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Jesenska 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.

ZBIRANJE (NE)DELUJOČIH APARATOV

Družba ZEOS, d.o.o. in Komunala Škofja Loka vas vabita na Mobilno akcijo zbiranja delujočih in nedelujočih električnih
ter elektronskih aparatov v Železnikih. Zbrana delujoča oprema bo predana v ponovno uporabo, nedelujoča
oprema pa bo oddana v nadaljnjo reciklažo.
»Še sem uporaben«

KJE:
Parkirišče pri Pošti, Na Kresu 1, Železniki.

Akcija poteka v sklopu Life
projekta Spodbujamo e-krožno.

Na akciji sodeluj in okolje obvaruj!
Zbiralo se bo:
(Ne)delujoče:
računalnike in monitorje,
pečice, mikrovalovne pečice,
električne igrače,
električno orodje,
televizorje in radie,
štedilnike,
pralne stroje,
hladilnike,
male aparate,
odpadne sijalke
odpadne baterije.

Več informacij o akciji na telefonskih številkah:
01 235 52 55 (ZEOS, d.o.o.)
04 502 35 00 (Komunala Škofja Loka d.o.o.)
Organizatorji:

JAVNO PODJETJE KOMUNALA ŠKOFJA LOKA D.O.O., KIDRIČEVA CESTA 43 A, ŠKOFJA LOKA

KDAJ:
2. oktober 2021, med 9. in 13. uro.
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Objem včasih pomeni v

Urška Kolenc / Foto: Tina Dokl

Za Urško Kolenc, nasmejano mlado žensko z ogromno pozitivne energije, na
prvi pogled nihče ne bi rekel, da jo je zaznamovala nepredstavljiva življenjska
preizkušnja. Pred tremi leti se je morala posloviti od svoje hčerke, ki je umrla za
rakom. A namesto da bi se prepustila malodušju, ji je to dalo dodaten zagon, da
se je odločila pomagati staršem, ki skupaj s svojimi otroki še vedno bijejo boj s to
boleznijo, tudi v okviru lani ustanovljenega društva Junaki 3. nadstropja.
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i več kakor tisoč besed
Mateja Rant

Prvega septembra so misli večine staršev
usmerjene v novo šolsko leto in vzpostavljanje nove rutine po šolskih počitnicah. Za
vas pa ima ta dan še drugačen pomen …
Prvi september je tudi za nas začetek
novega šolskega leta, saj je hči Mia vstopila
v 4. razred, obenem pa je ta dan povezan s
spominom na hčer Emo, ki je ravno 1. septembra izgubila boj z rakom. To je bilo pred
tremi leti, ko je njena sestrica prvič stopila
v šolo. Prvi september je bila sobota, v ponedeljek pa sva Mio oba z možem kljub žalovanju pospremila v šolo; ne moreš se kar
skriti in zapreti med štiri stene, morala sva
biti vesela za Mio, morali smo iti na tortico
... Zato sva tudi hitro začela govoriti o tem –
zdelo se nama je prav, da sva odkrita. Vsako
leto zdaj september, ki je mesec ozaveščanja o otroškem raku, začnemo z Eminim
pohodom.
Koliko se vas je letos odpravilo na pohod od Škofje Loke do pediatrične klinike
v Ljubljani?
Prva obletnica Emine smrti je bila ravno konec tedna, tako da se je pohod že takoj
dobro 'prijel'. Leto kasneje pa je bil prvi september na delovnik, zato so mi predlagali,
da bi poleg pohoda na prvi september pripravili še enega ob koncu tedna. Že lani in
tudi letos smo tako pohod organizirali tudi

V največjo oporo so nama bili
zagotovo najini starši, pri čemer
se mi zdi pomembno poudariti, da
je starim staršem včasih še težje
kot staršem, saj morajo gledati,
kako trpi njihov otrok, obenem pa
sami trpijo zaradi vnuka.

v soboto pred prvim septembrom. Sama se
udeležim obeh pohodov, in da ni obakrat
enako, gremo v okviru sobotnega pohoda
iz Ljubljane v Škofjo Loko po lažji, ravninski poti do pokopališča na Lipicah, kjer je
pokopana Ema. Vedno pa poudarjam, da ne
sme nihče hoditi zaradi mene oziroma ker
mislijo, da morajo, pridruži naj se le tisti, ki
si to res želi. Pa četudi bom na koncu hodila sama. Med tednom pa gremo po poti
čez Polhograjsko hribovje, ki je dolga okrog
36 kilometrov. Letos sta se mi že pri meni
doma pridružila mama in njen mož, z drugimi, skupaj nas je bilo devet, smo se dobili
pred Namo v Škofji Loki. Hodili smo okoli
deset ur, medtem ko za krajšo varianto porabimo pol manj časa.
Kaj vas je prvič spodbudilo, da ste se peš
odpravili iz Škofje Loke do pediatrične klinike?
Ko se je Emi močno poslabšalo in smo
že mislili, da bo umrla, smo šli v bolnišnico,
kjer so jo zdravniki oskrbeli in jo s pomočjo
zdravil nekako 'pripeljali' nazaj. Pred tem so
nam že rekli, da se moramo posloviti od nje,
in takrat sem možu rekla, naj gre kar sam
domov, ker bom šla sama peš, saj moram biti
sama. A ker si je Ema potem opomogla, so
nas poslali domov, da bi bili skupaj. Tako je
za vedno 'zaspala' doma, 1. septembra malo
po peti uri popoldne. A na to, da sem hotela
peš domov, nisem pozabila, zato sem se odločila, da bom šla pač v obratno smer, torej
od doma do pediatrične klinike. Svojo namero sem zaupala mami in nekaj prijateljicam, ki me niso želele pustiti same, zato so
se mi pridružile. S sabo sem vzela vrečko, v
kateri so bila darila za sestre v bolnišnici, da
bi se jim zahvalila za ves njihov trud. V vrečko smo simbolno dali moje 'breme', ki smo
si ga po poti ves čas podajali med seboj, da
ga je vsak nosil del poti, v bolnišnici pa sem
svoje breme spet simbolno oddala in se domov odpravila brez tega bremena.
Otroci z rakom se prepogosto težko vključijo nazaj v 'normalno' življenje, saj je rak še
vedno tabu tema. Zakaj je to še vedno tabu?
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Mogoče zato, ker so otroci z rakom videti drugačni, ker so recimo
brez las, na kar drugi otroci niso navajeni, zato se mogoče ustrašijo in
včasih napačno reagirajo, s posmehovanjem in podobno.
Vi se trudite te tabuje razbijati tudi v okviru društva Junaki 3.
nadstropja, ki ste ga ustanovili lani
aprila. Na kakšne načine poskušate
ljudi ozavestiti, da je rak bolezen, ki
ne prizanaša nikomur, ne otrokom
ne odraslim?
Letos smo že 15. februarja, ko je
dan otroškega raka, v vse šole po
Sloveniji poslali elektronsko sporočilo, da bi nam pomagali zaznamovati ta dan. Posredovali smo jim tudi
kratek film, ki so ga posneli Junaki
3. nadstropja, v katerem so spregovorili o svoji bolezni, zdravljenju, počutju ... Učencem so ga lahko pred-

vajali v okviru razrednih ur in se o
tem pogovarjali, mlajši otroci so tudi
izdelovali zlate pentlje. V septembru,
mesecu ozaveščanja o otroškem
raku, pa na to bolezen opozarjamo
tudi skozi pojavljanje v medijih. Tudi
za Emin pohod rečem, da je v spomin in opomin – opomin, da se moramo zavedati, da nam je lepo, da so
v življenju tudi hujše stvari, zato se je
včasih treba ustaviti.
V sklopu aktivnosti letos načrtujete tudi pohod na Triglav ...
Že lani sva se z bratrancem
Gašperjem na Eminem pohodu strinjala, da je že čas, da nehava samo
govoriti o tem, da bova šla enkrat na
Triglav, ampak da določiva datum in
to izpeljeva. Ob tem pa bi sama kot
predsednica društva na vrh nesla
tudi zastavo Junakov, da bi ozaveščali tudi z najvišje točke Slovenije.

Z letošnjega pohoda iz Škofje Loke do pediatrične klinike v Ljubljani / Foto: Tina Dokl

Potem smo razmišljali, da bi zraven
povabili še koga, in tako mi je pisala
junakinja Maša, ki je stara že 27 let,
a ima še vedno posledice po prebolelem raku v otroštvu. Povedala je, da
si že dolgo želi na Triglav, a ne zmore
celotne poti. Prijatelj mi je predlagal,
naj naslovim dopis na Slovensko
vojsko. Kmalu nato sem prejela klic,
da sem jim napisala tako ganljivo
pismo, da me ne morejo zavrniti.
Prihodnji teden (to je bilo pretekli
petek, ker je pogovor potekal teden
dni pred pohodom na Triglav, op. a.)
bomo v povezavi s Slovensko vojsko
na Kredarico s helikopterjem peljali
okrog petnajst junakov. Od tega jih
bo s pomočjo usposobljenih reševalcev nekaj poskusilo osvojiti tudi vrh.
Z nami bo tudi vojaški vikar, ki bo na
Kredarici daroval mašo v kapelici
Marije Snežne. Ker pa vseh ne moremo peljati s helikopterjem, bomo
tiste, ki bodo ostali v dolini, in njihove spremljevalce v sodelovanju s Turističnim društvom Bohinj popeljali
z ladjico po Bohinjskem jezeru in z
gondolo na Vogel.
Katere cilje ste si še zastavili v
društvu?
Med drugim smo se odločili 'pritisniti' na naše politike, da bi staršem bolnih otrok, starejših od šest
let, krili stroške bivanja z otrokom
v bolnišnici. V društvu smo prej že
sami staršem pomagali pokrivati te
stroške. A smo se zavedali, da to ni
dolgoročna rešitev, zato smo si prizadevali spremeniti zakonodajo. Tako
je bila uzakonjena rešitev, po kateri
starši, ki v bolnišnici sobivajo z otrokom do 15. leta starosti, za ta čas
dobijo nadomestilo plače, zavarovalnica pa jim krije tudi stroške nastanitve in hrane. Naš glavni cilj smo
torej dosegli že v prvem letu! (smeh)
Veliko smo že in še bomo zbrali za
oddelek za otroke z rakom na Pediatrični kliniki, od bolniških postelj
do infuzijskih črpalk. S pomočjo trgovskega podjetja smo opremili tudi
tako imenovano sobo zaupanja na
tem oddelku, saj doslej ni bilo prosto-
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sko dvorano. Že takoj so nam povedali, da so možnosti,
da ozdravi, zelo majhne.
Kdaj je staršem težje – ko se ljudje poskušajo pretvarjati, da bolezen ne obstaja, ali ko vas poskušajo tolažiti s
puhlicami, kot je »saj bo« in podobno? Kakšnega odziva
si torej sami želite?
Ne eno drugo. Najbolje je, da pristopijo, ti povejo, da
se zavedajo, da nisi v redu, da jim lahko zaupaš, kaj te
muči ... Sama nimam težav povedati, kaj se mi je zgodilo,
zagotovo pa se ne obračam samo nazaj, ne bi rada ostala
v preteklosti. Če ne veš, kaj bi rekel, pa včasih tudi samo
močan objem pomeni več kakor tisoč besed.

Mia z zastavo Junakov / Foto: osebni arhiv
ra, kjer bi zdravniki v miru predali informacije – soba je
domača, mehka, v njej je celo akvarij. Zdaj pa ostaja velika želja, da bi po koncu zdravljenja tudi v okviru društva
tako otrokom kot staršem zagotovili še dodatno psihološko pomoč.
Kdaj ste pri vaši Emi prvič opazili, da nekaj ni v redu?
Poleti leta 2017 smo opazili spremembo na obrazu –
sprva sem mislila, da je otečena, ker ji izrašča zob; obenem je imela težave z ravnotežjem, a to se mi pri dobro
leto starem otroku niti ni zdelo nenavadno. Najprej so jo
poslali na infekcijsko kliniko, ker so sumili, da ima borelijo, a po antibiotikih ni bilo nič boljše, ampak se je samo
še slabšalo. Zato so jo poslali na magnetno resonanco in
takrat so odkrili štiricentimetrski tumor na možganih.
Kako ste se soočili z Emino diagnozo?
Najprej ne dojameš in si v fazi zanikanja, nato sem
pomislila, da ne bom zmogla sama od tam, nazadnje pa
spoznala, da jaz bom že lahko šla, samo Ema ne bo mogla. Vse se je potem odvilo zelo hitro – v petek je imela
magnetno resonanco, v ponedeljek se je sestal konzilij in
v sredo je bila že na operacijski mizi. Šlo je za zelo redek
tumor, ki pa je zelo invaziven in agresiven. V Sloveniji je
bila Ema tretja s tem tumorjem pri otrocih. Do operacije
je bilo zelo težko, saj je bila povsem odsotna. Spomnim se
anesteziologov, ki so prišli ponjo nasmejani in z baloni v
rokah, a se jim je izraz na obrazu v trenutku spremenil,
ko so jo zagledali, in so jo v solzah pospremili v operacij-

V društvu smo prej že sami staršem
pomagali pokrivati stroške bivanja z
otrokom v bolnišnici. A smo se zavedali,
da to ni dolgoročna rešitev, zato smo si
prizadevali spremeniti zakonodajo. Tako je
bila uzakonjena rešitev, po kateri starši, ki
v bolnišnici sobivajo z otrokom do 15. leta
starosti, za ta čas dobijo nadomestilo plače,
zavarovalnica pa jim krije tudi stroške
nastanitve in hrane. Naš glavni cilj smo torej
dosegli že v prvem letu!
Verjetno tudi ne obstaja enoten nasvet staršem, kako
se soočiti s tako tragedijo, kot je smrt otroka?
Največ verjetno lahko narediš še v času, ko je otrok
še pri tebi, sploh če veš, da so mu dnevi in minute štete.
Naj bo otrok, tak, kot bi bil, če ne bi bil bolan. Peljite ga na
sladoled, igrišče, mu berite, samo ne ga pomilovati. Sama
sem Mio peljala v vrtec, da sem se potem lahko povsem
posvetila Emi. Mia je imela zlato vzgojiteljico, brez Dragice bi bilo mnogo težje. Moraš jim dati otroštvo, tudi če
veš, da bodo umrli, saj v tem času ne bodo kar odrasli.
Kdo vam je bil v največjo oporo pri soočanju s hčerino
boleznijo in ob žalovanju po njeni smrti?
Več ljudi, najprej seveda družina, res pa je, da sva morala z možem hitro nazaj v rutino, že zaradi Mie, sicer
bi za Emo ostala še večja praznina. V največjo oporo so
nama bili zagotovo najini starši, pri čemer se mi zdi pomembno poudariti, da je starim staršem včasih še težje
kot staršem, saj morajo gledati, kako trpi njihov otrok,
obenem pa sami trpijo zaradi vnuka. Torej dvojno trpljenje, obenem pa še niso tako vključeni, niso ves čas zraven. Obenem pa v takih situacijah pridejo na plan pravi
prijatelji, ki te resnično podpirajo in ti želijo pomagati.
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Najstarejše ognjišče na Loškem
V jami Kevderc na Lubniku je bilo odkrito najstarejše ognjišče na Loškem.
Jože Štukl

J

ami Kevderc in Lubniška jama
sta poznani večini Ločanov.
Vseeno pa povejmo za tiste, ki
mogoče še ne vedo, da sta to jami, ki
se nahajata na pobočju Lubnika. Ležita na višini 810 metrov in veljata za
najvišje ležeči eneolitski jamski najdišči v Sloveniji.
Eneolitik ali bakrena doba predstavlja prehodno obdobje med mlajšo kameno in bronasto dobo (3800–
2300 pr. Kr.). V tem času so bili ljudje
stalno naseljeni, glavni gospodarski
panogi sta bili živinoreja in poljedelstvo. Pojavljati se je začela prva
metalurgija, začetki rudarstva za

potrebe pridobivanja bakrove rude
pa so privedli do razvoja obrti in trgovine. V tem obdobju so se ljudje
utaborili tudi v varnem zavetju obeh
jam. Na to nas opozarjajo številne
materialne ostaline njihovih aktivnosti, odkrite pri arheoloških raziskavah. Gre za odlomke prostoročno
izdelanih keramičnih posod, prejna
vretenca, uteži za tkalske statve ter
koščena, rožena in kamnita orodja.
Odkritih je bilo tudi precej živalskih

Najstarejše odkrito ognjišče
na Loškem sodi v čas bakrene
dobe 3800–2300 pr. Kr.

