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Redna, a varčna poraba pitne vode

Z vsakim potegom vode v stranišču porabimo približno 9 litrov pitne
vode.

Med tuširanjem v 5 minutah porabimo do 140 litrov pitne vode, pri
kopanju v kadi pa do 250 litrov.

Če vode med umivanjem zob ne zapremo, lahko po nepotrebnem
porabimo do 40 litrov pitne vode.

Ob ročnem pomivanju posode porabimo od 30 do 40 litrov vode,
medtem ko jo pomivalni stroji porabijo do 20 litrov.

Ali ste vedeli?

Pitna voda se v velikih količinah uporablja pri proizvodnji različnih
izdelkov, zato naj bodo vaši nakupi odgovorni.

Z vsakodnevnimi opravili v gospodinjstvu v povprečju porabimo 150 litrov vode na dan. Komunala Škofja Loka vas vabi k
razmisleku o svojih navadah in smotrni porabi pitne vode. 

Ob tem ne pozabite na redno vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja, kar zagotovimo z vsakodnevnim 
spiranjem vode pred prvo uporabo. Voda naj teče vsaj 2 minuti s curkom debeline svinčnika. 
Z dnevnim vzdrževanjem hišnega omrežja si zagotovimo svežo pitno vodo iz pipe.

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

Pitno vodo razumno porabljaj
in ohranjaj naravne zaloge.
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Izkoristite  
jesensko ponudbo!

Izberite kvaliteto 
 po super cenah!
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Jutra, še zlasti poletna, ima zelo rada
Monika Tavčar / Foto: Gorazd Kavčič

Škofjeločanka Monika Tavčar v oddaji Televizije Slovenija Dobro jutro že tri  
leta s svojo dobro voljo in neustavljivo energijo gledalce pospremi v nov dan.  
Pred tem je bila dolga leta zapisana radiu.
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Mateja Rant

Kariero radijske novinarke 
ste začeli na Radiu Sora. Bi 
se lahko strinjali s tem, da 

manjši mediji mladim nudijo več 
priložnosti, ker se ne morejo skriva-
ti v senci starejših in bolj izkušenih 
kolegov ter lahko zato hitreje napre-
dujejo?

Se strinjam, in tudi takoj se na-
vadiš vsega dela, od pisanja pri-
spevkov do snemanja in ne nazad-
nje montiranja; kolektivi so namreč 
majhni in zato hitreje prideš tudi 
pred mikrofon. In to mi je Radio 
Sora zagotovo nudil – pri trinajstih 
sem začela soustvarjati otroški pro-
gram, pri petnajstih pa sem bila že 
prvič v etru kot voditeljica sobotnih 
popoldnevov. Od tu naprej pa je vse 
odvisno od vsakega posameznika, 
koliko je zainteresiran in koliko 
se še z veseljem uči zraven. Sama 
z navdušenjem vseskozi usvajam 
nova znanja tako s področja kul-
ture govora kot retorike in javnega 
nastopanja. Priznam pa, da sem se 
za študij komunikologije na FDV 
odločila zato, ker me zanimajo tudi 
odnosi z javnostmi.  

 Vas je že takrat mikala tudi karie-
ra na televiziji? 

V bistvu ne, čeprav se spomi-
njam, da sem nekoč, ko smo z Radi-
em Sora oziroma takrat še Radiem 
Žiri v sklopu otroške oddaje gostovali 
na Radiu Slovenija in sem šla mimo 
RTV-hiše, pomislila, da bi bilo tukaj 
pa »fajn« delat. Še med študijem sem 
se preskusila tudi v pogovorni oddaji 

na TV Paprika. Sicer pa nikoli nisem 
resno razmišljala o televiziji, čeprav 
sem ves čas nastopala in vodila ra-

zne prireditve. Ampak radio je bil 
vedno moja velika ljubezen.

 Zakaj radio?
Verjetno zato, ker sem ga tako 

zgodaj spoznala in mi je bilo takoj 
jasno, da me zanima ta medij. Raz-
mišljala sem sicer tudi o študiju na 
Akademiji za gledališče, radio, film 
in televizijo, ker sem že v gimnazij-
skih letih in tudi še prej v osnovni 
šoli igrala v šolski gledališki skupi-
ni. Nastopanje mi je bilo vedno blizu 
– že moj oče je nastopal na amater-
skih gledaliških odrih, mami prav 
tako, pa tudi stara mama in ded.

 Imate verjetno enega bolj pre-
poznavnih radijskih glasov, ampak 
kljub temu vam je radio najbrž na 
ulici zagotavljal veliko večjo anoni-
mnost, kot jo imate zdaj kot televi-
zijska voditeljica?

Za mikrofonom si mogoče res 
nekoliko bolj skrit, a danes so tudi ra-
dijski voditelji precej prepoznavni, če 
ne drugega zaradi družbenih omre-
žij, kjer moraš biti prisoten tudi kot 
radijec – na Radiu 1 smo dogajanje 
večkrat prenašali v živo na spletu.

