je turistična vodnica že
devet let – in skorajda ni stvari, ki je ne bi vedela o znamenitostih
mesta in okolice. V. S. / Foto: Vilma Stanovnik

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je prejšnji teden na
slovesnosti v Predsedniški palači podelil državna odlikovanja. Red
zaslug za izjemne dosežke na področju športa, ki jih potrjujejo vrhunski
uspehi slovenskih in tujih športnih plezalk in plezalcev, si je zaslužil tudi
Škofjeločan Roman Krajnik, sprva tudi sam športni plezalec, nato pa
trener mnogih uspešnih plezalk in plezalcev. V. S. / Foto: Primož Pičulin

Gorenjska predstavnica, ki ji je s pesmijo Naked uspel preboj z
letošnje Eme Freš na oder »starejše sestre«, sliši na umetniško
ime Leya Leanne. Kranjčanka glasbo obožuje od mladih nog, kot
avtorica in izvajalka pa se je občinstvu predstavila že v osnovni
šoli. Na odru Eme Freš in Eme 2022 sta Leyo spremljala kitarista
Nejc Ušlakar in Matej Naglič, nad uspehom pesmi pa je bil
navdušen tudi njen soavtor Jonas Gladnikoff, švedski glasbeni
ustvarjalec, ki je v preteklosti že nanizal lepo število evrovizijskih
uspešnic. Za pevkin videz na odru je poskrbela stilistka Lea
Behek, ravno tako Kranjčanka. Leya Leanne oziroma Leja Zupan
Debelak je še do nedavnega gulila srednješolske klopi Gimnazije
Škofja Loka. A. B. / Foto: arhiv RTV SLO (Adrian Pregelj)

IŠČETE ZAPOSLITEV V SLOVENSKEM PODJETJU S TRADICIJO
IN POGLEDOM V PRIHODNOST?

PRIDRUŽITE SE EKIPI DOMEL
Na lokacijah Železniki, Škofja Loka in Reteče
iščemo nove sodelavke in sodelavce na prostih delovnih mestih:

mojster
orodjar
CNC-operater
proizvodni delavec
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,
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Najboljši evropski avto leta 2022 je Kia EV6
Ta je nasledil lanskega zmagovalca, Toyotin model Yaris

I

zbrana avtomobilska družba 61 novinarjev iz 23 držav,
med katerimi je tudi slovenski predstavnik revije Avto
magazin, je letos že tradicionalno izbirala najprestižnejšo avtomobilsko nagrado, to je evropski avto leta.
Glasovanje je razdeljeno v dva kroga, prvi se je zaključil
konec novembra z izborom sedmih finalistov, drugi krog
pa se je zaključil 28. februarja letos z razglasitvijo zmagovalca, ki je postal povsem električni model Kia EV6.
Dogodek tradicionalno poteka na predvečer odprtja ženevskega avtomobilskega salona, ki je tudi za letos zaradi korone odpovedan.
Pomanjkanje novih avtomobilov še naprej klesti izbiro avtomobilov na tekmovanjih. Med sedmimi finalisti je
bilo kar šest električnih modelov: Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Renault Megane e-Tech Electric, Škoda Enyaq in Peugeot 308, hibrid
in kot edini predstavnik bencinsko gnanih avtomobilov.
Ni dvoma, da je Kiin EV6 prava atrakcija. Vpadljiv in
praktičen model EV6 je izjemno tiha križarka, ki ponuja
velik doseg in izjemno hitro polnjenje. Avtomobil v dolži-

Kia EV6, športna eleganca in prava atrakcija na cesti
no meri skoraj 4,7 metra in ima 2,9 metra dolgo medosno
razdaljo, kar pomeni izjemno prostorno notranjost. Po
merah in po prostornosti se uvršča med hišna modela Sportage in Sorento. Tehnično gledano je to dvojček
Hyundaivega modela Ioniq 5. Na voljo je pogon na zad-

Spodnja Senica 20, Medvode

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

Popolnoma novi Sportage
že od

21.999€

AKCIJA 1.270€
TUDI NA OBROKE
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nji kolesi ali vsa štiri kolesa, kupci pa bodo lahko izbirali
med dvema velikostma baterijskega sklopa, 58 kWh in
77,4 kWh. Prvi z enim polnjenjem omogoča do 390 kilometrov, drugi pa do 528 kilometrov vožnje. Na voljo je več
različic, z močjo 125 kW pa vse do 239 kW (325 KM), kar je
dovolj za pospešek do stotice v samo 5,2 sekunde. Čeprav
so podatki o zmogljivostih vznemirljivi, se superlativi tu
ne končajo. EV6 nudi možnost 800 V in 400 V polnjenja.
Vozilo je zmožno z zelo hitrim polnjenjem napolniti baterijo od 10 do 80 odstotkov v zgolj 18 minutah, do 100
km dosega pa jo lahko napolni v manj kot štirih minutah