Vhod v Lubniško jamo (levo) in v jamo Kevderc (desno)

kostnih ostankov, ki pripadajo domačim (konj, govedo, koza, ovca, pes,
svinja) in divjim živalim (jelen, srna,
svinja, bober, polh, medved, jazbec,
kuna). Prevladujejo kosti drobnice,
kar obema najdiščema daje živinorejsko-pašniški značaj. Poleg živinoreje so se ukvarjali tudi z lovom
in nabiralništvom. V vsaki od jam je
bilo odkrito ognjišče. Analiza oglja iz
debelih plasti pepela v jami Kevderc
je pokazala prisotnost dreves listavcev in iglavcev (breza, bukev, leska,
gaber, javor, hrast, jelka, tisa, bor), ki
so v tistem obdobju rastla na pobočjih Lubnika, njihov les pa so uporabljali za kurjavo in razsvetljevanje
bivalnega prostora.
Ogenj je bil skozi celotno zgodovino človeštva vse do modernega
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časa edino sredstvo, ki je ljudem zagotavljalo toploto, svetlobo in varnost ter omogočilo nastanek
in razvoj civilizacije. Kaj pa sploh je ogenj? Ogenj
je hitra oksidacija materiala v kemijskem procesu
zgorevanja, ki sprošča toploto, svetlobo in različne proizvode kemijskih reakcij. Za gorenje je poleg
kisika in vnetljive snovi potrebna tudi aktivacijska energija v obliki iskre. Na zemlji so od nekdaj
obstajali številni dejavniki, na primer vulkanski
izbruhi, padci meteoritov, padajoče kamenje, udar
strele, ki so lahko sprožili proces gorenja. Prvi hominidi so se ognja nedvomno bali. Ob pogostem
srečevanju z njim pa so ga vedno bolje spoznavali
in ga končno tudi 'udomačili'. O prvih trdnih dokazih o uporabi antropogenega ognja govorimo v povezavi s Homo erectusom. Njegova najstarejša ognjišča poznamo iz Afrike in so stara okrog 700.000
let. Ogenj je pregnal temo in strah pred nočjo, zagotavljal pa je tudi varnost in toploto. Omogočil je
prehod na kuhano in pečeno hrano. S pomočjo ognja in dima se je dalo dalj časa ohraniti hrano, ki bi
se sicer hitro pokvarila. Razen za kuhanje in pečenje hrane so ljudje uporabljali ogenj tudi za zaščito
svojih bivališč ter za obrambo pred divjimi zvermi.
Ogenj je s svojo mističnostjo, toploto in prijetnostjo
deloval povezovalno, bil je center, okrog katerega
so se ljudje zbirali. Odlično se je izkazal pri lovu,
utrdil je lesena orodja in orožja, sodeloval je pri številnih opravilih, od kopanja kremena in vseh oblik
rudarjenja, pridobivanja in predelave kovin, žganja
keramike, pridobivanja in oblikovanja stekla do krčenja gozdov, pri pripravi in čiščenju poljedelskih
površin, odstranjevanju zajedavcev in mrčesa, pri
vojskovanju ipd. Skratka, ljudje so z njegovo pomočjo spreminjali celotne pokrajine. Izkazal se je
za eno od najpomembnejših človekovih orodij. Z
njegovo pomočjo je ljudem uspelo obiti zemljo in
celo poleteti v vesolje. Ko je »Prometej ljudem dal
ogenj«, je s tem ustvaril vse človeške veščine. Rekli
bi lahko, da vsa človeška kultura in civilizacija izhajata iz preprostega ognjišča.
Pomemben dosežek je predstavljalo tudi znanje netenja ognja. Sprva so ogenj netili s trenjem
lesa ob les. Leseni sveder so vrteli med dlanmi ali
s pomočjo lesenega loka. Vrteči se leseni sveder je
ob trenju z leseno podlago proizvedel tako visoko
temperaturo, da so se koščki posušene lesne gobe,
mahu ali trave naposled vneli. Ogenj se je dalo zanetiti tudi s pomočjo železovega pirita in kresilnega kamna. Ta tehnika netenja ognja se je ohranila
praktično vse do 19. stoletja, do izuma vžigalice,
le železov pirit so zamenjala priročnejša železna
kresila najrazličnejših oblik in velikosti.

Pripadniki človeške vrste Homo erectus opazujejo požar v naravi
/ Risba: Zdenek Burian

Utrjevanje konic kopij ob pomoči ognja / Risba: Zdenek Burian

Ogenj je predstavljal center, okrog katerega so se ljudje zbirali.
/ Risba: Zdenek Burian
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Agata in Jurij
na mestnih
ulicah
V začetku septembra sta
po ulicah Škofje Loke
začela voziti električna
minibusa, ki sta na
podlagi ankete dobila
ime Agata in Jurij.

Klavdija Škrbo Karabegović
Foto: Gorazd Kavčič

O

bčina je za obe vozili odštela
dobrih 155 tisoč evrov, pri čemer je pridobila 102 tisoč evrov
nepovratnih sredstev. Gre za manjši
vozili na električni pogon za prevoz
šestih potnikov. Vozili sta prilagojeni
prevozu starejših in gibalno oviranih
oseb, vanju je mogoče naložiti tudi
invalidski oziroma otroški voziček.
Opremljeni sta z električnimi drsnimi
potniškimi vrati, ki jih odpira voznik
iz kabine. Storitev prevoza izvaja Jav-

Agata in Jurij omogočata povezavo med območji, ki niso dostopna z obstoječim javnim
prevozom.
no podjetje Komunala Škofja Loka, v
sodelovanju z Društvom Sožitje Škofja Loka in bo vsaj v poskusnem pilotnem obdobju brezplačna.
Krožna vožnja se izvaja med tržnico na Partizanski cesti, Trgom
pod gradom in parkiriščem Tehnik
ter spet nazaj do tržnice. Minibus
vozi od ponedeljka do petka med 8.
in 18. uro ter ob sobotah med 8. in
14. uro in bo vožnjo začenjal ob 8. uri
na območju pred tržnico v nekdanji vojašnici. Relacija vožnje – zno
traj območja izvajanja prevozov – je
prilagodljiva in se oblikuje glede na
potrebo potnika. Vstop in izstop na
minibus bo mogoč kjer koli znotraj
območja izvajanja prevozov, uporabniki lahko z dvigom roke minibus
ustavijo kar med vožnjo, nanj pa
lahko vstopijo tudi, ko vozilo stoji na
postajališču, oziroma si prevoz zagotovijo s klicem na telefonsko številko: 051/444-760.

»Poleg Prostoferja, ki praznuje
prvo obletnico delovanja, nam je uspelo realizirati tudi možnost vožnje
z e-minibusoma – Agato in Jurijem,
ki že vozita v ožjem mestnem središču ter sta primarno namenjena starejšim in tistim, ki se težje
premikajo po našem mestu. Sta pa
odprta tudi za druge, tako da dobrodošli vsi potnice in potniki. Res sem
vesel, ker verjamem, da to ponuja še
en nov način mobilnosti v našem
mestu. Prvi vtisi uporabnikov in
uporabnic so odlični. Vožnjo z električnima minibusoma trenutno še
testiramo, uvajamo, tako da bomo
še prilagajali tako urnik kot traso
in način pobiranja potnikov. Načeloma pa velja, da vsak, ali z dvigom
roke ali s klicem na telefonsko številko, lahko ustavi vozilo in prijazni
voznik ga odpelje, kamor želi znotraj območja,« je pojasnil župan Tine
Radinja.

Še letos začetek obnove vodovoda Hotovlja
Klavdija Škrbo Karabegović

O

bčina Škofja Loka bo v naselju Hotovlja gradila in
obnavljala primarni vodovod za škofjeloški vodovodni sistem. Obstoječi vodovod se napaja iz površinskih zajetij in vrtin (preko natege) ter predstavlja glavni vir pitne vode za škofjeloški vodovodni sistem.
Občina tako namerava obnoviti vodovod v dolžini
2535 metrov, ki poteka od vodnih virov Hotovlja do naselja Hotovlja, na območju Hotoveljske grape. Obstoječi
vodovod je iz salonitnih cevi. Celoten projekt je ocenjen

na približno 1,1 milijona evrov, pri čemer je občini uspelo
pridobiti znaten del kohezijskih sredstev. »Gre za veliko
pridobitev predvsem za prihodnje generacije. Mestno
območje Škofje Loke večino svoje vode dobi preko tega
vodovoda iz Poljanske doline. Vrtine in črpališča na Hotovlji so izredno kakovostna in s prenovo bomo za več
generacij zagotovili čisto pitno vodo. Vesel sem, da nam
je uspelo pridobiti znatna kohezijska sredstva, saj celoten projekt znaša kar 1,1 milijona evrov, pri čemer nam
je uspelo pridobiti približno sedemdeset odstotkov nepovratnih sredstev. Dela, ki bodo potekala po fazah, bomo
začeli še letos, zaključek pa je predviden v roku dobrega
leta,« je povedal škofjeloški župan Tine Radinja.
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Kmalu varneje čez železniško progo
Občina in ministrstvo za infrastrukturo sta podpisala sporazum za izvedbo
podvoza pod železniško progo na Trati.
Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Gorazd Kavčič

N

ivojski prehod na Trati je praktično čez noč ob
enostranskem in nenajavljenem zaprtju nivojskega prehoda s strani Slovenskih železnic postal neprevozen za motorni promet. Predstavniki občine
so tako na ogled povabili ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, ki je obiskal Škofjo Loko in obljubil, da bodo
v najkrajšem času sklicali komisijo za nivojske prehode.
Občina in ministrstvo sta pripravila sporazum, ki je
zdaj tudi podpisan z obeh strani. Podpisnika sporazuma
sta se dogovorila glede izdelave projektne in investicijske
dokumentacije ter morebitnih potrebnih študij za gradnjo
novega podvoza, vključno s priključnimi cestami in komunalno infrastrukturo, pridobitve potrebnih zemljišč za
gradnjo novega podvoza, načina financiranja ter izvedbe
podvoza pod glavno železniško progo na Trati. Podvoz bo
skladno s sporazumom lahko zgrajen v letu 2023.
»Po zaprtju nivojskega prehoda za motorna vozila,
s katerim se občina ni strinjala, smo potem po dolgem
času in z veliko pogovarjanj dosegli sporazum, da bo Ministrstvo ob sodelovanju občine tukaj zgradilo podvoz,
namenjen tudi motornim vozilom. Stroške smo si razdelili tako, da bodo Slovenske železnice nosile stroške, ki

Občina Škofja Loka se ni strinjala z zaprtjem nivojskega prehoda,
a zdaj je le prišlo do kompromisa in do konca leta 2023 lahko
pričakujemo izgradnjo podvoza.
so pod železniškim zemljiščem, občina pa stroške, ki so
izven tega podvoza, torej za dostopne ceste in preureditev
cestnih navezav na to področje,« je pojasnil župan Tine
Radinja in ob tem izrazil zadovoljstvo, saj bo na tak način
poskrbljeno za večjo varnost vseh udeležencev v prometu: »Podpis sporazuma je osnova za akcijo, ki bo vodila
k želenim ciljem – večji varnosti za kolesarje in pešce
ter vzpostavitvi dostopa za osebni promet. Potrudili se
bomo, da bo projekt realiziran, kakor hitro bo to mogoče.«

Protipoplavna ureditev
Klavdija Škrbo Karabegović

K

onec junija je v Sokolskem
domu potekala javna predstavitev protipoplavne ureditve
območja Poljanske Sore od Puštala
do sotočja Selške in Poljanske Sore
ter Sore do Suhe. Na predstavitvi je
bilo izraženega tudi nekaj nasprotovanja projektu oziroma pomislekov.
Očitno je bilo, da bo potrebne še veliko komunikacije in sodelovanja z

občani, zato smo povprašali župana
Tineta Radinjo, v kakšni fazi se trenutno nahaja projekt.
»Čez poletje smo se veliko ukvarjali s projektom protipoplavnih ukrepov na Sori. Osebno menim, da je to
pomemben projekt, ki več sto ljudi
brani pred hujšimi posledicami poplav, in mislim, da moramo skupaj
poiskati rešitve, ki bodo strokovno
sprejemljive in ki bodo hkrati prišle
naproti ljudem. Veliko ljudi nasprotuje izvedbi protipoplavnih ukrepov na njihovih zemljiščih. Z njimi

se skušamo pogovoriti, stroka jim
je predstavila svoje predloge in argumente. V primeru, da do nekega
skupnega soglasja ne bo prišlo, tudi
protipoplavnih ukrepov ne bo. Želim
si, da bi z razumevanjem projekta,
načrtovanega s strani strokovnjakov,
ukrepe sprejeli in razumeli potrebo
po protipolavni zaščiti na ta način.
Pričakujem, da bo na podlagi razprav
in dogovorov možno sprejeti konsenz
in bodo tako naše občanke in občani
varni pred poplavami, ki nas lahko
ponovno doletijo,« je povedal župan.
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Iz delovnega poletja v prav takšno jesen
V poletnih mesecih je bilo samo na cestah odprtih skoraj dvajset gradbišč.
Številna dela na področju infrastrukture se nadaljujejo tudi v jesen.
Klavdija Škrbo Karabegović

Poletje je za nami. Kako ste zadovoljni s prireditvami in dogodki, ki
so potekali v teh mesecih?
Zelo sem vesel, da nam je uspelo
izpeljati festivale, prireditve in različno kulturno dogajanje v poletnih
mesecih. Ni bilo lahko. Veliko je bilo
negotovosti, predvsem za organizatorke in organizatorje. Res bi se jim
rad srčno zahvalil, ker so bili pogumni, da so skupaj z nami sprejeli izziv, se javili na razpise in pozive ter
organizirali dogodke v teh včasih
nemogočih in zelo negotovih razmerah. Tako festival Pisana Loka kot
ostalo poletno dogajanje je bilo super,
zelo raznoliko; verjamem, da za čisto vse okuse, od zelo resne glasbe do
popolnoma sproščene in najbolj moderne glasbe, od delavnic, filmskih
projekcij do predstav, razstav in še
bi lahko našteval. Vesel sem bil, ko
sem videl, da se tudi v teh okoliščinah da napolniti prizorišča in da je
mesto polno, živahno, veselo. Tudi
kakšna inovativna prireditev, kot je
Sladka Loka, se je že v prvem letu
zelo dobro prijela. Pohvalili so jo tako
občanke in občani kot obiskovalci in
obiskovalke od blizu in daleč.
Katere projekte na infrastrukturnem področju ste vodili v poletnih
mesecih?
Letošnje poletje je bilo zelo pestro,
kar smo lahko vsi skupaj občutili na
prometnih zastojih, ki so bili predvsem v smeri proti Ljubljani in tudi
marsikje skozi mestno jedro. Odprtih je bilo 17 investicijskih projektov
samo na cestah, potem pa tudi nekaj
na kanalizaciji, vodovodu, električ-

Tine Radinja / Foto: Gorazd Kavčič
nih instalacijah itd. Vsa gradbišča so
bila oziroma so nekatera še odprta
s ciljem, da na koncu dobimo lepšo
in boljšo infrastrukturo. Eden od
glavnih poudarkov je bil na cestah
na podeželju, kjer smo z več projekti
izboljšali že dotrajane ceste v obeh
dolinah in dolini Hrastnice. Položili smo kar nekaj novega asfalta, še
več pa opravili rekonstrukcij cest in
sanacij plazov. Drugi večji sklop je
predstavljala izboljšava kolesarske
infrastrukture, za katero smo pridobili evropska sredstva in kjer z novimi ali obnovljenimi kolesarskimi
potmi hkrati urejamo še druge elemente prometne varnosti – prehode
za pešce, dvignjene ploščadi, avtobusne postaje. Tretja pa je izboljšava
glavne cestne infrastrukture, ki se
prenavlja celostno v sklopu večjih
investicij. To pomeni tako z notranjim ustrojem ceste, vodovodom,
kanalizacijo, kot se dogaja na Grajski
in Poljanski cesti pa v Podlubniku,

ter seveda največja, sicer državna
investicija, skozi Godešič, kjer pa se
dogaja več stvari hkrati, tako ureditev državne ceste z novim križiščem
kot kolesarska in delno tudi druga
komunalna infrastruktura.
Katera gradbišča se bodo še odprla
do zime?
Imeli smo že uvod v delo za izgradnjo dveh mostov v Bodovljah,
pripravljamo se na odprtje gradbišča
v Gorajtah, kjer bomo obnavljali vodovod in cesto. Sledila bo obnova
ceste z infrastrukturo v Hafnerjevem naselju, na odseku, ki še ni prenovljen in dokončan, pa tudi pri Svetem Duhu. Razpis za Kidričevo cesto
bo objavljen jeseni. Ker pa gre za zelo
velik projekt, obstaja možnost, da
bodo izvajalci začeli delati še letos.
Kako ste se pripravili na začetek
pouka in večjo varnost šolarjev v
prometu?
Letošnji 1. september je bil zelo
vesel dan. Skupaj s podžupanom sva
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obiskala vse škofjeloške šole, pozdravila prvošolke in prvošolce ter
jim zaželela varno pot v šolo. Pregledali smo, kot vedno, vse šolske poti
ter skupaj s policistkami in policisti
potrdili, da so varne, da je v Škofji
Loki dobro in možno hoditi v šolo
peš, s kolesom, s skirojem, kar zelo
aktivno podpiramo. Čez poletje smo
uredili še nekaj kolesarnic in kolesarske infrastrukture. Želim si, da
bi pot v šolo za vse, ali so z rumeno
rutko ali brez, potekala brez nevšečnosti. Naj ob tem velja moj poziv, da
bodimo otrokom zgled, kako se obnašati v prometu, in uporabljajmo
čim bolj trajnostno mobilne rešitve
prevoza. Tako bomo koristili sebi,
našim otrokom in tudi okolju.
Ali tudi letos nameravate izvesti
projekt zaprte Šolske ulice?
Da. Tudi letos bomo v Tednu mobilnosti izvedli več aktivnosti na
Šolski ulici, jo delno ali popolno zapirali za nekaj časa. Želimo pa si tudi
namestiti nekaj trajnih ureditev na
tem območju.
Čez poletje ste, kot rečeno, izvedli številne investicije v šole in vrtec.
Kako pa kaže nadgradnji oziroma širitvi Osnovne šole Jela Janežiča?
Čez poletje smo tako kot običajno
izkoristili prosti čas za kar nekaj sanacij, adaptacij, prenov na osnovnih
šolah, tudi v vrtcu. Zdaj pa nas čaka
daleč največja, pa tudi dolgo načrtovana in pričakovana investicija, to je
nadzidek Osnovne šole Jela Janežiča. Finančna struktura je sprejeta.
Občine smo potrdile investicijski
plan, tako da bomo začeli izbiro izvajalca. Če bo ta izbran že na prvem
razpisu, bi lahko pozimi že začeli
dela. Upam, da bo projekt zaključen
do začetka prihodnjega šolskega leta.
S kakšnimi temami in projekti se
bosta ukvarjala občinski svet in občinska uprava v jesenskem času?
Vedno se že v drugi polovici avgusta začnemo bolj aktivno pripravljati na jesensko sejo občinskega
sveta, ki je bila tokrat namenjena
ustanovitvi medobčinskega inšpek-