 Nastopanje pred javnostjo vam 
sicer ni tuje, saj vas je na številnih 
javnih prireditvah mogoče srečati v 

vlogi voditeljice. Delujete zelo suve-
reno, brez kančka treme. So to zgolj 
dolgoletne izkušnje ali imate mogo-

Jutra, še zlasti poletna, ima zelo rada

če to zapisano že v genih – kot ste 
omenili, že oče je bil znan amaterski 
igralec?

Po moje imam tudi malo v genih. 
A kljub temu ter izkušnjam z radia 
in javnih prireditev sem imela na te-
leviziji, kjer sem zdaj že tri leta, tik 
pred prvim vklopom v živo grozno 
tremo. Na koncu tudi nisem bila naj-
bolj zadovoljna s prispevkom. Zdaj je 
drugače. Vseeno pa je trema po mo-
jem mnenju vedno dobrodošla, saj 
to pomeni, da čutiš odgovornost do 
tega, kar delaš. Je pa res, da leta pri-
nesejo veliko iznajdljivosti – da znaš 
hitro rešiti, ko se kaj zalomi. Na ra-
diu že spustiš glasbo, če ti zmanjka 
besed, na televiziji pa se moraš hitro 
znajti, da zapolniš čas, ki je predvi-
den za predvajanje v živo.

 Kaj vas je torej na koncu pripeljalo 
na televizijo?

Čisto naključje. Poklicala me je 
kolegica, s katero sva delali na Radiu 
1, da imajo v uredništvu prosto de-
lovno mesto in če me zanima. Časa 
za prijavo na razpis sem imela samo 
do večera. Po opravljenem razgovo-
ru so izbrali tri kandidate, ki smo 
nato opravili še avdicijo, v okviru ka-
tere so nas postavljali v različne vlo-
ge, tako gosta kot voditelja, treba je 
bilo tudi brati z bobna, speljati pogo-
vor z gostom presenečenja ... Trajalo 
je uro in pol. A po koncu sem se po-
čutila zelo dobro in sproščeno, zdelo 
se mi je zelo zabavno, kljub temu pa 
nisem imela nobenih pričakovanj. 
Ko so me obvestili, da so me izbrali, 
sem se morala kar hitro odločiti in 
pretehtati vse možnosti. 

Trema je po mojem mnenju vedno dobrodošla, saj to pomeni, 
da čutiš odgovornost do tega, kar delaš. Je pa res, da leta 
prinesejo veliko iznajdljivosti – da znaš hitro rešiti, ko se 
kaj zalomi. Na radiu že spustiš glasbo, če ti zmanjka besed, 
na televiziji pa se moraš hitro znajti, da zapolniš čas, ki je 
predviden za predvajanje v živo.
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 Kaj je potem pretehtalo?
To mi je predstavljalo nov izziv, 

pa tudi neko stabilnost, ki se je zlas-
ti v času epidemije covida-19 izka-
zala za zelo dobrodošlo. Všeč mi je 
bilo tudi, da bom spoznala ozadje 
televizije in po radijski spoznala še 
televizijsko govorico. Pa tudi to, da 
sem lahko po zgolj informativnih 
vsebinah, s čimer sem se ukvarjala 
na Radiu 1, kjer sem bila nazadnje 
urednica informativnega programa, 
»pobegnila« v svet »infotainmenta«, 
informacij in zabave.

 Kljub temu pa zna biti medijski 
svet zelo okruten, sploh danes, ko se 
časti »večno mladost«. Bi vas to lah-
ko zapeljalo, da bi tudi vas zamikali 
recimo lepotni posegi?

Menim sicer, da vsaka gubica pri-
poveduje svojo življenjsko zgodbo, 
tako ali tako pa verjamem, da lepota 

prihaja od znotraj. Je pa res, da zad-
nja leta bolj skrbim zase, bolj sem se 
posvetila tudi telovadbi, rada hodim v 
hribe – to je pa tudi prinesel covid: lju-
bezen do narave. Letos sem bila celo 
pri Triglavskih jezerih. Če se dobro po-
čutiš, se to odraža tudi na zunaj. 

 Verjetno pa je treba imeti trdo 
kožo tudi glede komentarjev na po-
samezne prispevke … Pred časom 

ste doživeli precejšen pogrom, ker 
naj bi nasilno prekinili eno od gle-
dalk, ki je poklicala v oddajo. Kako 
ste to doživljali?

Še vedno sem prepričana, da sem 
korektno in profesionalno opravila 
svoje delo. Na začetku sem se zelo 
obremenjevala, ker nisem človek, ki 
bi kar odmahnil z roko. A to so ne-
predvidljive situacije oddaje, ki teče 
v živo, in pri tem so mi prišli prav 
nasveti sodelavk, naj nikoli ne be-
rem komentarjev o sebi, pa tudi pod-
pora urednikov. Sicer pa v živo nikoli 
ne veš, kaj se bo zgodilo, in tudi to je 
čar televizije. Dejstvo je, da nikoli ne 
boš vsem stoodstotno všeč, in tudi s 
tem se moraš sprijazniti. 

 Po drugi strani pa je verjetno tudi 
veliko dogodkov, ki se vtisnejo v lep 
spomin, pustijo v vas poseben pe-
čat?