Med družinskimi križanci (SUV) je evropski
avto leta 2022 postal Volvo XC40, med
majhnimi avtomobili Hondin model Jazz,
med majhnimi električnimi avtomobili pa
Cupra Born. Družinski avto leta je Seat Leon,
med malimi križanci so izbrali Fordov model
Puma 1.0, Puma z 1,5-litrskim motorjem pa je
zmagala v kategoriji športnih križancev.
Med velikimi križanci je zmagovalec
Hyundai Santa Fe, med luksuznimi pa BMW
X5. Športni avto leta 2022 je Porsche 718
Cayman GTS.

in pol. Korak dlje je Kia šla pri EV6 z dodatno funkcijo
možnosti vračanja energije v omrežje oziroma hišo ali
pa energijo deli z drugim avtomobilom, električnim kolesom in drugimi električnimi porabniki.
K nam primerki najbolj vroče Kie ta hip kapljajo počasi, saj je model razprodan po celem svetu. Čakalna doba
znaša okoli devet mesecev. Za osnovno verzijo s 125 kilovati in dvokolesnim pogonom je treba odšteti 44 tisočakov, z močnejšimi motorji in opremo pa lahko pridete
do 64 tisočakov. Spomnimo, evropski avto leta 2021 je bil
mali Toyotin model Yaris, pred njim pa leta 2020 Peugeot
208.

PEUGEOT 3008
ČISTO SVEŽA ZALOGA
BENCIN, DIZEL ali PRIKLJUČNI HIBRID

Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP
ciklu: od 4,6 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 121 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6.
Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0155 do 0,0507 g/km. Emisije
trdnih delcev: od 0,00021 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0,04 do 3,24. Ogljikov
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00, www.rodex.si
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Romarska cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu velja za eno izmed najlepših gotskih cerkva na Slovenskem. Zato želi občina skupaj
s partnerji v sklopu projekta Crngrob naokrog poleg ureditve okolice cerkve znova poudariti tudi njeno izjemno ambientalno umestitev in
njen kulturni pomen. V sklopu ureditvenih del, ki potekajo ta čas, bodo položili kamnite pohodne plošče, postavili dve klopi in meditativna
sedala, stojalo za kolesa ter informacijsko tablo, so pojasnili na občini. Obenem pa v sklopu projekta pripravljajo še niz kulturnih vsebin,
programov in dogodkov, ki med drugim vključujejo vodene oglede, razstavo predmetov (eksponatov) v njihovem izvornem okolju, koncerte
in tematske poti. / Foto: Primož Pičulin

Razgibajmo možgane

Abeceda nazaj
Policijska kontrola in policist vpraša
šoferja, ki ga je zaustavil: »Gospod, ste kaj
popili?«
»Ne, nič.«
»Bova testirala: povejte abecedo nazaj!«
»ž z v u t š s r p o n m l k j i h g f e d č c b a.«
»Neverjetno, jaz tega ne bi mogel niti
trezen.«
»Jaz tudi ne.«

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne
bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed
odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.
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Srečata se dva veterana, pa eden
vpraša drugega:
»Kolega, kako pa kaj tebi še služi ona
stvar?«
»Odlično, kot dvajsetletniku!«
»Kako to misliš?«
»Eh, kako? Poiščem mu posel, on pa noče
delati.«
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OVEN
21. marec–21. april
Vseeno recite hop, preden skočite, kar
pomeni, da premislite pred akcijo. Saj
veste, da ste v prvem trenutku krop,
potem pa se nenadoma tako ohladite, da
tistim okoli vas ni čisto nič več jasno. Ne
pretiravajte v nobeno smer, da vam ne bo
potem nerodno. In ne pozabite, pomlad je
pred vrati, s pomladjo pa ljubezen.