V poletnih mesecih so se zvrstili številni dogodki in prireditve, ki so mesto ponovno naredili
živahno in veselo. / Foto: Mateja Rant
torata štirih občin. Ta bo po sprejetju
odloka v drugem branju lahko začel
svoje delovanje. Seja je bila namenjena tudi rebalansu proračuna, ki prinaša nekaj več denarja za ceste in za
nakupe zemljišč, ki jih potrebujemo
za komunalno infrastrukturo in za
projekte v sklopu participativnega
proračuna Naša Loka.
Omenili ste medobčinski inšpektorat. Kdaj natančno naj bi zaživel?
Štiri občine – Radovljica, Naklo, Medvode in Škofja Loka – ustanavljamo medobčinski inšpektorat.
Naša občina je odlok v drugem branju sprejela v mesecu septembru,
ostale tri občine pa naj bi do začetka
oktobra, kajti besedilo je usklajeno.
Tako da računamo, da bo medobčinski inšpektorat zaživel do konca
leta, nam pa se novi medobčinski
inšpektor pridruži še v tem mesecu.
Kaj je pokazala naročena študija o
smiselnosti krožišča pri Dolenčevih
vrtovih?
Pričakujemo, da bodo rezultati
študije znani v teh dneh. Takoj ko
študijo dobimo, jo bomo tudi predstavili javnosti.
Nekoliko nehvaležno je govoriti
o turistični sezoni, pa vendarle, ali

lahko rečemo, da je bila letošnja boljša, in kakšna vrsta turistov je prevladovala v tisočletni lepotici?
Letošnja sezona je bila boljša
kot lanska. A lanska ni nikakršna
primerjava proti letom 2019, 2018
in 2017. Začutil se je spet turistični utrip našega mesta, predvsem v
avgustu je bila Loka polna družin,
ki so prihajale od vsepovsod. Zlasti
smo opazili veliko gostov iz Nemčije, Avstrije, Španije in držav Beneluksa.
Kdaj boste naselili občinska stanovanja oziroma bivalne enote na
Trati? In kaj bo v nekdanjih prostorih krajevne skupnosti v Frankovem
naselju?
V kratkem bomo pozdravili prve
družine v stavbi na Kidričevi cesti.
Prostore nekdanje knjižnice na Trati preurejamo v štiri nova občinska
stanovanja, prav tako letos nakupujemo še dve novi stanovanji. Tudi
za prihodnje leto imamo v načrtu
nakup vsaj petih novih stanovanj,
ker si želimo, da bi občinski stanovanjski fond okrepili dolgoročno in
stanovanja ponudili v najem mladim družinam in drugim, ki jih po
trebujejo.

S subvencioniranjem obnove kozolcev želijo prispevati k izboljšanju podobe značilne kulturne krajine v naši občini.

Občinska sredstva za obnovo kozolcev
Do 25. septembra je odprt javni poziv za sofinanciranje obnove kozolcev na
območju občine.
Klavdija Škrbo Karabegović
Foto: Gorazd Kavčič

T

emeljni namen javnega poziva, ki bo odprt do 25. septembra, je, da z obnovo kozolcev prispevamo k izboljšanju
podobe značilne kulturne krajine
v naši občini. Predvsem pa, da s to
našo aktivnostjo lastnike kozolcev

odvrnemo od povsem neprimerne
rabe kozolcev za oglaševanje, ki
na vizualno najbolj izpostavljenih
lokacijah estetsko onesnažujejo
našo kulturno krajino,«« so zapisali
v pozivu.
Na voljo je deset tisoč evrov, pri
čemer je za vsak posamezen projekt moč dobiti največ dva tisoč
evrov. Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki-vlagatelji, katerih kozolci se nahajajo na območju občine

Škofja Loka, ne glede na kulturnovarstveni status kozolca. Prednost
pa imajo vizualno bolj izpostavljeni
kozolci, ki se nahajajo ob regionalnih cestah, in objekti s kulturnovarstvenim statusom. Upravičenci
se bodo s pogodbo zavezali, da bodo
v prihodnje objekt uporabljali izključno za kmetijsko in turistično
rabo. To pomeni, da obnovljeni kozolci ne bodo več smeli biti v funkciji oglaševanja.

Razpis za nagrade Staneta Severja

Zapora ceste Bukovščica–Strmica

Upravni odbor je objavil razpis za nagrade
Sklada Staneta Severja, in sicer dve nagradi za igralske stvaritve v slovenskih poklicnih gledališčih; eno nagrado za igralsko
stvaritev študenta dramske igre ali skupinsko nagrado študentov ter eno nagrado za
igralsko stvaritev v slovenskem ljubiteljskem gledališču. Predloge bodo zbirali do
7. oktobra.

Občina Škofja Loka obvešča, da bo zaradi nadaljevanja rekonstrukcije lokalne ceste vzpostavljena dolgotrajna popolna in delna zapora ceste med Bukovščico in Strmico, in sicer med 6. in
25. septembrom.
Popolna zapora: dnevno od 8.00 do 19.00
Delna zapora: dnevno od 19.00 do 8.00 (naslednjega dne)
V tem času dostop iz loške smeri do naselja Strmica, Stražišče
ni mogoč.
Do vasi Strmica je dostop možen le iz kranjske smeri.
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Zelena Loka, modro mesto

Foto: Sašo Kočevar

Drevesa nudijo prebivalcem prijetno ohladitev
v vročih poletnih dneh, saj poleg sence z
evapotranspiracijo ustvarjajo prijetno mikroklimo.
Tudi zato so kavarne, ki imajo vrtove v senci dreves
izredno priljubljene med občani.

Zakaj so drevesa v mestu pomembna in
kakšna je njihova vloga?
Mesta bi bila brez dreves izredno neprijeten
življenjski prostor.
Urbana drevesa imajo mnoge funkcije, kot so
omilitev mestne klime, biodiverziteta, dušenje
hrupa, izboljševanje kakovosti zraka, kroženje vode,
ekonomske koristi, socialne koritsti in estetske kotisti.

Pozor, drevo v mestu!

Senčniki nudijo le senco in ne vplivajo na znižanje
zračne vlage ter temperature. Ker so pogosto estetsko vprašljivi, nekatera mesta v starih mestnih jedrih
postavljajo pogoje glede barv in napisov na njih.

Drevesa za življenje.
Drevesa za naslednje generacije.

Občina Škofja Loka
Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo
Pripravila Hema Kunšič

Mestna drevesa uspevajo v težjih rastiščnih pogojih,
kot tista v naravnem okolju. Omejen prostor za
koreninski sitem, višje temperature, pomanjkanje
vode, zbitost tal zaradi prometa so le nekateri. Poleg
tega hiter razvoj mest in infrastrukture vse bolj izriva
zelene površine iz mest.
Zato moramo drevesa in ostalo zeleno infrastrukturo
toliko bolj ceniti in ji nameniti ustrezno nego in
varovanje.
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Ponovno vzpostavili triažo
Od včeraj, 13. septembra, je ponovno
vzpostavljena triaža ob vstopu v Zdrav
stveni dom (ZD) Škofja Loka, prav tako
morajo pacienti in spremljevalci izpol
niti vprašalnik o zdravstvenem stanju.
Prosijo, da ga v izogib dolgemu čakan
ju natisnete in izpolnite že doma. Prav
tako so spremenili urnik plačljivega
testiranja na hitre in PCR-teste, ki je
sedaj nekoliko krajši. Namesto ob 10.
uri začenjajo ob 11.30, nato pa testi
rajo enako kot prej, do 14. ure. Testi
ranje opravljajo v ZD Škofja Loka ob
ponedeljkih, sredah in petkih. Sobotni
termin ostaja v TIC-u (nekdanji Petrol
na Kidričevi cesti) med 9. in 12. uro.
Hkrati obveščajo, da danes na lokaciji
TIC-a poteka nenaročeno cepljenje, in
sicer med 8. in 12. uro. Na isti lokaciji
se bo zopet moč nenaročeno cepiti 28.
septembra.

Teden podeželja na
Loškem
V tednu od drugega do devetega oktobra se bo
na Škofjeloškem že tradicionalno, devetnajsto
leto zapored, odvijal Teden podeželja na Loškem.

Klavdija Škrbo Karabegović

N

amen tega tedna je povezovanje institucij in
društev, ki delujejo na
področju razvoja podeželja, ob
organizaciji in izvedbi različnih
dogodkov. Tako bodo organizirali tržnice na različnih lokacijah,
delavnico peke kruha in drobnega pekovskega peciva, svetova-

nje o vzgoji semen, kulinarično
delavnico za ozaveščanje širše
javnosti na temo starih loških
jedi s predavanjem o pomenu
lokalne hrane, predstavitev rezultatov analize kmetijstva na
Škofjeloškem in uresničevanja
strategije LAS loškega pogorja.
Vsebine bodo obogatili še čebelarski oziroma medeni dogodki
ter strokovna turistična vodenja
po Dvorcu Visoko in po utrdbi na
Golem Vrhu.

SOKOLSKI DOM ŠKOFJA LOKA SEPTEMBER 2021
Torek, 28. 9., ob 10.00 in 17.00
Dnevi evropske kulturne dediščine |
Voden ogled po razstavi »Cvetoča jablana«
Sreda, 29.9., ob 17.00
Dnevi evropske kulturne dediščine |
Mali loški kruhek
Vodenje po razstavi »Cvetoča jablana«

RAZSTAVE
Na vroči strani Alp, Razstava o življenju v času
podnebnih sprememb
(razstava bo na ogled do 15. 9.)
Mali loški kruhek

Otroški abonma

Filatelistična razstava ob 300. obletnici
Škofjeloškega pasijona in mladinska
filatelistična razstava Lokafila
(razstava bo na ogled do 15. 9.)
Dnevi evropske kulturne dediščine |
Razstava »Cvetoča Jablana« in nagrajenih del
Male Groharjeve kolonije 2020
(razstava bo na ogled od 17. 9 . do 17. 10.)

Dnevi evropske kulturne dediščine |
Razstava »Zlati most«
(razstava bo na ogled od 21. 9. do 17.10. v Mali
galeriji Občine Škofja Loka)
VPIS Koncertnega Kristalnega abonmaja in
Otroškega glasbenega abonmaja »Umetnost
otrokom« 2021/2022
Dosedanji abonenti: od 28. septembra do 3.
oktobra 2021
Novi abonenti: od 5. do 17. oktobra 2021
Pri blagajni Sokolskega doma Škofja Loka, v času
uradnih ur
Sokolski dom je v času razstav odprt:
od torka do petka od 10. do 12. ure in
od 17. do 19. ure
ob sobotah od 9.30 do 12.30 ure
ob nedeljah od 9.30 do 12.30 ure in
od 17. do 19. ure

Mestni trg 17 Ι 4220 Škofja Loka Ι (04) 511 23 35 Ι www.sokolskidom.si
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OBČINA ŠKOFJA LOKA
CIRIL PETERNELJ
NSi
Kako hitro čas beži, leto je okoli, koronavirus pa še kar
razsaja. A vendar vsa dela tečejo lepo naprej – zelo pa mi
je žal, da nismo mogli izvesti Pasijona. Kot član NSi opažam, da se na državni ravni v zadnjem času kljub težkim
časom veliko dela. Naj omenim, da sem tudi jaz prijatelj
Loke in okoliških vasi v naši občini. Kaj pa pri nas? Vidim, da tudi pri nas, v Loki, dela tečejo nemoteno naprej.
Moram pohvaliti lepo začrtano, lepo vidno cesto – kolesarsko pot od škofjeloške upravne enote do Zminca –
res lepo. Tudi dela na cesti Godešič–Reteče lepo tečejo,
čeprav malo počasi. Sicer pa ne vem, kako bo s to cesto
pozimi. Namreč, cesta se oža, postavljajo se otoki … Vem,
da vse z namenom umirjanja prometa, a kaj bo pozimi,
ko bo sneg, oteženo bo pluženje, pa tudi vožnja tovornjakov. No, pa to prepuščam strokovnjakom. Je pa res, ker
prihajam iz Drage, da se je večina prometa v tem času
odvijala skozi naše vasi. Še dobro, da smo v vasi zgradili
pločnik, mi je pa žal, da ne v celoti, saj moramo pešci hoditi po razritem pesku in travi. Upam, da tudi to zgodbo
enkrat pripeljemo do konca. Pa kaj bi tarnal, saj vem, da
se povsod po Sloveniji ubadajo z enakimi problemi.
V občinskem svetu sem aktiven že drugi mandat.
Kljub temu da imamo svetniki različna mnenja, pa na
koncu najdemo skupno rešitev, ki je, vsaj upam tako, najboljša za vse občane. Osebno se držim reka, da kdor veliko govori, malo naredi.
Ja, bo treba delati za dobro naših občanov, kakor tudi
nas samih. Sicer pa vem, da se župan z vso občinsko
upravo trudi po najboljših močeh ustreči vsem občanom
in da na koncu obvelja: kolikor imaš, toliko lahko daš, a
vendar mora biti pravično razdeljeno.
Naj na koncu dodam, da si močno želim, da bi seje občinskega sveta potekale v živo. Ker sem prijatelj Loke in
okoliških vasi, želim vsem občanom vse dobro, nič stresa, pač pa veliko uspehov.

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine
Škofja Loka objavljen
JAV N I R AZP IS
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škofja Loka
za neporabljena sredstva v letu 2021
(kontakt: Irena Studen, 04/51 12 313 in
Majda Luznar, 04/51 12 702).
Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija
sta na voljo na spletni strani Občine Škofja Loka www.
skofjaloka.si pod rubriko Razpisi in v pisarni Vložišča –
Glavne pisarne Občine Škofja Loka v pritličju, Mestni trg
15, Škofja Loka.
Datum: 1. 9. 2021

Tine Radinja l.r
ŽUPAN

NAROČNIK: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO
Obveščamo vas, da bo na spletni strani Občine
Škofja Loka od 30. 8. do 30. 9. 2021
objavljen naslednji
JAV N I R AZP IS
za sofinanciranje nadarjenih mladih glasbenikov in
plesalcev – Jobstov sklad 2021
(kontakt: Petra Mohorič Peternelj, 04/51 12 336).
Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija
sta na voljo na spletni strani Občine Škofja Loka www.
skofjaloka.si pod rubriko Javni razpisi ter v sprejemni
pisarni Občine Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15,
Škofja Loka.
Datum: 30. 8. 2021

Tine Radinja l.r.
ŽUPAN

NAROČNIK: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Prvi šolski dan na OŠ Ivana Groharja

V šolo po novo znanje
V štirih škofjeloških šolah in njihovih podružnicah je v novem šolskem letu v
šolske klopi prvič sedlo 256 učencev, štirinajst manj kot v preteklem šolskem letu.
Mateja Rant, foto: Tina Dokl

N

ajveč prvošolcev je šolski
prag tudi letos prestopilo v
Osnovni šoli (OŠ) Škofja Loka-Mesto, in sicer 92, v OŠ Cvetka
Golarja bo novo znanje nabiralo 69
prvošolcev, v OŠ Ivana Groharja 58
in v OŠ Jela Janežiča šest. V Podružnični šoli (PŠ) Bukovica so dobrodošlico pod šolsko streho prvič izrekli
14 učencem, PŠ Reteče bo obiskovalo
deset prvošolcev, PŠ Lenart pa sedem. Tudi letošnji začetek novega
šolskega leta je zaznamovan z epidemijo covida-19. Pouk se je začel po
modelu B, kar pomeni, da se izobraževanje izvaja v šolskih prostorih.
Poleg higienskih ukrepov, kot je nošenje mask, upoštevanje varnostne

razdalje in prezračevanje prostorov,
pa je za vstop v šolo po novem treba
imeti izpolnjen tudi pogoj PCT – preboleli, cepljeni, testirani.