Škofje Loke, pravi, ne bi zapustila, saj je mesto z dušo, v katerem se povsod počuti domače. / Foto: Gorazd Kavčič

Ne grem od doma brez kave; 
toliko prej vstanem, da si 
lahko privoščim še kavo. Če 
mirno začneš dan, se potem 
vse lepo odvija, če se kaj pa 
že zjutraj zalomi, boš ves dan 
hitel.
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Vedno se znajdem v kolektivih, 
v katerih se zelo dobro razumemo. 
Tako sem še vedno v stiku tudi s so-
delavci z Radia 1 in Radia Sora. Tudi 
zdaj pri oddaji Dobro jutro smo zelo 
hitro navezali pristne stike. Super 
se mi zdi tudi, da pri delu spoznaš 
veliko ljudi, pa ko te kdo ustavi in ti 
pove, da te je »fajn« gledat oziroma 
poslušat. 

 Vam je zdaj že žal, da ste se šele 
tako pozno odločili za televizijo?

Tudi o tem sem že razmišljala, a 
pri štiridesetih malce drugače gle-
daš na življenje kot pri dvajsetih, 
stvari se lotevaš z »drugo glavo«, 
drugim pristopom. Tako sem prišla 
do zaključka, da se mi je oboje mo-
ralo »zgoditi«. 

 Glede na to, da vas spremljamo v 
oddaji z naslovom Dobro jutro – kdaj 
se začne vaš delovni dan?

Lahko že zelo zgodaj – dvakrat 
na teden vstanem ob treh zjutraj, ob 
ponedeljkih in petkih, ker moram 
priti v Ljubljano, pripraviti novice ... 
Ob pol šestih sem že v maski. Tako 
da nimam težav z zgodnjim vsta-
janjem. Sicer se zgodi, da kdaj tudi 
zaspiš, saj je to človeško. Ko sem bila 
še na Radiu 1, sem Denisu Avdiću 
sporočila, da zamujam, pa me je v 
eter poklical med vožnjo v Ljubljano 
in s tega hitro naredil »hec«. A četudi 
zgodaj vstajam, zaradi tega ne grem 
nič prej spat, ampak poskušam na-
domestiti spanec ob kakšni drugi 
priložnosti. Sicer pa imam zelo rada 
jutra, sploh poletna.

 Imate zjutraj kakšen poseben 
obred, ki vas prebudi?

Ne grem od doma brez kave; to-
liko prej vstanem, da si lahko privo-
ščim še kavo. Če mirno začneš dan, 
se potem vse lepo odvija, če se kaj 
pa že zjutraj zalomi, boš ves dan hi-
tel. 

 Dajete vtis, kot da vam energije 
nikoli ne zmanjka. Ste tudi zato ak-
tivni še na toliko drugih področjih, 
ne samo poklicnem? Kaj vas je re-
cimo pripeljalo v Lions klub Škofja 
Loka?

Vedno sem z veseljem vodila do-
brodelne koncerte in druge priredi-
tve, ki so jih pripravljali v klubu. Nato 

so me povabili, da se jim pridružim, 
kar sem z veseljem sprejela. Zgodbe 
ljudi se me zelo dotaknejo, zato rada 
pomagam. In verjamem, da se dobro 
z dobrim povrne. 

 Imate življenjski moto, ki se ga 
trdno držite, ali je to mogoče tudi 
poljubno spreminjati skozi različna 
življenjska obdobja?

V dva trdno verjamem: »Človek 
se uči, dokler živi« in »Ni pomembno, 
kolikokrat v življenju padeš, ampak 
da se vedno znova pobereš«. 

 Pred časom ste se preselili v nov 
dom. Ste se že povsem »udomačili«?

Preselila sem se nadstropje više 
v mansardno stanovanje naše hiše 
na Spodnjem trgu. Na tem projektu 
sem delala zadnjih pet let. In ja, sem 
se že udomačila.

 Nikoli pa niste razmišljali o tem, 
da bi zapustili Škofjo Loko, sploh 
zdaj, ko se na delo vozite v Ljublja-
no?

Ne, sploh ker je Ljubljana blizu, 
obenem pa na delo odhajam tako 
zgodaj, da na cesti ni še nobene 
gneče. Škofja Loka je mesto z dušo, 
fotogenična srednjevaška lepotica. 
Povsod se počutiš domače, vse je na 
dlani. Rada potujem, a se vedno rada 
vračam – Škofje Loke ne zapustim. 

Že tri leta jo lahko spremljamo na Televiziji Slovenija v oddaji Dobro jutro, pred tem pa je bila 
dolga leta zapisana radiu.

Nastopanje mi je bilo vedno 
blizu – že moj oče je nastopal 
na amaterskih gledaliških 
odrih, mami prav tako, pa 
tudi stara mama in ded.
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Jože Štukl

Podobno kot v svetu ima pivo-
varstvo tudi na Loškem zelo 
staro tradicijo. Prve podatke o 

pivu dobimo iz najstarejših urbarjev 
freisinškega gospostva, v katerih so 
bili zabeleženi prihodki in pravice 
zemljiškega gospostva ter dajatve, 
obveznosti in služnosti podložnikov.