BIK
22. april–20. maj
Večina bikcev se trenutno čuti zelo
privezane z nevidno vrvico. In težava je,
da je ta vrvica življenje, ki nam dostavlja
čudne, nenavadne in predvsem težke
stvari. Premisliti bo treba, kako to vrvico
narediti čim manj obremenjujočo, saj je
dokončno odvezati ne bo mogoče, tako
kot življenja ni mogoče kar spremeniti.

DVOJČKA
21. maj–21. junij
Zgodilo se bo, da tokrat srce ne bo
znalo svetovati. Pametno in potrebno
bo upoštevati samo razum, lahko pa si
pomagate tudi z intuicijo. Srce pa naj bo
tokrat lepo na miru, saj vas bo drugače
potegnilo v vrtinec, iz katerega se do
poletja ne boste mogli rešiti, glava pa
vas bo bolela še zelo dolgo časa. Zaupajte
vase.

RAK
22. junij–22. julij
Se vam ne zdi, da je čas pravi, da vklopite
vse svoje senzorje, vse svoje sposobnosti,
ki jih premorete za zaznavanje dogajanja
okoli sebe? Nista samo vid in sluh
tista, na katera se lahko zanesete ob
sprejemanju informacij, od katerih imate
potem koristi ali pa vsaj lažje in bolje
zaživite. Ne dovolite, da zakrnite.

LEV
23. julij–23. avgust
Ena vaših najlepših lastnosti je zagotovo
dobrodušnost. Ozrite se okoli sebe, malce
pod sebe in poiščite osebe, ki bi imele od
teh dveh vaših lastnosti največ koristi.
Verjemite, zelo veliko jih je, še posebej
takih, ki so preponosne, da bi vam to
pokazale. Te izberite in naredite nekaj
dobrega zanje, hkrati pa tudi zase.

DEVICA
24. avgust–23. september
Ne, ne morete vedeti vsega. Čim prej se
boste sprijaznili s tem, da na tem svetu
nikomur ni dano, da bi vedel vse, tem
lažje vam bo. Pa tudi, mar mislite, da bi
vam bilo lažje, če bi vse vedeli? Seveda
bi bilo krasno, če bi vedeli za vse super
in krasne stvari. Brez skrbi, vseeno boste
našli vse odgovore, ki jih potrebujete.

TEHTNICA
24. september–23. oktober
Ste kot drevo, ki niha enkrat na eno
stran, potem pa spet na drugo. Enkrat
ste strašno dobre volje in pridni, drugič
ste kisli in lenobni. Pa poskusite malce
spremeniti. Bodite dobre volje in lenobni.
Sedite na vlak ali v avto, določite si cilj in
se mu odpeljite naproti. Lahko sami ali v
dobri družbi. Mogoče je čisto vse.

ŠKORPIJON
24. oktober–22. november
Kar razganjalo vas bo od vse te silne
energije. Tako kot je začelo brsteti in
počasi tudi cveteti, tako tudi vi za to
svojo mirno fasado skrivate vulkan.
Ali pa vsaj majcen vulkanček, ki si želi
na površje. Zakaj pa ne, kje piše, da
morate biti vedno skrivnostni, mirni in
predvsem obvladani? To se vam ne poda
najbolje.

STRELEC
23. november–21. december
Pravičnost in hitrost gresta le redkokdaj
skupaj. Pravica je slepa, in če gre nekaj
na hitro mimo, bo šlo zagotovo na hitro v
napačno smer. Tudi drugi ne bodo cenili
tega, najbolj bo pa tako ali tako tiščalo
vas, ki želite biti vedno optimistični, pa v
primeru napačne smeri to ne boste mogli
biti. Zato bodite previdni.

KOZOROG
22. december–20. januar
Saj veste, da boste zlezli na vrh, ne
glede na to, koliko grušča vam bodo
nadrobili pod noge. Ste tako spretni, da
vedno veste, kateremu kamnu se morate
izogniti in na katerega lahko stopite. Če
pa se vam zazdi, da ni koraka naprej,
se dobro razglejte naokoli, pot se bo
zagotovo pokazala. Pogumno naprej.

VODNAR
21. januar–19. februar
Težko vam sedejo tile trenutni časi,
kajne? Komaj smo se izkopali iz
epidemije fizične bolezni, že vam
življenje oziroma ljudje grenijo proste
trenutke. Toda saj veste, da imate
zdravilo za vse te težave, ki vam nikoli
ne odpove podpore. Čim več bodite
v stiku z naravo, da vam ponovno
vzpostavi ravnotežje.