Župan in podžupan obiskala
prvošolce
Na prvi šolski dan sta škofjeloške prvošolčke ter njihove starše in
učitelje pozdravila župan Tine Radinja oziroma podžupan Robert Strah.
Poleg spodbudnih besed, s katerimi
sta otroke pospremila na pot znanja,
sta jim razdelila knjižice z naslovom
Prvi koraki v svet prometa, odsevne
obeske in kresničke za boljšo vidnost
na cestah. Županu smo se ob obisku
prvošolcev pridružili na OŠ Ivana
Groharja. »Moja največja želja je, da bi
se imeli v šoli lepo in bi spoznali veliko novih prijateljev,« jim je zaželel in
dodal, da se bodo naučili pa kar spo-

toma. Zaželel jim je tudi, da bi šolsko
leto minilo mirno in varno ter predvsem v prostorih šole. Ob koncu pa jih
je še opozoril na varno pot v šolo ter
jih spodbudil, naj na cesti uporabljajo
rumeno rutico in odsevna telesa, da
bodo bolj vidni. »Če je le mogoče, v
šolo prihajajte peš ali s kolesom, saj se
tako tudi možgani zjutraj lažje zbudijo.« Ravnatelj Marko Primožič pa se je
pri prvošolcih najprej pozanimal, če
so preteklo noč dobro spali. »Vem namreč, da je prvi šolski dan poln vznemirjenja in so bile vaše misli najbrž
že včeraj usmerjene v današnji dan,
ko boste spoznali nove prijatelje in
učitelje, ki bodo v šoli vaši 'nadomestni starši'.« Želi si, da bi učenci radi
prihajali v šolo, se razumeli s sošolci
in bili čim bolj vedoželjni. »Če boste
veliko spraševali, boste dobili tudi veliko odgovorov,« jim je namignil.
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Učitelji so učencem za dobrodošlico ob vrnitvi v šolo pripravili
plakate s spodbudnimi mislimi.

Med počitnicami šole 'polepšali'
Tudi letošnje šolske počitnice so v šolah izkoristili
za nekatera večja ali manjša investicijsko-vzdrževalna
dela, s katerimi so izboljšali funkcionalnost in energetsko učinkovitost prostorov ter tako poskrbeli za trajnostne ekološke rešitve na šolskih in vrtčevskih objektih, je
pojasnil Alojz Bogataj z oddelka za družbene dejavnosti
na Občini Škofja Loka. V OŠ Ivana Groharja so po njegovih besedah izvedli menjavo oken v šolskih učilnicah

in kabinetih, v podružnični šoli Lenart pa uredili novo
učilnico. V OŠ Škofja Loka-Mesto so poskrbeli za obnovo strehe na severni strani šole in sanacijo balkona nad
glavnim šolskim vhodom. V OŠ Cvetka Golarja so se
učenci po počitnicah razveselili obnovljene stare šolske
telovadnice, kjer so položili nov parket. Uredili so tudi
novo šolsko kolesarnico. V Vrtcu Škofja Loka so v enoti Biba bogatejši za sodobni domofonski sistem, v enoti
Kamnitnik pa so vgradili dodatno opremo in uredili prezračevanje v tamkajšnji kuhinji. Skupaj so za omenjene
naložbe namenili približno 350 tisoč evrov, je še pojasnil
Bogataj.
Na občini pa ta čas vodijo tudi največjo investicijo na
področju vzgoje in izobraževanja, gradnjo nadzidka v OŠ
Jela Janežiča. Naložba je ocenjena na 1,7 milijona evrov.
»Za nov, sodoben prizidek šole smo že pridobili gradbeno
dovoljenje in sklep ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o sofinanciranju investicije, podpisan je
tudi dogovor med občinami Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri in Medvode o medsebojni delitvi
stroškov investicije,« je razložil Bogataj in dodal, da je ta
čas v pripravi pogodba o sofinanciranju investicije tudi s
strani ministrstva. »Jeseni bomo objavili razpis za izbiro
izvajalca gradbenih del, dela pa se bodo začela v prihodnjem letu.

Vseživljenjsko varovanje narave
sti. V pol leta so v Škofji Loki, Gorenji vasi, Žireh in Železnikih izvedli 200 ur izobraževalnih vsebin, namenjenih ozaveščanju prebivalcev Loškega pogorja o ohranjanju narave. V oktobru se delavnice
nadaljujejo, saj je projekt predviden do konca leta 2022. Vabljeni
k obisku spletne strani Ljudske univerze Škofja Loka, ki je vodilni
partner projekta, kjer najdete tudi vsebino delavnic in možnost
prijave. Partnerji v projektu so še Drevesnica Zakotnik, Mizarstvo
Drlink in Turistično društvo Žirovski vrh.
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LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 1A, ŠKOFJA LOKA

Ljudska univerza Škofja Loka je v preteklem letu začela izvajanje brezplačnih izobraževanj, financiranih iz projekta Vseživljenjsko varovanje narave. Potekale so različne delavnice reuporabe
materialov (moderni mozaik, kvačkanje, šivanje, izdelava žužkohotelov iz lesa) ter predavanja na temo ohranjanja avtohtonih
sadnih drevesnih vrst. Člani Turističnega društva Žirovski vrh v
sklopu projekta obnavljajo nosilne objekte na Poti skozi Zalo,
ki bodo opozarjali na ohranjanje narave ter biotske raznovrstno-
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V romanih našel tri
stične točke
Na predzadnji Bralnici v vrtcu
Sokolskega doma so se že po tradiciji
posvetili predstavitvi romanov
na maturi, letos znova z Aljošo
Harlamovim.
Mateja Rant

L

etošnja romana na maturi – Velikega Gatsbyja
Francisa Scotta Fitzgeralda in Čudežnega Feliksa
Andreja Hienga – je urednik Cankarjeve založbe
in literarni kritik Aljoša Harlamov predstavil na izviren
in pronicljiv način. Osredotočil se je na stične točke med
obema romanoma, ki jih je našel v družbenem razredu,
spolu in spolnosti.
»To, v kateri družbeni razred sodite, je zelo pomembno
pri tem, s kom imate spolne odnose, zlasti pri ženskah,«
je poudaril in dodal, da je prav tako v obeh romanih čutiti
razredno napetost in nesprejemanje nekoga, ki prihaja iz
nižjega stanu. Zelo pomembna tema v romanih je še spol.
»Če si v tem času rojen kot ženska, so tvoje možnosti v
življenju zelo omejene.« Zadnja stična točka je spolnost
– v obeh romanih je eno od gibal dogajanja ljubezenska
afera. Harlamov je prihodnjim maturantom svetoval, naj
bodo pri branju pozorni predvsem na začetek in konec
zgodbe. »Avtorji vam hočejo zgodbo 'prodati', vas navdušiti za branje. Zato zelo premislijo, kako bodo začeli. Začetek
ima veliko simbolno težo in daje slutiti celotno zgodbo.«
Na koncu pa avtorji še razložijo celotno zgodbo.
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e
te
v
brezplač
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unalniš ki teč aj
	nadaljevalni
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Predzadnja Bralnica je bila tako kot vsako leto tudi letos namenjena
predstavitvi romanov na maturi.

Ljudska univerza
S� ko 04
ja Loka,
Podlubnik
1b
www.lu-sko
jaloka.si,
506 13
80
www.lu-skofjaloka.si, 04 506 13 80
www.lu-sko jaloka.si,jaloka.si
04 506 13 80
tanja.avman@lu-sko
tanja.avman@lu-skofjaloka.si
tanja.avman@lu-sko
jaloka.si

ZAPOSLIMO: TRGOVEC IN MONTER
HIDRAVLIČNIH CEVI (M/Ž)
Kontakt: 04 515 60 33
Nenehno stremenje k izboljšavam, prava pomoč kupcu s pravimi 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.
Več o nas in ostalih razpoložljivih delovnih mestih si lahko preberete na naši
spletni strani: www.ines.si.

Naloge in odgovornosti:

·	omogočanje prijetnih in enostavnih nakupov strankam, svetovanje
kupcem pri nakupu blaga in posredovanje informacij

·	skrb za založenost trgovine in označevanje blaga
·	prejemanje naročil, sledenje in realizacija le-teh in skrb za blagajniško
dokumentacijo
· izdelava in montaža hidravličnih cevi
·	izdelava prevzemnih in izdajnih dokumentov ter ostala
administrativna dela
	
· dosledno opravljanje dela v skladu s prodajnimi načeli natančnost,
samoiniciativnost, odgovornost, zanesljivost, sposobnost
samostojnega dela
·	opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca
in navodili nadrejenega

Pričakujemo:

·	dinamičnost in veselje do dela s kupci, željo po pridobivanju novih 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
·	dvoizmenski urnik dela (prva izmena od 7:00 do 15:00,
druga izmena od 11:00 do 18:00)
·	možnost napredovanj
·	stimulativno nagrajevanje
·	priložnost za osebni in karierni razvoj

Če želite postati član naše ekipe, vas vabimo da najkasneje do 26. 9. 2021
pošljete pisno prijavo, ki vsebuje dokazila o izobrazbi ter kratek življenjepis,
preko ene od ponujenih prijavnih možnosti: po e-pošti na zaposlitev@ines.si
ali na naš naslov: INES, d. o. o., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka.

Zaradi širitve poslovanja iščemo dinamične, natančne in zanesljive osebe za delo na

Zaradi
širitve
poslovanja iščemo dinamične, natančne in zanesljive osebe za delo na
delovnem
mestu:
delovnem mestu:

UPRAVLJALEC STROJEV (m/ž)

UPRAVLJALEC STROJEV (m/ž)

KAJ NUDIMO?

KAJ
NUDIMO?
• dobre delovne pogoje v mladem kolektivu, kjer so nam medsebojni odnosi zelo

pomembni,
• dobre
delovne pogoje v mladem kolektivu, kjer so nam medsebojni odnosi zelo
• pomembni,
dinamično delo na visokotehnoloških računalniško vodenih linijah,
konkurenčno
plačo
in druge nagrade z možnostjo
napredovanja,
• • dinamično
delo
na visokotehnoloških
računalniško
vodenih linijah,
dolgoročno inplačo
varnoinzaposlitev,
• • konkurenčno
druge nagrade z možnostjo napredovanja,

štiriizmensko
s prostim
vsakim četrtim tednom in vsakim drugim vikendom,
• • dolgoročno
in delo
varno
zaposlitev,

• brezplačno kavo/čaj in sadje ter druge ugodnosti, da se zaposleni v delovnem okolju
dobro počutimo.

• štiriizmensko delo s prostim vsakim četrtim tednom in vsakim drugim vikendom,
• brezplačno kavo/čaj in sadje ter druge ugodnosti, da se zaposleni v delovnem okolju
dobro počutimo.

Več informacij in prijave na spletni strani:
https://www.filc.si/odprta-delovna-mesta/

Več
in 48,
prijave
spletni
strani:
Filcinformacij
d.o.o., Trata
4220na
Škofja
Loka,
tel: (04) 29 77 456
https://www.filc.si/odprta-delovna-mesta/
Filc d.o.o., Trata 48, 4220 Škofja Loka, tel: (04) 29 77 456
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Skoraj petdeset
'zlatnikov' iz Škofje Loke
Mednarodni program za mlade MEPI
je letos v Sloveniji zaključila sedma
generacija prejemnikov zlatih priznanj,
tako imenovanih zlatnikov.

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
Vpis v šolsko leto 2021/22

SREDNJA ŠOLA
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
oblikovalec kovin – orodjar
avtoserviser
avtokaroserist
inštalater strojnih inštalacij
strojni mehanik
mizar
tapetnik

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
strojni tehnik
avtoservisni tehnik
lesarski tehnik

INFORMATIVNI DAN ZA SREDNJO ŠOLO:
15. 9. 2021 od 15. do 17. ure
v pisarni 235 (II. nadstropje)

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
inženir strojništva
inženir lesarstva

INFORMACIJE:

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

w w w. s c sl. si

Šolski center Škof ja Loka
Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka
04/506 23 00, info@scsl.si, www.scsl.si

Mateja Rant

Z

lato priznanje si je z večletnim prizadevanjem prislužilo 153 mladih, največ z Gorenjske, kar 96, so
sporočili iz Zavoda MEPI. 'Zlatniki' prihajajo tudi
iz Škofje Loke, in sicer iz Gimnazije Škofja Loka in Šolskega centra Škofja Loka, skupaj jih je skoraj petdeset,
so pojasnili na Občini Škofja Loka.
Gre za svetovno priznan program osebnega razvoja,
ki mladim med 14. in 25. letom starosti omogoča, da z
aktivno udeležbo na različnih področjih odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. »Program, ki ga na
globalni ravni izvaja več kot 130 držav, mlade opremi z
znanji in veščinami, ki jih znotraj formalne izobrazbe
pridobijo v manjši meri.« Program MEPI ima tri stopnje
– bronasto, srebrno in zlato – in štiri področja, ki mlade
spodbujajo k aktivnemu preživljanju prostega časa –
rekreativni šport, veščine, prostovoljstvo, pustolovske
odprave in dodatno področje na zlati stopnji, projekt
Neznani prijatelj, so razložili v Zavodu MEPI. »Koncept
temelji na izkustvenem učenju in vsakemu posamezniku prilagojenem programu dejavnosti v prostem času.
Mladi se tako učijo neposredno iz lastnih izkušenj.« Iz
širokega nabora aktivnosti si vsak posameznik oblikuje
program, odrasli pa jim nudijo oporo in svetovanje ter
posebna znanja. V skladu z načelom netekmovalnosti
vsak udeleženec programa MEPI tekmuje le sam s sabo
in s svojimi cilji. »Merilo za pridobitev priznanja MEPI
tako temelji na izboljšanju znanj ali sposobnosti udeleženca glede na njegove individualne cilje.«
Med učinki programa so v Zavodu MEPI poudarili krepitev zavedanja mladih o pomenu varstva okolja,
krepitev enakosti med spoloma, zmanjševanje stopnje
nasilja, izboljšanje učnega uspeha, krepitev zaposljivosti mladih, večjo participacijo mladih v civilni družbi
in krepitev zdravja. V Sloveniji se program MEPI izvaja
od leta 1997, doslej se je v program vključilo več kot 6500
mladih.
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Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d.

Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d.

DELAVEC V PROIZVODNJI (M/Ž)

DELAVEC ZA POTREBE
ELEKTRO VZDRŽEVANJA (M/Ž)

NALOGE
– delo v proizvodnji
PRIČAKUJEMO
– izobrazbo tehnične smeri (strojna, elektro …)
– zaželene izkušnje v proizvodnji
– samostojnost pri delu
NUDIMO
– zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja
v nedoločen čas
– 4-izmensko delo
– redno plačilo, mesečna stimulacija, božičnica
– urejene odnose in delovno okolje
– vključitev v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
– vključitev v kolektivno zdravstveno zavarovanje
»Prva Zdravje Specialisti«
– nezgodno zavarovanje
STE SE PREPOZNALI? Vabimo vas, da se prijavite.
Prijava na delovno mesto
Kandidate, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da svojo predstavitev pošljete na spodnji naslov ali na e-pošto
petra.hunjadi@goricane.si, najkasneje do 30. 9. 2021.
Goričane, tovarna papirja Medvode, d. d.,
Ladja 10, 1215 Medvode
Družba Goričane izhaja iz ene najstarejših slovenskih papirnic, ki je bila
ustanovljena leta 1740. Deluje v visoko specializiranem segmentu izredno
kakovostnih, nemasovnih in nizkogramskih papirjev. Proizvodni program
obsega specialne papirje v gramaturnem območju od 37 do 150g/m2.
S svojo blagovno znamko SORA je prisotna v 40 državah sveta. Družba ima
certifikate ISO-9001, ISO 14001, FSC®, PEFCTM in ISEGA. Proizvodi so namenjeni za tisk navodil v farmaciji in kozmetiki, za tisk knjig, promocijskih materialov, verske literature, tehničnih priročnikov, etiket, embalaž.