Najprej moramo omeniti rokopis 
v latinščini, znan pod imenom No-
ticia bonorum de Lonka iz obdobja 
okrog leta 1160. Obsega tri različ-
ne rokopise, kjer so poleg loškega 
gospostva obravnavana še druga 

freisinška področja po avstrijskem, 
štajerskem in bavarskem ozemlju. 
Na loško posest se navezuje samo 
en list. Zapis je nastal v drugem 
letu vlade škofa Alberta (1158–1183). 
Ohranjeni fragment vsebuje urbari-
alne podatke, ki jih je zbral oskrbnik 
bolj po spominu za novega škofa Al-
berta, ki je želel imeti vsaj bežen pre-
gled stanja freisinških posesti. Sle-
dita urbarja loškega in klevevškega 
gospostva iz leta 1291. Urbarja sta 
sestavni del pergamentnega v usnje 
vezanega kodeksa velikosti 26 x 17 
cm. Nastala sta v času vlade škofa 
Emiha (1283–1311). Urbar loškega 
gospostva je napisal Nikolaj v got-
ski minuskuli, medtem ko sta kle-

vevški urbar pisala dva pisca, ki pa 
sta anonimna. Jezik obeh urbarjev 
je latinski. Loški in klevevški urbar 
iz leta 1318 sta del pergamentnega v 
les vezanega kodeksa velikosti 30 x 
21,7 cm. Sestaviti ju je dal freisinški 
škof Konrad III. (1314–1322). Pisana 
sta v latinščini. Za nas so velikega 
pomena tudi kasnejši pripisi v nem-
ščini, predvsem Seznam obveznosti 
podložnikov v godeški, koroški in 
gadmarski župi iz okrog leta 1360.

Iz omenjenih urbarialnih zapi-
sov je razvidno, da največji razmah 
pivovarstva na Loškem zasledimo 
po vaseh na Sorškem polju v 12. 
stoletju. Podložniki so bodisi sami 
varili pivo in ga v okviru dajatev od-

Pivovarstvo na Loškem v srednjem veku

Pivo, priljubljena alkoholna pijača, zvarjena iz sladu, hmelja, kvasa in vode, ima 
večtisočletno tradicijo in še danes zaseda tretje mesto med vsemi pijačami po 
svetovni porabi. Pred njim sta le voda in čaj.

Stara Loka po Valvasorju iz leta 1679
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dajali zemljiškemu gospodu ali pa so oddajali zgolj po-
samezne sestavine – ječmen, slad, hmelj –, potrebne za 
pripravo piva. Kmetje iz dvajsetih kmetij z Godešiča in iz 
Reteč so morali v tem času oddati 1200 litrov piva, pod-
ložniki iz Stare Loke dajatve v sladu, koroški in bavarski 
kmetje s Sorškega polja pa dajatve v ječmenu in hmelju. 
V Stari Loki se še ob koncu 13. in v začetku 14. stoletja 
omenja pivovarniška huba: »In Altenlok sunt 19 huobe 
culte. /…/ Item Pre[v]huob excolitur ad curiam domini 
episcopi ibidem.« (V Stari Loki je obdelanih 19 hub. /…/ 
Tudi pivovarniška huba je obdelana tam na dvoru gos-
poda škofa.) V Stari Loki je v tem času še obstajal dvor, 
ki se prvič omenja leta 1074. To je bila preprosta oblika 
naselja s funkcijo upravnega, gospodarskega, verskega 
in tržnega središča. Njegov videz je bil preprost: skupina 
večjih lesenih ali pol lesenih in pol zidanih stavb, ki so 
bile obdane s palisadami, jarkom in nasipom. Poleg tega 

v Stari Loki so na Loškem obstajali še Žabniški, Bitenj-
ski, Godeški in Stari dvor. Dvore in pridvorni način go-
spodarstva so na Loškem začeli kmalu opuščati. Najdlje 
se je obdržal dvor v Stari Loki, ki je bil opuščen šele po 
letu 1318.

Tudi inventarni popisi z Loškega gradu, ki so nastali 
v letih 1315, 1318 in 1321, omenjajo sode in vrče za pivo. 
Tako srečamo v popisu iz leta 1315 v kleti 4 sode za pivo, 

v popisu leta 1321 pa v spodnji kleti 4 sode s pivom in 
transportni sod s pivom in poleg konjušnice 10 vrčev za 
pivo.

V drugi polovici 14. stoletja je med naturalnimi da-
jatvami vse manj sestavin za pripravo piva (ječmena, 
slada, hmelja). Proti koncu stoletja pa jih praktično ne 
zasledimo več. Pivovarstvo je ne le na Loškem, ampak 
v večjem delu današnjega slovenskega ozemlja s kon-
cem 14. stoletja skoraj povsem zamrlo. Enega od vzrokov 
za tako stanje lahko iščemo tudi v odloku Friderika V. 
Habsburškega (1415–1493), ki je leta 1449 v avstrijskih vi-
norodnih deželah prepovedal varjenje in javno točenje 
piva. Dovoljena je bilo zgolj izdelava piva za domače pot-
rebe ter poraba po gradovih in kmečkih dvorih. Ta prepo-
ved je bila v 16. stoletju še večkrat ponovljena.

Največji razmah pivovarstva na Loškem 
zasledimo po vaseh na Sorškem polju v  
12. stoletju.