RIBI
20. februar–20. marec
Ste kot ščuka, ki rada ugrizne, čeprav
ji nihče v bistvu noče nič slabega.
Uporabite te svoje zobke za dobro kosilo,
pri ljudeh pa raje uporabite tisti tekoči
šarm, ki ga tudi imate obilo na voljo.
Občutek po tem bo dosti boljši kot pa po
grizenju. In ne smete pozabiti, da lepa,
prijazna beseda vedno lepo mesto najde.
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NOVA
AVTOPRALNICA

IZBERITE

RAINTECS
IN PREMIUM
TER PRIVOŠČITE
SVOJEMU VOZILU
NAJBOLJŠO
NEGO.

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

KER SI VAŠE VOZILO

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

Nagrade: 3-krat bon za pet pranj avtomobila
Rešit ve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpi

Re
šitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj
sano v kupon iz križanke) pošljite do petka, xxxx 2021, na Gorenjski
in
vpi
sano v ku
pon1, iz
križKranj.
anke)Rešitve
pošljitlah
e do
srede,
23. marca
glas,
Nazorjeva
ulica
4000
ko od
date tudi
v nabi
2022,
narenj
Goske
renj
Nazorjeva
1, 4000
Kranj. Rešitve
ralnik Go
gaski
glaglas,
sa pred
poslovnoulica
stavbo
na Nazorjevi
ulici 1.
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred po
slovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Vinil za lepljenje od 16,90 €/m2
Vinil klik od 29,90 €/m2

Vrhunski parketi Edelholz
kvalitetni masivni podi
v sestavi hrast-hrast-hrast

Novo - aquapro laminati Kaindl
Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER

E: les3plus@gmail.com

Gotovi parket
parket hrast,
hrast, rustik
rustik
Gotovi
krtačen, oljen/lakiran,
oljen/lakiran,
krtačen,
1900x190x14 mm
mm
1900x190x14
Akcijska cena:
cena: 51,90
51,90 €/m2
€/m2
Akcijska
ZALOGA
ZALOGA

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

T: 040 418 251, 04 204 27 14

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak
na tej strani napačno navedeni. Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah.
Akcijske cene veljajo za določene in označene materiale do 31. 3. 2022 oziroma do odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem.
Popusti se ne seštevajo.

Les 3 plus

ENA BATERIJA
za več orodij

TAKO ENOSTAVNO

124,99
AKUMULATORSKA
MOTORNA ŽAGA 2X20V
Motorna žaga, hitrost verige: 15m/s.
Brez baterije in polnilca. Št.art. 1583939

109,99
AKUMULATORSKE ŠKARJE
ZA ŽIVO MEJO 2X20V
Čas delovanja akumulatorja: do 40 min.
Brez baterije in polnilca. Št.art. 1583913

64,99

AKUMULATORSKA
ENOROČNA ŽAGA ZA
OBREZOVANJE
Lahka in kompaktna, lahko
se upravlja z eno roko, meč
s skupno dolžino 15,6 cm
zadostuje za žaganje debelejših
vej z največjim premerom 11 cm,
teža: 1,5 kg. Brez baterije. Št.
art. 2327385

DARILO!

Začetni komplet baterije
in polnilca 20 V/2,0 Ah*

42,99

139,99

AKUMULATORSKE ŠKARJE
ZA TRAVO LUX „20 V“

119,99

Premer rezanja: 350 mm, debelina reza: 1,5 mm.
Brez baterije in polnilca. Št.art. 1583921

AKUMULATORSKE ŠKARJE
ZA ŽIVO MEJO/VEJEVJE LUX
Član družine LUX 1PowerSystems, hitrost verige: 4,5 m/s, priporočen
akumulator: 20 V/4 Ah (ni priložen). Vklj. s teleskopskim drogom,
iztegljivim do 260 cm. Št.art. 1859354

*Darilo pri nakupu izbranih izdelkov iz linije Lux ”Power System”: Komplet baterije in polnilca. Št.art. 1583889

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

www.obi.si

Širina reza: 100 mm. Debelina reza: 8 mm.
Lasersko rezano rezilo. Hitra menjava
rezil. Št. vrtljajev v prostem teku: 1.200/
min. Brez akumulatorja in polnilnika. Št.
art. 1859347

AKUMULATORSKA
ROČNA KOSILNICA 2X20V

Ponudba velja do 20. 03. 2022 oz. do razprodaje zalog.
Cene so v EUR z vključenim DDV.