Splača se biti naročnik
Gorenjskega glasa

Kraj: Medvode

NALOGE
– vzdrževanje in kontrola strojev in naprav ter poročanje o stanju
– uporaba tehnične dokumentacije
– obvladovanje predpisanih zapisov
PRIČAKUJEMO
–IV. st. poklicne izobrazbe elektro smeri
–p
 oznavanje zgradbe in funkcije strojev in naprav, elektro
elementov in postopkov menjave ter poznavanje
proizvodnega procesa
–razumevanje tehnične dokumentacije
–sposobnost za delo na višini
– poznavanje krmilnih sistemov
– specifična znanja posameznih področij (hidravlika,
pnevmatika, tesnila …)
–natančnost, samoorganiziranost, zanesljivost, timsko delo
– iznajdljivost pri reševanju tehničnih težav
NUDIMO
– zaposlitev za določen čas 3 mesecev z možnostjo
podaljšanja v nedoločen čas
–redno plačilo, mesečna stimulacija, božičnica
–urejene odnose in delovno okolje
–vključitev v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
– vključitev v kolektivno zdravstveno zavarovanje
»Prva Zdravje Specialisti«
– nezgodno zavarovanje
STE SE PREPOZNALI? Vabimo vas, da se prijavite.
Prijava na delovno mesto
Kandidate, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da svojo predstavitev pošljete na spodnji naslov ali na e-pošto
petra.hunjadi@goricane.si, najkasneje do 30. 9. 2021.
Goričane, tovarna papirja Medvode, d. d.,
Ladja 10, 1215 Medvode

Pokličite 04/201 42 41 ali
pišite: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Kraj: Medvode
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V družbi z
Domnom in
Pepetom
Pr’ Pepet je že dober
mesec, pa še ves
september bo, na ogled
razstava slik in skulptur
akademskega slikarja
Domna Slane.
Igor Kavčič

D

omača piva, dobra kava, najboljša slovenska vina pa kaj
dobrega za pojesti so stalnica
lokala na vrhu najbolj strmega klanca v središču Škofje Loke. Ta čas v
ponudbo brez zadržkov lahko uvrstimo tudi razvajanje miselnih vijug
in duha, ki ga spodbuja razstava slik
in skulptur domačina, akademskega
slikarja Domna Slane. Več kot trideset del malega formata na lesu, lič-

Pr' Pepet se slike in skulpture Domna Slane počutijo kot doma. / Foto: Igor Kavčič
no uokvirjenih v masivne kovinske
okvirje, je na ogled v vseh prostorih
gostilne, v predprostoru in obeh sobah. Gledamo ekspresivne zapise, ki
sicer dajejo vtis potopisov iz neznanih krajin, a se nam vendarle zdi, da
smo v njih vendarle že bili. Pred leti,
to pomlad, tisti petkov večer, pretekli
konec tedna, danes zjutraj …, vselej
drugače, vsakič nekje drugje.
Način, na katerega se je slikar
'sprehodil' po pokrajinah, je zanimiv.
»V delavnici imam biljardno mizo, ki
je, kadar ne igram biljarda, pokrita z
veliko leseno ploščo. Tako pripravljeno mizo sicer uporabljam za delovno
površino. Na njej je v tridesetih letih
moje delo pustilo ogromno sledov

KAKO OKREPITI IMUNSKI SISTEM?
Vas skrbi za vaše zdravje? Imamo rešitev.
Vas skrbi za vaše počutje? Imamo rešitev.
Ponujamo celosten pristop pri obravnavi vaših težav.
BIORESONANCA – je celovita metoda zdravljenja, ki je usmerjena k spodbujanju
lastnih zdravilnih moči telesa. Izjemna pomoč pri krepitvi imunskega sistema.

VITA SPA D.O.O., GORENJAA VAS - RETEČE 74, ŠKOFJA LOKA

FIZIOTERAPIJA – TERAPEVTSKE MASAŽE, ROČNA LIMFNA DRANAŽA, ODPRAVA
BOLEČIN V HRBTENICI IN SKLEPIH, SANACIJA POŠKODB IN DRUGE TERAPIJE.
NOVO – OBLIKOVANJE TELESA IN ZMANJŠEVANJE MAŠČOBNIH OBLOG
(najnovejša in izjemno učinkovita metoda)
VELIKA JESENSKA AKCIJA!

VITA SPA, d.o.o., P.E. Cesta komandanta Staneta 4a
Medvode (TC Spar 1. nadstropje)
Spletna stran: www.vita-spa.si
Informacije in naročila: 031 807 784

različnih materialov, ki jih uporabljam pri delu, od akrilnih barv, oglja,
voščenk, tuša, različnih sprejev, lakov … Vsake toliko časa je dobro kaj
počistiti, nakar sem opazil, kako
se porajajo zanimive kompozicije,«
pripoveduje Domen, ob tem poslušalcu sicer ponudi prve zaključke, a
v želji slednjega nadaljuje: »Najprej
sem si nabavil nov lesen pokrov za
mizo, starega pa sem odstranil, ga
očistil in ga po segmentih, glede na
posamezne kompozicije, ki sem jih
opazil, razrezal na vsaj petdeset kosov.« Ampak v pokrajinah zasledimo
recimo obris hiše, figuro, predmet
... »Vsako izmed slik sem seveda
nadgradil s svojimi likovnimi intervencijami. Prav te so bile vedno
znova inspiracija za slike, ki so nastajale.« Umetnik, ki je poznan po
tem, da v svojem ustvarjalnem delu
pogosto v umetnine združuje različne materiale: les, kovino, kamen …,
je svoje pokrajine na lesu umestil v
lične kovinske okvirje, zanje izrisal
profile, jih dal v izdelavo prijatelju in
jih kasneje kemično ali barvno glede
na sliko dodatno obdelal.
Ko berem naslove slik: Pred nevihto, Nekje ob morju, pa tudi Loka,
Gora, Sora in Upanje, Sanje, Biba leze,
Babičin šopek, Srnjaček ali recimo
Cassanova na begu, pomislim na …,
na vse to. »Tudi jaz sem ob pogledu
na posamezno sliko razmišljal o tem
in onem. Od tod tudi naslov za vsako
sliko,« stavek podaljša Domen. Spre-

hod po 'Pepetovem' daje občutek, da se slike v prostoru
počutijo odlično.
Ob slikah je slikar v prostor umestil tudi svoje prepoznavne skulpture. Podobe, ki jih oblikuje, največkrat
prihajajo iz živalskega sveta. »Inspiracijo iščem v različnih odsluženih kosih lesa, kovine, kamna, roževine …, naj
bodo ti delo narave ali pa predmeti iz naše zgodovine. Ti
me inspirirajo, zato jim v svojih skulpturah dajem novo
vsebino in jih s tem obudim v novo življenje. Nastajajo ribe,
ruševci, ptice, srnjački, birokrati …,« pove sogovornik, ki
mora pri delu vsekakor pokazati precej ročnih spretnosti.
»Šišam, brijem, zube vadim (strižem, brijem, pulim zobe),«
pojasnjuje svojo univerzalnost. Še kako je namreč močan
v tehnološkem smislu, uči se od mojstrov obdelave kamna, lesa, kovine in jim vrača z izkušnjami svojih, včasih
prav nenavadnih ustvarjalnih praks. Ustvarja po občutku,
včasih ga kakšna skulptura potegne v dneve in mesece
dela, spet drugič opravi osvežitveni preskok v slikarstvo.
Še ena zanimivost je povezana z razstavo Domna Slane Pr' Pepet. Na odprtje in druženje ob tem je prišel tudi
predsednik države Borut Pahor. Domen ga je popeljal po
razstavi, škofjeloška izjava leta pa je postala tista Jana
Plestenjaka, ki je na dogodku zaigral nekaj svojih pesmi
in v vedrem vzdušju dodal: »Aha, predsednik, na bratovo
razstavo pridete, na moj koncert pa vas še ni bilo.«

Foto: osebni arhiv Domna Slane
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Na razstavi, predsednik Borut Pahor in Domen Slana s svojo Urško
»Pr' Pepet je več kot odličen prostor za razstavo mojih
del. Z Janezom sva dolgoletna prijatelja in lahko bi rekel,
da tudi lokal prijateljuje z mojimi deli in obratno,« doda
Domen.
Če imamo občutek, da Domnova dela nekako sodijo k
Pepet, se vedno bolj zdi, da so slike in skulpture tu pravzaprav doma. Še ves september oziroma dokler si ne poiščejo novega doma. Razstava je seveda prodajna.
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Smrt s koso na Loškem gradu
Zanimiv relief iz nekdanje cerkve sv. Martina v
Poljanah danes najdemo na Loškem gradu.
Igor Kavčič, foto: Janez Pelko

D

Andi, d.o.o., Žiri, Idrijska cesta 3A, Žiri

a bi relief Smrti s koso na Loškem gradu prav zares našli,
je potrebne kar nekaj raziskovalne žilice, morda pa – po tem, ko
stopimo na grajsko dvorišče – zgolj
več pozornosti in ostrega vida. Relief
Smrti s koso je namreč danes vzidan
v zunanjo steno Loškega gradu, blizu
glavnega vhoda v muzej.
Zakaj poljanski relief na Loškem
gradu? Zgodbo, če ji lahko tako rečemo, bolj natančno pa dejstva, razkriva muzealka Nina Misson. Cerkev
sv. Martina v Poljanah nad Škofjo
Loko je bila prvič omenjena že v 13.
stoletju. Leta 1710 so začeli baročno cerkev graditi po načrtih Matija
Mačka iz Žabje vasi pri Poljanah, zaradi medvojnih poškodb pa so jo leta
1954 podrli. Večina notranje opreme
je bila med drugo svetovno vojno
uničena. Nekaj redkih predmetov je
uspelo rešiti domačinom, nekatere
so pripeljali v Loški muzej. Eden od
teh je najverjetneje gotski, mogoče
pa celo romanski relief Smrti s koso.

Missonova je relief temeljito premerila, hkrati pa svoje vizualne vtise
tudi ubesedila. Najdaljša stranica ohranjenega spomenika iz Poljan meri
81, krajša 65 centimetrov, v širino pa
dobrih 61 centimetrov. »Prvotno je
bila podoba najbrž nekoliko večja, saj
je spodnji desni kot odlomljen. Relief je plitek, malo globlje so vrezane
le okrogle oči okostnjaka. Tudi obod
lobanje je nekoliko globlje klesan,
medtem ko je nosna votlina plitkejša,
ostale poteze obraza pa so danes že
izbrisane, morebiti pa jih sploh nikoli
ni bilo,« ugotavlja Nina. Ploščo obroblja še dekorativen šiv, sestavljen iz
trikotnih elementov, nanizanih v dve
vrsti. Na reliefu iz Poljanske doline so
proporci nerealistično prikazani, saj
so kosti rok v primerjavi s trupom veliko prekratke.
Raziskovalka opisuje njegove anatomske značilnosti: »Nepoznavanje
anatomije človeškega telesa je najbolj
očitno v nepravem številu reber – okostnjak ima na desni strani prikazana
tri rebra, na levi pa štiri. Nekoliko bolj
realistično obliko ima medenica, na
katero se priključi hrbtenica s trtico.
Podoba se zaključi pri okostnjakovih

V računalniški obdelavi je na reliefu
pobarvana kosa, da je bralcu bolj vidna.
kolenih. Anatomske nerodnosti za
čas nastanka spomenika niso presenetljive. Dela s področja anatomije, ki
so bila pomembna (tudi) za likovno
umetnost, so namreč precej mlajša.
Prav tako moramo imeti v mislih, da
gre najbrž za simbolično upodobitev,
za katero realistično, naravi zvesto
upodabljanje niti ni tako pomembno.«
Na spletni strani Loškega muzeja
avtorica zapisa o reliefu upodobitve
okostnjakov postavi v zgodovinski
kontekst, ob čemer ubesedi tudi razvoj tovrstnih podob vse do njihove
uporabe v krščanstvu. Sicer pa, kot
zapiše Nina Misson, v metaforičnem
smislu taka podoba smrti s koso človeka opominja na kratkost in krhkost življenja, saj so vse živeče stvari
na koncu pokošene. Smrt je tako naraven, samoumeven del cikla časa.
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Predmeti za razstavo
Igor Kavčič

V

Loškem muzeju konec leta pripravljajo razstavo
o povojnem obdobju 1945–1991 v Škofji Loki in
okolici, na kateri bodo predstavili tudi vsakdan
ljudi. V muzeju vas zato pozivajo, da če imate v domačih
shrambah in zbirkah staro prehransko embalažo (znamk
Kraš, Šumi ...), kozmetično embalažo ali album z imenom
Životinjsko carstvo iz časa Jugoslavije in bi bili to pri
pravljeni posoditi ali darovati Loškemu muzeju, pokličete
kustosinjo Biljano Ristić na telefon 04 5170 405 ali ji pi
šete na elektronski naslov biljana.ristic@loski-muzej.si.
Razstava bo po različnih temah, ki se bodo med seboj
prepletale, predstavila splošen oris in razvoj ter nekatere
posebnosti loškega območja v času Jugoslavije in seveda
njegovo umestitev v širši 'jugoslovanski' kontekst. »Teme
bodo različne – od splošnih orisov razvoja naše občine
preko povojne obnove, gradnje, urbanističnega razvoja,
šolstva, zdravstva, vsakdanjega življenja, umetnosti in
kulture, gospodarstva in industrije z odnosom do delav

stva, priseljencev iz drugih republik, nastanka Teritorialne
obrambe in delovanja Jugoslovanske vojske, osamosvojit
venega obdobja, tu bo še polno raznih drobcev in zanimivo
sti,« razstavo napoveduje Ristićeva in dodaja: »Predstavili
bomo tudi razvoj rokovske in pankovske glasbe ter bande,
ki so delovali na Loškem v času Jugoslavije, predvsem od
70-ih in 80-ih let dalje.«
Pri snovanju interdisciplinarno zastavljene razstave
sodelujejo zgodovinarka Biljana Ristić, zgodovinarka in
etnologinja Sara Šifrar Krajnik, Jože Štukl kot pozna
valec orožja in JLA ter umetnostna zgodovinarka Petra
Čeh. Razstava bo na ogled konec leta v Galeriji na Gradu.

DNEVI ODPRTIH VRAT
V PLESNI ŠOLI ART Šk.Loka
od 13., 14., in 15. SEPTEMBRA 2021
Brezplačna predstavitev vseh programov
v treh sodobnih plesnih dvoranah s parketom
Plesni učitelji z licenco združenja plesnih
učiteljev Slovenije

ROJSTNO DNEVNE ZABAVE:
ponedeljek

torek

17.00 Ples za
najmlajše: 2-3 let

17.45 Ples za
najmlajše: 4-5 let
18.30 Solo LATINO
začetna stopnja
ples samo za ženske

19.30 Solo LATINO
nadaljevalna stopnja
ples samo za ženske

17.00 Balet za
najmlajše 3-6 let
17.30-18.30 HIPHOP
7-11 let in 12-17 let

sreda
18.15 Jazz balet:
6-11 let in 12-17 let
19.30-20.15 Družabni ples
( diskofox)
20.30 PREPLESAVANJE
družabni ples

Družabni ples, Začetni tečaj, čet, 23.9 ob 20.30
Nadaljevalni tečaj 1, sreda, 29.9 ob 19.00
Salsa&Bachata, Začetni tečaj, sreda, 29.9 ob 20.30

Možnost najema prostora za seminarje, vadbe..

INFORMACIJE IN PRIJAVE: www.plesniklub-art.com/ 041244244
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Grožnja življenju, kot ga poznamo danes
V Sokolskem domu si je bilo ves mesec mogoče ogledati razstavo s pomenljivim
naslovom Na vroči strani Alp o življenju v času podnebnih sprememb.
Mateja Rant, foto: Primož Pičulin

R

azstava prikazuje, kako bomo
živeli v Sloveniji, če se ne
bomo ozirali na podnebne
spremembe, že konec 21. stoletja – to
ni neka oddaljena prihodnost, ampak čas, v katerem bodo živeli naši
otroci,« poudarja Urban Kristan z oddelka za okolje in prostor na škofjeloški občini, ki je razstavo postavila v
sodelovanju z Umanotero, Slovensko
fundacijo za trajnostni razvoj. Podnebne spremembe namreč predstavljajo resno grožnjo življenju, kot ga
poznamo danes, a ni še vse izgubljeno, poudarjajo pripravljavci razstave.
»Še vedno lahko ublažimo podnebno
krizo in se taki prihodnosti izognemo.«
O tem, da podnebne spremembe
niso nekaj oddaljenega oziroma nekaj, kar se dogaja drugim, pričajo že
naravne katastrofe, ki so v zadnjem
obdobju prizadele škofjeloško območje. »Spomnimo se poplav v Železnikih, nekaj let zatem je poplavljala
Poljanska Sora, nato je območje prizadel še žledolom, ki mu je sledil napad lubadarja.« Zato je razstava po

V Sokolskem domu si je bilo ves mesec mogoče ogledati razstavo s pomenljivim naslovom Na
vroči strani Alp.
besedah Jerneja Tavčarja iz Občine
Škofja Loka po eni strani opomin,
obenem pa klic k 'prebujenju'. A časa
za ukrepanje je vse manj, opozarjajo
snovalci razstave. »Kriza, ki jo prinašajo podnebne spremembe, je naj-

večji izziv, s katerim se je človeštvo
kdajkoli soočilo. Da bi preprečili najbolj nevarne posledice podnebnih
sprememb, bi morali še pred sredino
stoletja postati podnebno nevtralna
družba. To pomeni, da izpusti toplo-
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grednih plinov, ki jih ustvarjamo s
svojim načinom življenja, ne bi smeli biti večji od zmožnosti naravnih
ponorov, da jih odstranijo iz ozračja.«
Z razstavo so zelo nazorno prikazali, po kateri poti bo šla tudi Slovenija, če ne bomo storili ničesar, da
bi zmanjšali izpuste toplogrednih
plinov. »Poletja bodo ob koncu 21.
stoletja zelo vroča. V nižinskih delih
Slovenije bo tudi do devetdeset vročih dni s temperaturo nad 30 stopinj
Celzija letno. Več bo tudi tropskih
noči, ko se temperatura ponoči ne
spusti pod 20 stopinj Celzija.« Dolga
vroča obdobja bodo posebno neprijetna v mestih, kjer učinek toplotnega otoka dodatno povečuje toplotno
obremenitev prebivalcev, poudarjajo
pripravljavci razstave. Skupna količina padavin poleti in jeseni se v prihodnje ne bo bistveno spremenila,
drugačna pa bo njihova razporeditev.
»Toplejši zrak lahko namreč zadrži
več vlage, preden se ta sprosti v obli-

ki padavin. Zato bodo sušna obdobja
daljša, prekinjale pa jih bodo močne
padavine.«
A razstava nima namena vzbujati strahu, poudarja Urban Kristan.
»Z razstavo smo želeli tudi spodbuditi zavedanje, da se takšni priho-

vlogo pri prehodu v podnebno nevtralno družbo imajo lokalne skupnosti, še poudarjajo. »Politike prehoda v podnebno nevtralno družbo
se v praksi najbolj vidno realizirajo
na lokalni ravni. Tudi posledice
podnebnih sprememb najbolj ob-

V želji, da bi razstava dosegla še več ljudi, na občini
načrtujejo, da bi jo v prihodnje postavili še v okviru panojev
na Mestnem trgu.
dnosti še lahko izognemo. K temu
lahko prispevamo vsi tudi kot posamezniki s spremembo življenjskega
sloga.« Pri Umanoteri zato pozivajo:
»Začnimo danes. Prisilimo politike
k ukrepanju, spremenimo svoje navade in navdušimo tudi druge. Zaupajte znanosti, določite svoje prednostne podnebne ukrepe.« Ključno

čutimo v svojem (mikro)okolju.« Po
besedah Jerneja Tavčarja je njihova
občina že sprejela številne strategije na tem področju pod geslom Zelena Loka, modro mesto. »In to že leta
prej, preden je to postalo nujno ali
modno.« Trajnostna načela so vgrajena tudi v vse občinske razvojne
programe.