Gostilniški prizor na freski Sv. Nedelje z zunanjščine cerkve v Crngrobu pri Škofji Loki; delavnica Janeza Ljubljanskega okrog leta 1460

Keramično pivsko posodje; arheološke najdbe s področja Komuna na 
Mestnem trgu v Škofji Loki, 16.–17. stoletje
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Klavdija Škrbo Karabegović

Kraji in območja, ki ležijo ob 
četrti razvojni osi, tvorijo eno 
razvojno najbolj dinamičnih 

območij v državi. Četrta razvojna 
os,  ki povezuje Zgornje in Srednje 
Posočje ter Idrijsko-Cerkljansko z 
Gorenjsko in osrednjo Slovenijo, na 
zahodu pa se navezuje na severno 
Italijo, ne predstavlja le strateške 
prometne poti, pač pa je v pravem 
pomenu transregionalni razvojni 
pospeševalec. Ena največjih po-
manjkljivosti omenjenega območja 
pa je prav prometna odmaknjenost 
oziroma oddaljenost od slovenskega 
avtocestnega sistema.

Odsotnost navezovalne ceste 
na avtocestno omrežje povzroča 

izredno obremenjenost predvsem s 
tovornim prometom – in posledič-
no emisijami izpustov toplogrednih 
plinov v prometu – na obstoječih re-
gionalnih cestah  Škofja Loka–Jepr-
ca  in Škofja Loka–Kranj  ter v okolj-
sko ranljivem dolinsko-kotlinskem 
svetu Kranjsko–Sorškega polja, na 
širšem vplivnem območju obeh pro-
metnic. Gosti tokovi tovornega pro-
meta prometno in ekološko obreme-
njujejo tudi mestno središče Medvod 
in nekatera naselja v občini Vodice. 
Obenem se zaradi prometne preo-
bremenjenosti navedenih cestnih 
povezav podaljšuje potovalni čas 
in zmanjšuje prometna pretočnost, 
slabša se prometna varnost, posle-
dično pa zaradi navedenega naraš-
čajo družbeno-ekonomski stroški, 
negativne posledice za prebivalstvo 
in gospodarstvo, svarijo omenjeni 

župani. Zato si župani štirih občin 
s Škofjeloškega ter Kranja, Med-
vod in Vodic skupaj prizadevajo za 
kar najhitrejšo umestitev in izgra-
dnjo nove povezovalne ceste Trata–
Meja  in  nove navezovalne ceste iz 
Škofje Loke na avtocestno omrežje 
Meja–Vodice, ki bi širše škofjeloško 
območje neposredno navezali na av-
tocestno omrežje ter razbremenilo 
obstoječi regionalni cesti in središče 
Medvod.

Zato so omenjeni župani naslov-
nike kot pristojne strokovne organe 
prosili, da se čim prej opredelijo do 
skupnega predloga v zvezi z nave-
zovalno cesto od Meje do avtoce-
stnega omrežja in pristopijo k prip-
ravi ustreznih strokovnih podlag, ki 
bodo omogočile izdelavo državnega 
prostorskega načrta za ta odsek če-
trte razvojne osi.

Župani za navezavo na avtocestno omrežje

Štirje župani s Škofjeloškega ter Medvod, Kranja in Vodic so ministru za 
infrastrukturo, ministru za okolje in prostor, Direkciji RS za infrastrukturo in DRI 
upravljanje investicij poslali pismo s pobudo za navezavo četrte razvojne osi na 
slovensko avtocestno omrežje.

Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Gorazd Kavčič

V Podlubniku bo stala prva polpotopna zbiralni-
ca ločenih odpadkov. Dela so začeli izvajati ko-
nec oktobra. Zbiralnica pred večstanovanjskim 

objektom Podlubnik 160 bo prva od treh v nizu novega 
načina oblikovanja zbiralnic in tudi zbiranja ločenih 
frakcij komunalnih odpadkov. V času gradnje bo oviran 
promet, zato prosijo za razumevanje. Po zaključku del se 
bo stanje območja vzpostavilo v stanje pred posegom. 
V sklopu teh del bodo obnovili tudi del poškodovanega 
cestišča in odvodnjavanje meteorne vode.

Polpotopne zbiralnice odpadkov

V Podlubniku bo stala prva polpotopna zbiralnica ločenih odpadkov 
v Škofji Loki.



Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Gorazd Kavčič

Lastnik objekta na Kidričevi cesti 22, ki že vrsto let 
sameva, je naročil lokacijsko preveritev. Objekt je 
star in ni več v uporabi. Naročnik načrtuje odstra-

nitev obstoječega objekta in gradnjo novega stanovanj-
sko-poslovnega objekta. Pri izdelavi idejne zasnove se 
je izkazalo, da investicijska namera zaradi objektivnih 
okoliščin ne zadosti posameznemu prostorskemu izved-
benemu pogoju Občinskega prostorskega načrta Občine 
Škofja Loka, zato je investitor s pobudo sprožil začetek 
postopka lokacijske preveritve. 