Makalonca, trgovina za otroke na Mestnem trgu, kjer lahko dobite
čudovita darila priznanih blagovnih znamk od rojstva do desetega leta.
Poleg kvalitetnih (predvsem lesenih) igrač lahko v naši trgovinici
najdete udobna in kvalitetna oblačila za otroke do 4. leta, copatke
Snugi, dežnike, nahrbtnike, škornje in še kaj, kar vaš malček potrebuje
v vrtcu, na izletu ali doma.
Mestni trg 10, Škofja Loka
T: 040 874 766

Odprto:
Pon–pet: 9.00–13.00
in 16.00–19.00
Sobota: 9.00–12.00
Več o naši ponudbi
si lahko ogledate
v spletni trgovini na
www.makalonca.si.
Andreja Sever, s.p.

Več o naši ponudbi si lahko ogledate v spletni trgovini
na www.makalonca.si
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Kozolec kot notno
črtovje
Martina Lotrič je v kozolcu v Crngrobu
z notami, ki jih je oblikovala iz praproti,
zapisala prvi del Zdravljice.
Mateja Rant, foto: Primož Pičulin

K

izdelavi instalacije, ki je postala prava krajevna
znamenitost, jo je spodbudila naloga, ki jo je dobila v šoli za risanje in slikanje v Ljubljani. »Izdelati smo morali namreč land art oziroma krajinsko
umetnost,« je pojasnila Martina Lotrič. Ker pa jo zanima
tudi kulturna dediščina in je že nekaj časa opazovala zapuščen kozolec v Crnogrobu, se ji je porodila ideja, kako
bi izpolnila nalogo in obenem kozolcu dala novo vrednost.
Instalacija, ki jo je poimenovala Življenje je melodija, je začela nastajati malo pred njenim dopustom v
avgustu. Late kozolca so jo spominjale na notno črtovje,
zato je iz praproti, ki jo je nabrala v bližini, izdelala note,
ki jih je namestila v kozolec, tako da izpisujejo prvi del
naše himne. »Razmišljala sem sicer tako o klasiki kot

Martina Lotrič pred svojo instalacijo v Crngrobu
otroških skladbah, nakar so me olimpijske igre in uspehi naših športnikov navdahnili, da bi bilo najbolj primerno zapisati himno,« je pojasnila svojo odločitev za
Zdravljico. Ker je kozolec premajhen za celotno himno,
je izbrala le prvi del. »S tem se je vse skupaj povezalo –
kulturna dediščina, himna, okrogla obletnica Slovenije
in športniki, ki s srcem in predanostjo zastopajo Slovenijo.« Z instalacijo v kozolcu se je tako poklonila državi,
ki letos praznuje tridesetletnico, pa tudi odličnim rezultatom naših športnikov.

Opozoril na pozabljenega dobrotnika
V uredništvu smo prejeli pismo, katerega avtor je spomnil na škofjeloškega
dobrotnika Viktorja Žužka, za katerega je prepričan, da si zasluži mesto v Aleji
zaslužnih Ločanov.
Mateja Rant

V

iktor Žužek, navaja pisec, je
dal leta 1928 postaviti spomenik vsem padlim vojakom v
prvi svetovni vojni z območja Škofje
Loke in bližnje okolice. Na spomeniku je upodobljen kip žalostne slovenske matere, na njem pa so vklesana
tudi imena vseh padlih vojakov z

omenjenega območja. Spomenik, ki
ga obdajajo mogočne breze, je umeščen v spominski park na vzhodni
strani škofjeloškega pokopališča na
zunanji strani obzidja.
Avtor pisma domneva, da je večino finančnega bremena za pokritje
stroškov postavitve spomenika nosil
prav Viktor Žužek. To naj bi dokazoval tudi napis na njegovem nagrobniku, ki pravi, da je prejel viteški red
romunske krone. »To odlikovanje ro-

munske krone je prejel za plemenito
dejanje obeležitve spomina na padle
slovenske vojake na romunski fronti
v spopadu z rusko vojsko.« Vse to po
mnenju avtorja pisma daje dovolj dokazov, da Viktorja Žužka niso zanimali stroški, temveč veličasten spomin na padle vojake in skrb, da ne bi
bili pozabljeni. »Njegova nesebičnost
in močna čustva so izraz veličine, ki
se ne meri z denarjem, ampak z obeležitvijo v aleji nesmrtnih.«
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Šport pomemben za vse generacije
V Škofji Loki so konec avgusta gostili 16. športno-rekreativno srečanje Sindikata
upokojencev Slovenije, to priložnost pa so izkoristili tudi za to, da so opozorili na
vse slabši položaj upokojencev.
Mateja Rant

Č

lani Sindikata upokojencev
Slovenije (SUS) iz vse Slovenije so se konec avgusta zbrali
v Škofji Loki na prvem množičnem
srečanju od začetka epidemije covida-19. V sklopu srečanja so se ustavili tudi pred mestno hišo v središču
Škofje Loke ter položili cvetje pred
spominsko ploščo padlim članom
Sokola med narodnoosvobodilno
vojno in se spomnili žrtev osamosvojitvene vojne. Tudi s transparenti
pa so opozorili na vse slabši položaj
upokojencev in nasploh starejših v
Sloveniji.
Zbrane je pred mestno hišo nagovorila predsednica SUS Francka Ćetković, ki je poudarila, da ne dovolijo,
da jih vladajoči odrivajo od soodloča-

V Škofji Loki so konec avgusta gostili 16. športno-rekreativno srečanje Sindikata upokojencev
Slovenije. / Foto: Matej Klarič
nja o zadevah, ki zadevajo tudi upokojence. »Nihče nima pravice bolezni covid-19 izkoriščati za slabšanje
družbenega in ekonomskega položaja starejših ter za izrivanje starejših
na rob družbe.« Opozorila je, da pod

pragom revščine ta čas živi 97 tisoč
oziroma 20 odstotkov vseh upokojencev. Spomnila je, da upokojenci še
vedno zaman čakajo na uskladitev
pokojnin iz prejšnjih let za 3,5 odstotka in iz lanskega leta za odstotek.

Dom je, kjer se počutimo varne
Hörmann partner
za prodajo in
montažo vrat
Matjaž Hartman s.p.
Škofja Loka
031 775 401
www.matjazhartman.si
hartman@hormannpartner.si

TZ-AZ-EP2021-183x94mm-SL-Hartman-OP.indd 1
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Na srečanju so opozorili na vse slabši položaj upokojencev. / Foto: Primož Pičulin
»Nobena vlada doslej tudi ni zmogla
predložiti v sprejem zakona, ki bi
resnično dolgoročno uredil potrebe
starejših po dolgotrajni oskrbi.« Poudarila je še, da se zmanjšuje dostopnost do zdravstvenih storitev, kar
še posebno občutijo bolni in starejši,

vlada pa ignorira socialni dialog ter
odloča o položaju in življenju starejših brez in mimo njih. »Zato so njene
rešitve in odločitve slabe in neustrezne, kar še zlasti velja za ukrepe med
in v zvezi z epidemijo. Soočeni smo
bili z diskriminacijo – z ukrepi, ki so

ŽIGA JAMNIK PIANO
ŠOLA KLAVIRJA IN
ELEKTRICNIH
KLAVIATUR

ŽIGA JAMNIK S.P., VIRMAŠE 116, ŠKOFJA LOKA

ZA OTROKE IN ODRASLE
VPIS V ŠOLSKO LETO 2021 / 2022

stanovalce domov zapirali, jim onemogočali srečevanja s svojci, svojimi dragimi.« Ker znova prihajamo v
obdobje povečanja števila obolelih,
starejši zato pričakujejo oziroma
zahtevajo, da morebitni ukrepi ne
bodo diskriminacijski oziroma ne
bodo omejevali osnovnih človekovih pravic. Svoje nezadovoljstvo so
strnili tudi v pismu, ki so ga ob tej
priložnosti naslovili na vlado in vse
poslanske skupine v državnem zboru, v njem pa navedli šest konkretnih zahtev za izboljšanje položaja
starejših.
Srečanje je finančno podprla tudi
Občina Škofja Loka. Župan Tine Radinja je poudaril, da je šport pomemben za vse generacije, zato se občine
trudijo zagotavljati ustrezne pogoje
za šport. Veseli ga, da so si člani SUS
za srečanje izbrali Škofjo Loko, saj so
imeli tako priložnost spoznati tudi
njeno bogato zgodovinsko in kulturno dediščino.

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

LOKACIJA: Stara cesta 2
(bivši Tehnik), Škofja Loka.
Poglej uporabne vsebine na:
Žiga Jamnik Piano
Vec informacij na: 040 295 995

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%
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Zadovoljni s poletno turistično sezono
Poletna sezona na škofjeloškem območju se je glede na zasedenost
namestitvenih kapacitet in obiska Turistično informacijskega centra (TIC) Škofja
Loka začela konec junija, ko so prevladovali slovenski gostje.
Maša Likosar, foto: Gorazd Kavčič

O

bisk se je v juliju le še stopnjeval, začeli so prihajati tuji gos
tje in prevladali nad obiskom
slovenskih gostov, bilo jih je devetdeset odstotkov. Največ tujih gostov
je bilo iz Nemčije, Francije, Poljske,
Madžarske in Italije. V začetku avgusta so opazili porast gostov iz Španije
in Portugalske, ob koncu avgusta pa
iz Nizozemske in Belgije. »Gostov iz
Velike Britanije, Španije in Italije pa

je bilo bistveno manj kot v preteklih
letih,« je pojasnila Andreja Križnar,
vodja Turizma Škofja Loka pri Razvojni agenciji Sora, in dodala, da je
bilo slovenskih gostov malo, le med
deset in dvajset odstotkov, med njimi
pa so prevladovale družine.
Podobna sestava gostov po državah je bila tudi pri ponudnikih
nastanitev. »Julija in avgusta so bili
dobro zasedeni, tudi za september
imajo precej rezervacij,« je dejala. Julija letos so na Škofjeloškem skupno
zabeležili 3804 prihodov in 9994 prenočitev, lansko leto so v tem obdobju

imeli 3019 prihodov in 8365 prenočitev. V letu pred epidemijo pa so imeli
skupno 4828 prihodov in 13.718 prenočitev. »Uradnih podatkov za avgust še ni, upamo pa, da se bomo čim
bolj približali številkam iz leta 2019,
torej obdobju pred epidemijo, kar sicer nakazujejo tudi podatki za letošnji julij,« je poudarila Križnarjeva.
Obiskovalci se na Škofjeloškem
po besedah Križnarjeve zanimajo
zlasti za bogato kulturno dediščino
mesta in okolice ter aktivnosti v naravi. V TIC Škofja Loka opažajo, da k
njim prihajajo dobro pripravljeni, s

Evropski teden mobilnosti 2021
Med 16. in 22. septembrom bo potekal Evropski teden mobilnosti 2021, pod sloganom Živi zdravo. Potuj trajnostno.

Foto: Andrej Tarfila

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

Občina Škofja Loka in Razvojna agencija Sora sta pripravili
številne zanimive aktivnosti, ki nas bodo ponovno opomnile na pomen trajnostne mobilnosti za izboljšanje kakovosti
življenja. Vsa gospodinjstva bodo na dom prejela zgibanke
o trajnostni mobilnosti. Potekale bodo delavnice o pomenu
hoje in kolesarjenja za zdravje ter preizkus hoje na 2 km. Zaposleni na Občini Škofja Loka bodo zgled, da se za prihod
na delovno mesto in službene poti uporabljata kolo, skiro ali
se pot opravi peš. Cel teden bodo k temu nagovarjali tudi
zaposlene v javnih zavodih in drugih organizacijah. Cilj akcije je boljša telesna pripravljenost in izboljšana kakovost
življenja.

Uporabnikom železniškega prometa bo dan polepšala malica iz lokalnega okolja, vrtčevski otroci pa se bodo s pravili varnega udejstvovanja v prometu srečali prek lutkovne
predstave. Po osnovnih šolah bodo zjutraj znova zaživeli
pešbusi – spremljana pešpot otrok v šole za učence od 1. do
4. razreda. Po vseh opravkih bo starejše, ki ne vozijo sami,
nimajo sorodnikov, imajo nizke mesečne dohodke ali slabe
povezave z javnim prevozom, vozil Prostofer.
Na Trgu pod gradom bo predstavljena nova mestna pridobitev: dva električna minibusa Agata in Jurij, razkazali vam
bomo električno vozilo Renault ZOE, preizkusili boste lahko
električna kolesa in opravili manjši servis svojih koles.

SPVCP Občine Škofja Loka
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Letos so na škofjeloškem območju junija in julija skupno zabeležili
5454 prihodov in 13.525 nočitev. Na fotografiji družina iz Nizozemske
med kolesarjenjem po mestnem jedru Škofje Loke.
konkretnimi vprašanji o tematskih in kolesarskih poteh,
gostiščih ter ostalih znamenitostih. Gostom so ponudili
tudi številna doživetja oziroma turistične pakete, ki so
zajemali celotno škofjeloško območje in bili vsebinsko
zelo raznoliki – od vodenja po Škofji Loki s kuharskim
izzivom, fotografske ture s priznano fotografinjo, vodenega kolesarskega doživetja z električnimi kolesi, t. i.
self-drive ture po Selški in Poljanski dolini z obiskom

Prednosti keramičnih
zobnih implantatov

ključnih turističnih točk in ponudnikov do jamarskega
in čebelarskega doživetja ter pestre palete rokodelskih
doživetij. Izdali so tudi poletni destinacijski časopis z
naslovom Zdaj je čas za škofjeloške slike. »Namenjen je
bil predvsem ponudnikom nastanitev, gostincem in ostalim turističnim ponudnikom, da so svoje goste med sezono lažje usmerili naprej in jim znali povedati, kaj vse si
lahko ogledajo in doživijo na Škofjeloškem,« je povedala
Križnarjeva.
Z letošnjo poletno turistično sezono so zelo zadovoljni. »Zlasti smo navdušeni nad tem, da so se ponovno
vrnili tuji turisti, saj so pri nas prevladovali že pred epidemijo, bilo jih je 85 odstotkov. V primerjavi z lansko sezono je bil obisk letos bistveno boljši. Lani smo v primerjavi z letom 2019 zabeležili 40-odstotni upad prenočitev.
Upamo, da bo ta odstotek letos manjši. Želimo si še, da bi
se zmanjšala tudi izrazita sezonskost in bi se turistična
sezona nadaljevala v jesen, začela pa že zgodaj spomladi,« je še pojasnila Križnarjeva in sklenila: »Ponudniki
so bili veseli odprtja svojih namestitvenih in gostinskih
objektov, upoštevali so priporočila po standardu STO-ja
Green&safe in imeli dobro zasedene kapacitete. Vsi pa
upamo, da ponovnega zaprtja ne bo in bo v jesenskih in
zimskih mesecih zaživel poslovni turizem, nadejamo se
tudi smučarske sezone.«

Keramični zobni implantati
predstavljajo inovativno,
sodobno in biokompatibilno
možnost nadomeščanja zob.
Kovina v ustih namreč lahko
povzroča določene zdravstvene
težave, zato se čedalje več ljudi
odloča za keramične implantate.
V Centru Hočevar uporabljamo
implantate podjetja SDS –
Swiss Dental Solutions, ki je
vodilno na področju keramičnih
implantatov.
PREDNOSTI:
Biokompatibilnost in skrb
za zdravje
Keramični zobni implantati se
dobro in trdno vraščajo v kost,
prav tako se nanje prirašča
tudi dlesen. Razlog za to je
biokompatibilna brezkovinska
keramika, ki je elektronsko
nevtralna, brez površinske
napetosti, je telesu prijazna in
ne povzroča alergij.

Krajši čas zdravljenja in takojšnja
implantacija
Keramični zobni vsadki podjetja SDS
in edinstveni sistem vstavljanja so
zasnovani tako, da je mogoče z enim
samim posegom zob odstraniti in vstaviti
keramični zobni implantat.
Brez temnih robov
Zahvaljujoč svetli barvi keramičnih
zobnih implantatov ni bojazni, da bi se
pri nasmehu videli moteči sivi, temni
robovi, kot se lahko dogaja pri titanskih
implantatih. Prav tako imajo keramični
implantati zelo visoko fleksibilno trdnost.
Dolgoročna rešitev brez vnetij
Keramika je zaradi svojih lastnosti bolj
prijazna do mehkih obzobnih tkiv.
Nabiranje zobnih oblog na keramične
implantate je celo manjše kot na naravne
zobe.
Manj ali celo brez bolečin
Postopek vstavljanja keramičnih
implantatov je neboleč, prav tako
okrevanje poteka skoraj brez bolečin,
pod pogojem, da pacienti sledijo našim
protokolom pred in po posegu.

Center Hočevar, Reteče 205, Škofja Loka l T: 08 200 5358 M: 040 557 257 l www.centerhocevar.com
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Postregli štiri
tisoč kepic
sladoleda
Škofja Loka letos ni bila samo
pisana, ampak tudi sladka. V
Turističnem društvu Škofja
Loka so namreč na pobudo
župana Tineta Radinja
avgusta pripravili prvi festival
sladoleda.

Sladka Loka je privabila množico obiskovalcev, ki so v dolgih vrstah potrpežljivo
čakali, da so prišli do svoje kepice slastne mrzle dobrote.

Mateja Rant

S pomočjo glasov obiskovalcev so razglasili tudi naj sladoled Sladke Loke 2021.
Obiskovalci so tokrat enako oceno prisodili dvema ponudnikoma sladoleda, to je
Grajski kavarni Škofja Loka in Kmetiji pr’ Janež (na fotografiji). Poleg omenjenih pa
so svoje sladolede ponujali še Art Caffe, Slaščičarna Zamorc, Kavarna na Štengah,
Kavarna in slaščičarna Homan in Kavarna Vahtnca.

Da je na Sladki Loki vse teklo gladko, je skrbel
neutrudni Igor Drakulič iz Turističnega društva
Škofja Loka.

Sladkosnedneži so se poleg s sladoledom lahko posladkali tudi z 'loškim šmornom'
– to je bil praženec, ki so ga po želji prelili z belo in temno čokolado ter po vrhu še s
pasijonkinim prelivom z mangom.

Na glavni škofjeloški avtobusni postaji (na fotografiji) in v mestnem jedru so postavili stojnici, na katerih je bilo mogoče kupiti letake s petimi
kuponi, ki jih je bilo nato mogoče zamenjati za kepico sladoleda. Prodali so skoraj sedemsto letakov s kuponi.

Pri vsakem od ponudnikov sladoleda so poskrbeli tudi za pester
spremljevalni program. Na Cankarjevem trgu je za obilje smeha
poskrbel dvorni norček Beni.

Na osrednjem odru na Mestnem trgu je bilo mogoče uživati v otroških
predstavah. S predstavo Krog v Kvadratnem mestu sta tako otroke kot
tudi malo starejše navdušili klovnesi iz gledališča Globus hystericus.

Pripravili so tudi ustvarjalno delavnico, na kateri si je vsak lahko
izdelal svojo 'sladoledno' torbico.

Napis na sliki, ki je nastala v okviru slikarske delavnice, verjetno
najbolje strni celoten dogodek: sladoled je življenje.
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Vplival na razvoj
strelskega športa
Član Strelskega društva (SD) Škofja
Loka Janko Platiša je prejel priznanje
za življenjsko delo.
Mateja Rant, foto: arhiv društva

J

anko Platiša je v svojem 57-letnem delovanju v strelskem športu kot aktivni tekmovalec dosegel vidne
uspehe in zelo veliko prispeval k razvoju uspešnih
mladih tekmovalcev. S svojo aktivno vlogo in predanim
delom je pomembno vplival na razvoj strelskega športa
na škofjeloškem in gorenjskem območju ter tudi v Sloveniji,« so zapisali ob zadnji nagradi, ki jo je prejel za svoje
delovanje v strelstvu, plaketi Slovenske strelske zveze za
življenjsko delo in predanost strelstvu. Kot so spomnili, je
Janko Platiša svojo pot v strelskem športu začel leta 1963

PRIDRUŽITE
SE NAM NA DELOVNEM MESTU

DOBROVITA D.O.O., TBILISIJSKA ULICA 87, LJUBLJANA

Delo obsega čiščenje poslovnih prostorov (pisarne,
čajne kuhinje, hodniki in sanitarije), čiščenje
garderob in sanitarij.

DELOVNIK TRAJA 6 UR DNEVNO, 30 UR TEDENSKO
DELO OD PONEDELJKA DO PETKA V POPOLDANSKEM ČASU
ZAPOSLUJEMO TUDI OSEBE S STATUSOM INVALIDA
Dobrovita smo socialno usmerjeno podjetje. Zadovoljni zaposleni in
naročniki so naš cilj. Z delom boste pridobili kvalitetno uvajanje na
delovno mesto, delo v prijetnem kolektivu ter veliko izkušenj.

Janko Platiša s strelskimi kolegi (od leve proti desni): Iztok Štular,
Branko Košir, Simeon Gönc, Janko Demšar in Sandi Masnec
kot aktivni tekmovalec v streljanju s serijsko zračno puško
v Strelski družini brata Kavčič Škofja Loka. »Kot mladinec
je v letu 1964 na državnih tekmovanjih posamično zasedel enkrat drugo mesto in dvakrat tretje mesto, večkrat
pa se je uvrstil med prvih deset. V ekipni razvrstitvi mladincev je večkrat zasedel drugo in tretje mesto.« Zadnja
leta je tekmoval z zračno pištolo v kategoriji veterani na
državnih tekmovanjih, tekmovanjih društev, tekmovanjih Gorenjske strelske zveze in Strelske zveze Slovenije.
Aktivno je prenehal tekmovati leta 2013. V bogati strelski
karieri je prejel več priznanj, med katerimi so poleg zadnjega priznanja za življenjsko delo poudarili še Bloudkovo srebrno značko iz leta 1989, zlato priznanje Strelske
zveze Jugoslavije za športne uspehe, priznanje ob 100-letnici Športa v Škofji Loki v letu 2006 in svečano listino
Športne zveze Škofja Loka v letu 2015, ki je najvišje športno priznanje v občini Škofja Loka za delo v športu.
Že skoraj od vsega začetka je bil Janko Platiša zelo
aktiven tudi v škofjeloškem strelskem društvu, ki ga
je od leta 1976 do 1992 tudi vodil. »V letu 2007 je poleg
rednega trenerskega dela prevzel še vlogo sekretarja v
upravnem odboru SD Škofja Loka. Delo je opravljal tudi
v Gorenjski strelski zvezi in bil več let aktiven v organih Športne zveze Škofja Loka,« so spomnili v društvu in
dodali, da je vedno skrbel za primerne strelske prostore
društva. Po več letih nenehnih selitev je društvo prav ob
70-letnici delovanja pridobilo prostore v nekdanji vojašnici, pri organizaciji ter obnovi in opremljanju novega
sodobnega strelišča s 17-mestnimi strelskimi mesti pa je
aktivno sodeloval tudi Janko Platiša.

Oglejte si našo spletno stran: www.dobrovita.com

Za dodatne informacije ali prijavo na delovno mesto nas
kontaktirajte:

Telefonska številka: 031 316 245 - Staša
ali 08 20 22511 - Maša
elektronski naslov: zaposlitev@dobrovita.com

V Strelskem društvu Škofja Loka so včeraj
začeli treninge in vpise novih članov.
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Po dolgih letih so znova tekli na Lubnik
Najhitrejša do koče sta bila Jure Lapajne in Manca Kavčič, na krožni tekmi pa
Janez Uršič in Katarina Pohleven.
Maja Bertoncelj

O

rganizatorji Teka štirih mostov in kolesarskega Vzpona na Lubnik so se skupaj s
Planinskim društvom Škofja Loka
in Športno zvezo Škofja Loka odločili obuditi in posodobiti gorski tek
na Lubnik, ki je včasih štel celo za
državno prvenstvo v gorskih tekih.
Potekal je 4. septembra, udeleženci
pa so imeli na izbiro juriš do koče ali
pa krožno preizkušnjo gor in nazaj
dol. Start je bil za vse skupen – na
Mestnem trgu.
»Tek na Lubnik je po nam znanih
podatkih znova potekal po sedemnajstih letih. Z organizacijo in izvedbo
smo zelo zadovoljni. Zaradi velikega
števila različnih športnih dogodkov
v bližnji in daljni okolici Škofje Loke
in ker je bil Tek na Lubnik prvič po
dolgem času, je bilo na startu manj
udeležencev, kot smo pričakovali,
ampak to nas ni razočaralo v tolikšni
meri, da bi obupali. Teka se je namreč
udeležil tudi član izvršnega odbora
Združenja za gorske teke pri Atletski
zvezi Slovenije in je predlagal, da bi
Tek na Lubnik uvrstili v koledar trail
tekov v okviru Atletske zveze Slovenije. Menim, da smo s profesionalno
organizacijo in izvedbo dokazali, da
zmoremo pripraviti tudi tak dogodek,
kar potrjujejo tudi zadovoljni udeleženci. Prepričani smo, da bo med
gorskimi in trail tekači zaokrožil dober glas o Teku na Lubnik. Poleg tega
bomo prihodnje leto bolj pozorni tudi
na datum izvedbe, da se nam ne bo
križal z ostalimi športnimi dogodki,«
je pojasnil Igor Drakulič, vodja prireditve iz Društva T4M.

Prvi Tek na Lubnik v prenovljeni izvedbi / Foto: Maja Bertoncelj
Najhitrejši na Jurišu na Lubnik
so bili domačin Jure Lapajne (36:28),
Dino Grbić (LTHAktiv) in Uroš Bertoncelj (Koloka), pri ženskah pa Manca Kavčič (50:06) in Dora Suljanović
(obe AK Škofja Loka). Zmagovalec
krožne preizkušnje je bil prav tako
domačin Janez Uršič (1;15:28, Koloka), drugi je bil Tomaž Koprivec, tretji
pa Aljaž Luznar (ŠD Tabor Žiri). Med
ženskami je bila prva v cilju Katarina Pohleven (1;39:46) pred Nino Langerholc Čebokli. »Lubnik je priljubljen
hrib, na katerega največ tečem in
kolesarim. Tekaška trasa je krasna
in dokaj zahtevna. Začeli smo precej
počasen tempo, kar mi je z mislijo na
triatlon na Bledu, ki sem ga imel na
sporedu naslednji dan, zelo ustrezalo.
Tako da sem sam vzpon odtekel dokaj zadržano. Spust pa tudi ni bil preveč vrtoglav, vendar ker nisem ljubitelj spustov, je bil zame vseeno precej
naporen in so me noge naslednji dan

kar precej pekle. Ko sem prehitel
vso konkurenco, sem potem do cilja
samo nekako držal svoj tempo. Imel
sem kar precej težav z žulji na spustu.
Za izboljšanje časa so še rezerve,« je
povedal Janez Uršič iz Zminca. Dan
kasneje je nastopil na Olimpik triatlonu na Bledu in bil drugi v svoji kategoriji, teden dni prej pa je postal absolutni zmagovalec Triatlona jeklenih
v Bohinju v skupini tekmovalcev, ki
so v prvem delu plavali. Zadovoljen
je bil tudi Jure Lapajne: »V prostem
času precej tečem, tako po ravnini
kot po gorah. Pred dvema tednoma
sem bil na tekmi na Širokem, kjer
sem bil drugi. Letos sem znova začel
tekmovati. Mislil sem že na Tek štirih
mostov, a se zaradi poškodbe potem
nisem prijavil. Čez poletje sem znova
dobro treniral in se odločil, da grem
na Lubnik. Trasa mi je zelo všeč.«
Teka na Lubnik se je udeležilo 35
tekačev in tekačic.

Skupinska fotografija z letošnjih poletnih košarkarskih počitnic v Škofji Loki / Foto: arhiv KK Škofja Loka

Poletne košarkarske počitnice
Nepozaben teden s košarkarsko žogo
Maja Bertoncelj

K

ošarkarski klub Škofja Loka
je v sodelovanju s ŠD Tabor
Žiri in Košarkarskim klubom
Gorenja vas organiziral košarkarske
počitnice, ki so od 23. do 27. avgusta
potekale v Športni dvorani Trata.
Namenjene so bile otrokom od 1.
do 5. razreda. En teden med počitnicami so zapolnili z igranjem košarke,

program pa je vseboval tudi še druge
zanimive aktivnosti. »Trudili smo se
otrokom pričarali kar se da nepozaben teden. Naš cilj je bil omogočiti
jim druženje z vrstniki in v zdravem
športnem okolju, spoznavanje novih prijateljev in ne nazadnje seveda
tudi usvajanje novega košarkarskega znanja. Vsako uro druženja smo
poizkušali maksimalno izkoristiti in
dogajanje čim bolj popestriti. Ob vragolijah s košarkarsko žogo smo med
drugim obiskali gasilce in policiste,

Jeklene Ločanke za Nežo
Letošnji Triatlon jeklenih v Bohinju je minil v znamenju uspehov Škofjeločanov. V ženski absolutni konkurenci tradicionalne izvedbe (kajak, kolo,
tek) so Ločanke dosegle trojno zmago. Ajda
Radinja (na sliki desno) iz Puštala je bila najhitrejša že sedmič, druga je bila Lučka Franko (levo)
in tretja Teja Kralj (vse ŠD Osovnikar). Njihov
nastop je bil poseben. Tekmovale so z mislijo na
letos preminulo prijateljico Nežo Osovnikar. Ime
Neža so imele vse napisano tudi na nogi. M. B. /
Foto: arhiv Teje Kralj

otroci so bili navdušeni nad paintballom, manjkalo ni niti družabnih
iger, ogledali smo si film, poskrbeli
pa smo seveda tudi za lačne trebuščke in žejna grla,« so pojasnili v Košarkarskem klubu Škofja Loka.
Z novim šolskim letom so začeli vpis v šolo košarke. Njen vodja je
novo ime. To je Siniša Banović, ki je
v zadnjih letih uspešno deloval v KK
Triglav Kranj. V klubu so se ob tem
za uspešno delo zahvalili Jaku Šiberlu, ki je bil v tej vlogi doslej.
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Preskar prvič v finalu svetovnega pokala
Milan Preskar med najboljšimi plezalci na domači tekmi v Kranju
Maja Bertoncelj, foto: Primož Pičulin

K

ranj je na začetku septembra po enoletnem
premoru znova gostil tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Odlično je nastopil
tudi Škofjeločan Milan Preskar. Petindvajsetletnik se je
prvič v karieri uvrstil v finale.
»Dolgo sem potreboval, da sem dojel, da sem v finalu. Ko sem stopil v smer, sem se končno umiril. Med
plezanjem sem poskušal narediti vse prehitro. Kljub
vsemu sem zelo zadovoljen in zdaj gradim naprej ter
se veselim svetovnega prvenstva. Na zadnjih treningih lahko še kaj izpilim in vem, da bom do prvenstva
še boljši,« je bil zadovoljen.
Rezultat je odlična popotnica za svetovno prvenstvo v Moskvi, ki bo od 16. do 21. septembra.

v Medvodah na zunanjih igriščih
začetne in nadaljevalne skupine

zdrava rekreacija in dobra zabava

Milan Preskar med svojim prvim finalnim nastopom na tekmah
svetovnega pokala

pridruži se že več kot 100 otrokom in se
vpiši v teniško šolo TK Spin Medvode
vpis poteka v SEPTEMBRU
teniške loparje dobite pri nas

ZIMSKA TENIŠKA ŠOLA
ODRASLIH
(OKTOBER-APRIL)
ŽE OD 43€/MESEC
Predstavitvena brezplačna treninga bosta :
21.9.2021 ob 20.00
23.9.2021 ob 20.00

V TENIŠKI DVORANI(za
Jedrom)

070 797 940 (Primož)
Več informacij:
www.tenis-medvode.si

Brezplačne urice bodo v septembru – obvezna prijava:

13.9.2021 ob 18.15
15.9.2021 ob 18.15
16.9.2021 ob 18.15
V NOVI TENIŠKI DVORANI(za
Jedrom)

Prijave:
070 797 940 (Primož)
Več informacij:
www.tenis-medvode.si
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Redno in pravilno prezračevanje prostorov
S pravilnim prezračevanjem iz zaprtega prostora, v katerem je več ljudi,
učinkovito odvajamo izdihani zrak, v katerem je lahko prisoten tudi novi
koronavirus.
Suzana P. Kovačič

P

rostore v stavbah lahko prezračujemo naravno, mehansko in hibridno. »Zlasti v
zimskih mesecih je prezračevanje
zaprtih prostorov pogosto pomanjkljivo,« opozarjajo na Nacionalnem
inštitutu za javno zdravje (NIJZ).
Pomembno je, da zaprte prostore
prezračujemo učinkovito in čim bolj
pogosto.