»Objekt leži na zelo eminentni lokaciji, na sami vpad-
nici v naše mesto zraven krožišča ob bencinski črpalki. 
Zadnje desetletje objekt sameva, propada. Mislim, da je 
za vse nas dobra novica, da se je lastnik odločil objekt 
podreti in na tem mestu zgraditi nekaj novega,« je po-
jasnil odgovorni projektant Robert Ramovš. S potrjeno 
spremembo bo investitor lahko zgradil poslovno-stano-
vanjski objekt z eno streho; navezavo bo imel na sever-
no in južno stran, dve kleti, pritličje in dve nadstropji. V 
njem bo predvidoma 13 stanovanj. Občinski svetniki so 
pozdravili namero investitorja, saj da stanovanj v Ško-
fji Loki primanjkuje, prav tako pa da gre za degradiran 
prostor, ki trenutno kazi podobo srednjeveške lepotice, 
dodali so le še en sklep, in sicer da se mora južna fasada 
členiti, kar je bila tudi zahteva ministrstva za kulturo.

Nova stanovanjska 
gradnja

Občinski svetniki so prižgali zeleno luč 
za novo stanovanjsko gradnjo nasproti 
Spara.

Na tem mestu bo v prihodnosti zrasel stanovanjsko-poslovni objekt. 
V njem bo predvidoma trinajst stanovanj.

Klavdija Škrbo Karabegović

Nekaj projektov je že izvedenih v celoti, nekaj de-
loma, za mnoge pa se izvajajo aktivnosti oziroma 
posamezni koraki, ki so potrebni do dejanske re-

alizacije.
»Po zaključku glasovanja v procesu participativnega 

proračuna #Naša Loka smo izbrane projekte še enkrat 
pregledali in za vsakega določili okvirno časovnico izved-
be, saj bo približno polovica projektov izvedenih letos, po-
lovica pa prihodnje leto. Pri veliki večini projektov smo ne 
glede na leto izvedbe kontaktirali predlagateljico ali pre-
dlagatelja in si skupaj ogledali predvideno mesto izvedbe 
projekta ter se pogovorili o korakih izvedbe,« so sporočili 
s škofjeloške občine. 

Do sredine oktobra je bil v celoti izveden projekt Čista 
Sora, v sklopu katerega so bile na nekaj mestih ob Selški 
Sori na območju krajevne skupnosti Podlubnik - Stara 
Loka nameščene posode za smeti. Postavili so nova otro-
ška igrala na Godešiču in ob športnem igrišču v Virma-
šah, postavljeni so bili koši za smeti in pasje iztrebke v 
krajevni skupnosti Reteče - Gorenja vas ter nekaj več kot 
polovica predvidenih počivalnih klopi v krajevni skup-
nosti Sv. Duh. »Urejati smo že začeli tudi otroško igrišče v 
vasi Trata in ob stari osnovni šoli v Gabrku ter postavitev 
ograje ob športnih površinah v Športnem parku Trata, a 
dela še niso končana. Do konca tega leta načrtujemo, da 
nam bo uspelo urediti še fitnes na prostem pred podru-
žnično osnovno šolo v Retečah, športno in otroško igrišče 
pri podružnični osnovni šoli v Sv. Lenartu ter postaviti 
dva prikazovalnika hitrosti v krajevni skupnosti Zmi-
nec,« je še zapisano v sporočilu za javnost.

Postopno uresničevanje projektov

V okviru prve izvedbe projekta #Naša Loka, projekta participativnega proračuna, je 
bilo izglasovanih 33 projektov, ki bodo uresničeni v letošnjem in prihodnjem letu.
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Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Na Mestnem trgu potekajo 
pre dhodne arheološke raz-
iskave, ki so del aktivnosti 

za projektiranje celovite obnove 
Mestnega trga. Kaj natančno naj bi 
se obnovilo in kdaj?

Zelo sem vesel, da smo se lotili pro-
jekta prenove Mestnega trga, Klobov-
sove ulice, s tem pa kmalu tudi projek-
tiranja nove zasnove Spodnjega trga. 
Na Klobovsovi ulici in na Mestnem 
trgu, ki ga bomo prenovili prvega, na-
črtujemo celostno prenovo, tako in-
frastrukture, kanalizacije, napeljavo 
novega plinovoda, elektrike, vodovod, 
kot tudi – v sodelovanju z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine in našimi 

projektanti – prenovo tlakov in druge 
kulturne dediščine. V tem trenutku že 
poteka prenova kužnega znamenja, 
sledi prenova vodnjaka in drugih ele-
mentov. Idejni načrti za prenovo Klo-
bovsove ulice in Mestnega trga so v 
zaključni fazi, tako da že v tem mese-
cu načrtujemo javno predstavitev ide-
je, nato sledi zaključno projektiranje, 
nekje v sredini prihodnjega leta pa bi 
lahko začeli prenovo. 

 Verjetno računate na različna so-
financerska sredstva, saj gre finanč-
no za velik zalogaj?

Škofja Loka se že nekaj dese-
tletij pripravlja na projekt prenove 
Mestnega trga, ki si po mojem mne-
nju to več kot zasluži. Gre pa seve-
da za več milijonov vreden projekt. 
Zato trdo delamo, da bi bil čim večji 
odstotek sofinanciran iz različnih 
evropskih in državnih virov.

 Že pred časom pa se je govorilo 
tudi o ureditvi Pepetovega klanca. V 
kateri fazi je ta projekt?

Pepetov klanec je projektno izde-
lan, dokončan, bo pa prednost dobil 
Mestni trg zaradi velikosti investi-
cije in pomembnosti, ki jo ima v na-
šem mestu. Nato se bo ta infrastruk-
tura navezovala na Pepetov klanec 
in Spodnji trg. Slednja si želimo ure-
diti sočasno. Je pa to predvsem od-
visno od tega, kakšno sofinanciranje 
bomo znali pridobiti, doslej smo bili 
zelo uspešni.

 Dela na državni cesti skozi Gode-
šič so zaključena. Za kakšno prido-
bitev gre in kako ste z njo zadovolj-
ni?

Vesel sem, da se je končno re-
konstruirala državna cesta skozi 
Godešič. Mislim, da prinaša veliko 
večjo varnost za vse udeležence v 
prometu. Predvsem nevarno je bilo 
prehajanje šolskih otrok v središču 
Godešiča. To je bila prometno zelo 
nevralgična točka naše občine, ki je 
zdaj rešena. Tudi središče Godešiča 
je videti veliko lepše, boljše kot prej. 
Kar nekaj besed in napora pa je bilo 
vloženega v to, ali so bile kolesarske 
steze res projektirane optimalno. 
Veliko sem opozarjal na širino in 
varno uporabo. Bomo videli, kako se 
bo realizirano izkazalo v praksi.

 Dne 22. oktobra je minilo sedem let 
od velikih poplav, ki so prizadele Ško-
fjo Loko in Poljansko dolino. Kako je 
trenutno z ureditvijo protipoplavne 
varnosti na območju Poljanske Sore, 
sotočja in Sore proti Suhi?

Letošnje poletje je bilo izredno 
aktivno, tudi kar se tega projekta 
tiče. Imeli smo sestanke z lastniki 

Priprave na celovito prenovo Mestnega trga

Celovita obnova Mestnega trga in Klobovsove ulice je načrtovana za prihodnje 
leto. V ta namen že potekajo predhodne arheološke raziskave. Idejne načrte 
prenove bodo predstavili že ta mesec.

Tine Radinja
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zemljišč ob Sori in z drugimi, ki so 
tako ali drugače prizadeti ob popla-
vah. Veliko napora je bilo vloženega 
v to, da smo zdaj tik pred oddajo do-
kumentacije za gradbeno dovoljenje, 
vendar še vedno ne razpolagamo s 
kar nekaj zemljišči, ki so nujno pot-
rebna za izgradnjo protipoplavne 
zaščite. Brez dogovora z lastniki ta 
investicija žal ne bo mogoča.

 Obiskali ste Ajdovščino z name-
nom ogleda dobre prakse …

Res je. Obiskal sem Komunalno 
stanovanjsko družbo Ajdovščina, ki 
je podobno kot naše Javno podjetje 
Komunala Škofja Loka v stoodstotni 
javni lasti. Opravlja pa v občinah Aj-
dovščina in Vipava pravzaprav vse 
gospodarske javne službe in še neka-
tere druge storitve. Zdel se mi je za-
nimiv primer, kaj vse lahko dela jav-
no podjetje, zato da je mesto urejeno, 
čisto, da funkcionirajo javni servisi …

Naše javno podjetje se priprav-
lja na kar nekaj sprememb na po-
dročju zbiranja odpadkov. Uvajamo 
polpotopne zbiralnice tam, kjer je 
frekvenca odpadkov največja. V eni 
od krajevnih skupnosti poskusno 
uvajamo zbiranje papirja od vrat do 
vrat, zato da bi zmanjšali količino 
mešanih odpadkov in zbrali več pa-
pirja. Urejajo se zbiralnice odpadkov 
na podeželju, zato da bi bile funkci-
onalno in estetsko boljše. Ureja se 
zbirališče v Dragi, ki je bilo dva dni 
zaprto, ker smo asfaltirali in na novo 
urejali dovoze, ki bodo veliko prijet-
nejši in enostavnejši za uporabnika. 
Tako da je na tem področju kar nekaj 
premikov.

 V prvem branju ste sprejeli ko-
deks ravnanja lokalno izvoljenih in 
imenovanih predstavnikov v občini. 
S kakšnim namenom?

Občinski svetniki so to predlaga-
li sami in v sklopu komisije za sta-
tutarnopravna vprašanja tudi prip-
ravili besedilo za prvo obravnavo. 
Sam zelo podpiram to, da se svetniki 
samozavežejo k čim višjim standar-
dom delovanja, tudi k strpni razpra-
vi in komunikaciji.

 Kdaj je predvidena gradnja telo-
vadnice ob Osnovni šoli Škofja Lo-
ka-Mesto?

Mi bi jo že gradili, vendar žal ob-
stoječi, zelo star občinski lokacijski 
načrt iz leta 2007 ni dovoljeval take 
širitve. Tako je prišlo do manjše za-
mude, ker smo morali pripraviti novo 
dokumentacijo in jo na občinskem 
svetu potrditi. Zdaj je omogočeno, 
da začnemo postopke za izvedbo te 
investicije. Da najprej končamo pro-
jektiranje, potem pa, če bo res vse 
šlo popolnoma po maslu, ob koncu 
prihodnjega leta izberemo izvajalca.