Pri naravnem prezračevanju izkoriščamo naravne fizikalne lastnosti zraka pri različnih temperaturah v prostorih in na prostem.
»Naravno prezračevanje poteka
skozi odprta okna in zunanja vrata.
Priporočamo kratkotrajno (do petnajst minut) in učinkovito zračenje
zaprtih prostorov (okna odpremo na
stežaj), veliko več kot običajno, tudi
če to povzroča nekaj toplotnega neudobja,« svetujejo na NIJZ. Kadar so
v prostorih prisotni ljudje, priporočajo stalno prezračevanje z dova-

janjem zunanjega svežega zraka z
največjim možnim pretokom zraka.
Izogibajte pa se prezračevanju s prepihom, kadar je v prostoru več ljudi.
V stavbah, kjer ne zadošča naravno prezračevanje, je treba vgraditi in
uporabljati mehansko prezračevanje.
Pomembno je, da so nastavitve sistema pravilne ter da se sistem pravilno
vzdržuje in redno servisira. »Priporočamo, da mehanska naprava deluje
ves čas. Na običajnih oziroma povišanih nastavitvah pretoka zraka naj
naprava deluje vsaj dve uri pred pri-

Plinske peči Evodens.
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PREMIUM RAZRED
VRHUNSKA TEHNOLOGIJA
UPRAVLJANJE PREKO TELEFONA
NAJVIŠJE UDOBJE BIVANJA

04 828 05 55 I eltron.si
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hodom ljudi in še vsaj dve uri po njihovem odhodu iz zaprtega prostora.
Kadar so v prostorih prisotni ljudje,
naj mehansko prezračevanje deluje s
povečanim pretokom zraka, sicer pa
je ta lahko zmanjšan.« Sodobni sistemi mehanskega prezračevanja temeljijo na principu rekuperacije oziroma
vračanja toplote.
Pozorni bodimo tudi na relativno
zračno vlago v prostoru, svetujejo na
NIJZ.. »Pri nizki zračni vlagi se kapljice iz dihal, v katerih je lahko tudi
novi koronavirus, zelo hitro posušijo, izhlapijo in virus postane 'gol' ter
tako bolj nevaren za človeka. Hkrati
je v prostoru z nizko zračno vlago
tudi naša sluznica dihal bolj občutljiva in bolj dovzetna za okužbo. Priporočamo, da z namenom omejevanje
širjenja in preživetja SARS-CoV-2 v
prostoru zagotavljate relativno zračno vlago med 40 do 60 odstotkov.«

V prostorih, kjer je več ljudi hkrati,
svetujejo še izklop sistemov z lokaliziranim (na nivoju posameznih prostorov) kroženjem zraka (na primer
ventilatorski konvektorji). V primeru, da te naprave uporabljate, zagotovite redno zračenje z odpiranjem
oken na stežaj.
V večstanovanjskih stavbah je poleg rednega čiščenja (tudi površin, ki
se jih dotika veliko ljudi, kot so kljuke,
stikala) in podajalnikov razkužila za
roke, ki naj bodo dosegljivi tudi z invalidskega vozička, pomembno tudi
prezračevanje. »Skupni prostori naj
se učinkovito in po možnosti stalno
zračijo. Če je urejeno mehansko prezračevanje, naj se upoštevajo Navodila za prezračevanje prostorov izven
zdravstvenih ustanov v času širjenja
okužb s covidom-19,« pojasnjujejo na
NIJZ. Pozornost je treba nameniti
prezračevanju dvigal.

Nova velika zaloga ploščic in
granitogresa iz Italije in Španije.

Prostore v stavbah lahko prezračujemo
naravno, mehansko in hibridno. / Foto:
Primož Pičulin
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Testirali so lesne pelete

Termostatske naprave

Kar enajst pregledanih vzorcev je dobilo skupno
oceno zelo dobro.
Suzana P. Kovačič

V

sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije je Zveza potrošnikov Slovenije že šestič
preverjala kakovost peletov na slovenskem trgu. »Razveseljivo je, da vseh 15
pregledanih vzorcev ustreza standardu, kar 11 pa jih je dobilo skupno oceno
zelo dobro, zato lahko rečemo, da so
slovenskemu potrošniku na voljo kakovostni peleti, k čemur so zagotovo
prispevala tudi naša neodvisna testiranja,« je sporočilo Zveza potrošnikov
Slovenije pred nedavnim objavila na

svoji spletni strani. V laboratoriju za
lesna goriva na Gozdarskem inštitutu
Slovenije so tako kot vedno preverili
najpomembnejše lastnosti peletov, ki
so jih v 15-kilogramskih vrečah sredi junija kupili na različnih prodajnih
mestih po Sloveniji (v trgovskih centrih, lokalnih prodajalnah in skladiščih spletnih ponudnikov): vsebnost
vode, delež pepela, mehansko obstojnost, gostoto nasutja in delež finih delcev. Vse izdelke, ki jih testirajo, kupijo
v trgovini kot običajni potrošniki. Proizvajalci oziroma trgovci za izbor niso
vedeli in nanj niso imeli vpliva. Preizkušajo pa jih v neodvisnih akreditiranih laboratorijih.

Ogrevanje prostorov predstavlja za gospodinjstvo velik
strošek. Zmanjšamo ga lahko tudi s pravilno naravnano
temperaturo, ki naj bi v bivalnih prostorih znašala med 20
in 22 stopinj Celzija, v spalnici
pa med 16 in 18 stopinj Celzija.
Vsaka stopinja nad 20 poveča
porabo energije za okoli šest
odstotkov, zato je vreden razmisleka vložek v termostatske
naprave, kot so termostatski
radiatorski ventili, sobni termostat z možnostjo časovne
nastavitve temperature ali z
nastavljanjem samo temperature. Nasvete za varčevanje z energijo najdete tudi na
brezplačni spletni aplikaciji Porabimanj. S. K.

Izkoristite

jesensko ponudbo!

BREZPLAČNA IZMERA

Izberite kvaliteto
po super cenah!
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Ročno orodje lahko tudi najamete
Morate zvrtati luknjo v beton ali očistiti tlakovce pred hišo, pa nimate pravega
orodja? Prva ideja je verjetno nakup, vendar pa orodje za čas, ko ga potrebujete,
lahko tudi najamete.

Suzana P. Kovačič

N

a Mednarodnem institutu za
potrošniške raziskave (MIPOR), ki ima sedež v Ljubljani,
so preverili možnosti izposoje udarnega vrtalnika ali visokotlačnega čistilnika in ugotovili, da te možnosti
so, orodje, ki je na voljo, pa je dovolj
kakovostno. V okviru ocenjevanja
so petim ponudnikom, ki omogočajo
najem udarnega vrtalnika in visokotlačnega čistilnika, poslali povpraševanje po e-pošti oziroma jih poklicali.
Želeli so si izposoditi udarni vrtalnik z ustreznim svedrom za vrtanje
luknje premera okoli en centimeter skozi 30-centimetrsko betonsko
steno in visokotlačnega čistilnika
('štrajfiks'). Ob prevzemu orodja so
prejeli dovolj podrobna ustna navodila za uporabo in napotke, kaj storiti v
primeru težav. Cena najema je bila v

vseh treh primerih 20 evrov na dan
na orodje in varščina 250 evrov v gotovini. Podrobne rezultate ocenjevanja najdete na https://bit.ly/3r99pHP.
»Sicer je treba vedeti, da imajo številni ponudniki na splošno
več orodja za izposojo podjetjem in
samostojnim podjetnikom kot domačim uporabnikom,« je opažanja
predstavil Boštjan Okorn in dodal:
»Kljub temu smo preverili večino ponudnikov, ki smo jih našli na spletu,
pa tudi specializirane spletne oglasnike in knjižnico reči. »Predvsem v
knjižnici reči je ponudba manj strukturirana, v ponudbi pa je več preprostejših orodij, kot so na primer akumulatorski vrtalniki.« Na MIPOR-ju
poudarjajo, da je ena od rešitev širša
mreža knjižnic reči, pri nas namreč
deluje le ena, v ljubljanskem Savskem naselju. »Če bi bilo tovrstnih
'knjižnic' več, bi se lažje odločali tudi
za izposojo orodij, ki jih potrebujemo
večkrat na leto – denimo škarje za

BARBATUS - Tehnologija ogrevanje z biomaso
P-10 Central
peč na pelete

P-8 Klasik
peč na pelete

VISOKA KAKOVOST, ZANESLJIVO DELOVANJE, KONKURENČNE CENE

C-25 Inox

VELIKA
izbira
štedilnikov

P-10 Klasik
peč na pelete

živo mejo, morda celo kosilnico, tako
pa je trenutna ponudba bolj primerna za tiste, ki lahko z uporabo orodja
počakajo kakšen dan ali teden.«
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Atraktivna dirka proti Lučinam
Najhitrejši čas na letošnji Gorsko-hitrostni dirki Lučine je postavil Vladimir
Stankovič. Izvedba prihodnje leto bo jubilejna – že dvajseta.
Maja Bertoncelj, foto: Peter Košenina

P

o letu dni prekinitve je avgusta znova potekala
Gorsko-hitrostna dirka Lučine, ki je v Poljansko dolino privabila številne dirkače in navijače.
Dirka ima bogato zgodovino. Zaznamovalo jo je veliko
odličnih evropskih dirkačev iz Slovenije, Avstrije, Italije,
Nemčije, Madžarske, Slovaške, Češke, Hrvaške, Luksemburga, Romunije, Črne gore, Makedonije ... Povprečno jih
na dirki nastopi okrog sto. Prva pod znamko GHD Lučine
je bila organizirana leta 2005 na pobudo Moto kluba Buhc
in njihovega predsednika Viktorja Oblaka. Že pred tem so
izpeljali nekaj dirk v Polhovem Gradcu. V zadnjih letih je
v vlogi organizatorja AMD Zvezda iz Ljubljane. Letošnja

Najhitrejši čas letošnje Gorsko-hitrostne dirke Lučine je postavil
Vladimir Stankovič.
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RENAULT
MEGANE
CONQUEST
NOVI DACIA DUSTER ECO-G
hibriden po naravi

Z VGRAJENIM POGONOM NA PLIN

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

ŽE ZA

89 €/MESEC
z

kreditom*

*EKO SKLAD na svoji spletni strani: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit po vnosu v rubriko Hitri informativni izračun kredita nudi naslednje kreditne
pogoje za nakup vozila. Informativna mesečna anuiteta za model Duster Essential 1.0 ECO-G 100 s Paketom KLIMA v skupni vrednosti 14.380 € z DDV, s pologom v višini 4.390 € in financirano vrednostjo 9.990 € za obdobje 120 mesecev,
znaša ob najemu kredita EKO SKLADA 88,82 €. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,30 % letno. Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO
SKLADA za osebna vozila na plin si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit. Renault Nissan Slovenija ne
odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. **Pet let jamstva
obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano
jamstvo za 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Vsak fizični kupec vozila Dacia ECO-G s tovarniško vgrajenim pogonom na plin je upravičen do 15 % popusta za nakup do 2.000
OMEJENA
litrov utekočinjenega naftnega plina (LPG) s Petrol Klub kartico. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8−7 l/100 km. Emisije CO2: 125−145 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0122−0,0292 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,0003−0,00061
Poraba
pri mešanem ciklu: 4,9–6,1 l/100 km. Emisije CO2: 111–138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0003–0,0222 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00–0,00016 g/km. Število delcev
g/km.
Število delcev (x1011): 0−3,51. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega
11
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do napak. Slika toplogredni
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Slovenija,
d. o. o., Dunajska
22, 1511Emisije
Ljubljana.
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onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev
PM
inpriporoča
PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
10
Dacia

Renault priporoča

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5.
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

www.renault.si
www.renault.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6 l/100 km. Emisije CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število
delcev (x1011):
DACIA.SI
0,01 – 23,22. 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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča

AVTOHIŠA IN NJENO
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Vaš trgovec v Kranju
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Kranj
Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com.
odPE
ponedeljka
petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

Ljubljanska c. 22,
tel.: 04
20 22,
15 Kranj,
223 04 2015 223
Ljubljanska
cesta

AVTOHIŠA
REAL, D.O.O.,
VODOVODNA
CESTA 93, LJUBLJANA
AVTOHIŠA
REAL, D.O.O.,
VODOVODNA
CESTA 93, LJUBLJANA

5 let podaljšanega jamstva**
15 % prihranka pri nakupu do 2.000 litrov
LPG goriva s Petrol Klub kartico***

Dirka v Poljansko dolino vselej privabi veliko gledalcev.
dirka v devetnajsti izvedbi sicer ni postregla z rekordnim
časom, katerega lastnik ostaja Francoz Sebastien Petit (1;56:436 iz leta 2019), je pa bila kljub temu zanimiva.
»Čeprav letošnja dirka zaradi trenutne situacije ni bila organizirana v sklopu FIA, smo veseli, da je bilo število prijavljenih voznikov vseeno veliko, dodatno pa gre poudariti
tudi veliko število predvoznikov in taksi voznikov, ki so
poskrbeli za dodatno popestritev dirke. Iz tega lahko sklepamo, da enoletna prekinitev ni pustila velikih posledic, si
pa v naslednjih letih znova nadejamo veliko mednarodno
udeležbo,« je pojasnil Žirovec Primož Tavčar, predsednik
organizacijskega odbora dirke. Med taksi vozniki je bil

tudi Rok Turk, aktualni državni prvak v reliju, z atraktivnim hyundaiem i20 R5. Dirkaško dogajanje je bilo tokrat
združeno v en dan, tako da so obiskovalci imeli možnost
videti kar štiri vožnje: dva treninga in dva tekmovalna
teka. Proga od Todraža do Lučin je dolga 3950 metrov, povprečno vzpenjanje je pet odstotkov. V absolutni razvrstitvi
je zmago slavil Vladimir Stankovič z dirkalnikom Lola B
09 z najhitrejšim časom 2;09:269, Milan Bubnič s svojo lengendarno lancio delto HF Integrale pa je postavil najhitrejši čas med turnimi avtomobili (2;19:756).
Prihodnje leto bo jubilejna, že dvajseta izvedba Gorskohitrostne dirke Lučine.

ELEKTRIČNA VOZILA
PEUGEOT
Že za 23.990 € *

Peugeot je v Sloveniji
član skupine Emil Frey

peugeot.si

*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga
Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot e-208 (Active 50 KWh) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena
z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot
– pod pogojem vsaj 36 mesečne dobe financiranja) je 28.490 EUR (v izračunu ni upoštevana subvencija
Eko Sklada , ki je znaša, na dan 28.4., 4.500 EUR); mesečni obrok je 313 EUR pri pologu v višini 30% in
ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na
ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 28.04.2021 znaša 8,48%
in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni
EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,3%; financirana vrednost 19.943 EUR; skupni znesek za plačilo
34.236 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno
pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto. Poraba
električne energije (Wh/km) pri kombinirani vožnji: 159–183; izpusti CO2 pri kombinirani vožnji (g/km):
0. Brez izpustov CO2 med vožnjo. 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. Ponudba velja za vozila dobavljena do 31.8.2021.

BREZPLAČNA DOMAČA
POLNILNA POSTAJA
KASKO ZA 1 €

AVTOSERVIS
RODEX
TRATNIK
d.o.o., D.O.O.,
Rova, Rovska
Ločica ob
cesta
Savinji
2, 1235
49, Radomlje,
3313 Polzela,
tel.tel.
01 729
03 570
9200,
26 www.rodex.si
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52 RAZVEDRILO

Še danes si je v galeriji Sokolskega doma Škofja Loka mogoče ogledati filatelistično razstavo, ki nosi naslov S Kristusom po
poti Škofjeloškega pasijona (1721–2021). Razstavo je pripravilo Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka ob 300. obletnici nastanka
Škofjeloškega pasijona, pridružili pa so se jim tudi učenci, ki obiskujejo filatelistični krožek v Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto. V sodelovanju s
Pošto Slovenije so izdali tudi priložnostni poštni žig, ki je v času razstave na voljo na pošti v Škofji Loki. M. R. / Foto: Gorazd Kavčič

Razgibajmo možgane

Spozna se na nogomet

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne
bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed
odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.
sudoku_TEZJI_21_LO_08_2

Voditelj kviza vpraša kandidata: »Izbrali
ste si torej temo nogomet?«
Kandidat: »Tako je.«
Voditelj: »In menite, da ste o tem dovolj
poučeni?«
Kandidat: »Seveda. O tem sem popolnoma prepričan!«
Voditelj: »Torej prvo vprašanje: koliko
lukenj ima mreža v vratih?«
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Sodnik obtoženemu: »Gospod Janez
Novak, mi, prosim, lahko razložite, zakaj
ste obdržali prstan, ki ste ga našli na cesti?«
Novak: »Le zakaj neki? Saj na njem vendarle piše – Večno tvoj!«
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REŠITEV
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54 NAGRADNA KRIŽANKA

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
ter neguje lak vašega vozila. Čistilna sredstva nemških proizvajalcev KAW KIEHL in AUVA temeljijo
na nano tehnologiji ter z optimalno PH-vrednostjo
omogočajo dolgoročno ohranitev barve, visok sijaj
in zaščito pred vremenskimi vplivi. Novi program
PREMIUM s posebno polirno formulo Shinetecs med
postopkom nege na vaše vozilo nanese in utira polirni nanos za zaščito in visok sijaj laka.

KER SI VAŠE VOZILO

ZASLUŽI NAJBOLJŠE!
Stimacom, d.o.o, Ljubljanska cesta 1, 4220 Škofja Loka
Nagrade: 3-krat bon za pet pranj avtomobila
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpi
sano v kupon iz križanke) pošljite do 27. 9. 2021 na Gorenjski glas,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

IŠČETE NOVO ZAPOSLITEV?

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

proizvodni delavec
strokovni tehnični kader
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,