 Ali ste že imeli sestanek z vsemi 
deležniki glede ureditve gramozni-
ce v Retečah? Kakšna ureditev je 
predvidena?

Sestanek z različnimi deležniki 
smo organizirali konec oktobra. Bil 
je konstruktiven, na njem smo bili 
prisotni tako predstavniki občin-
ske uprave kot lovci, ribiči, Zavod 
za varstvo narave, uporabniki tega 
območja, lastniki zemljišč … Želja je 
predvsem, da se naravna diverziteta, 
ki obstaja na tem območju kljub za-
sipanju in kljub izkoriščanju peska 
že desetletja, ohranja, da se opustijo 
nezaželene dejavnosti na tem ob-

močju in postopoma ureja lepa iz-
letniška točka.

 Letos niste objavili javnega razpi-
sa za sofinanciranje prireditev festi-
vala Loka v snegu. Ali bo kljub temu 
v Škofji Loki v prazničnem decem-
bru potekal kakšen dogodek?

Vsekakor bo praznični decem-
ber podobno prazničen, kot je bil 
prejšnja leta pred epidemijo, če nam 
bo zdravstvena situacija le dopušča-
la. Skrbno spremljamo trenutno sta-
nje. Odločili pa smo se, da objavimo 
povabilo organizatorjem, društvom, 
zavodom in posameznikom, ki bi 
želeli organizirat dogodke v decem-
bru, in to naredimo v sodelovanju z 
Zavodom 973 oziroma Sokolskim 
domom Škofja Loka. Kajti običajni 
razpis za Loko v snegu je ob tej ne-
gotovi zdravstveni situaciji prinašal 
preveliko tveganje za organizatorje 
in občino. Premalo je fleksibilnosti, 
ki jo zahtevajo negotove razmere. 
Tako da decembra načrtujemo tako 
postavitev drsališča kot številne 
koncerte, otroške predstave in pe-
stro dogajanje na ulicah. Vsi skupaj 
si močno želimo, da bi bilo to možno 
in da bi bil december prazničen, kot 
si zaslužimo vsi.

Predhodne arheološke raziskave so bile uvod v celovito prenovo Mestnega trga, ki naj bi se 
začela prihodnje leto.
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Klavdija Škrbo Karabegović

Na Češko so se tokrat odpra-
vili trije člani Foto kluba 
Anton Ažbe (FKAA), in sicer 

Izidor Jesenko, Milan Gogala in Sre-
čo Rovšek. Teden dni pred njihovim 
prihodom so v kraju Dolní Břežany 
posadili že 59. lipo slovensko-češke-
ga prijateljstva, za kar je ponovno 
poskrbel neutrudni Jan Jelšik, veliki 
promotor Slovenije, ki je v naše kra-
je preprosto zaljubljen in to ljubezen 
prenaša na druge. 

Prvi postanek loških fotografov 
je bilo mesto Vlašim, ki slovi po gra-
du in parku v angleškem slogu iz 18. 
stoletja, ki je eden največjih v Evropi, 
saj meri več kot sedemdeset hektar-
jev. Tam so med mogočnimi, tristo let 
starimi drevesi, posadili že šestdeseto 
lipo slovensko-češkega prijateljstva. 
»Govori ob sajenju so poudarjali so-
delovanje med državama in nihče ni 

pozabil omeniti velikega Plečnika. 
Prijetna glasba čela in violine ter ču-
dovito okolje parka so lepo zaokrožili 
to slovesnost. V muzeju, ki je v dvorcu 
na enem od treh vhodov v park, pa je 
bilo popoldne odprtje naše razstave o 
lepotah Slovenije, ki bo na ogled še do-
ber mesec,« je povedal Srečo Rovšek. 
Pot jih je nato peljala v Brno, kjer so po-
sadili 61. lipo, pokrovitelj tega dogodka 
je bila rektorica Mendelove univerze v 
Brnu Danuša Nerudová. Slovesnost ob 
tem dogodku je bila tudi zanimiva in 
zelo odmevna v njihovem tisku. 

»Priprave na oba dogodka, saje-
nje lipe in odprtje razstave, so trajale 
praktično eno leto in veliko ljudi je 
sodelovalo pri tem. Naštevanje vseh 
je odgovorna naloga, zato tega ne 
bom storil. Vseeno pa moram ome-
niti Aleno Šamonilovo, ki je študirala 
v Sloveniji, jo vzljubila, sedaj prevaja 
naša dela v češki jezik in je tudi pred-
sednica društva Češko-slovinská 
společnost,« je poudaril Rovšek. Ve-
leposlanica Republike Slovenije na 

Češkem Tanja Strniša je v govoru 
omenila sodelovanje med Slovenijo 
in Češko skozi zgodovinska obdobja. 
Pri obeh narodih je veliko ljudi pusti-
lo svoj pečat na kulturnem in znan-
stvenem področju in tega se mnogi 
premalo zavedamo. Zato so taka so-
delovanja prispevek, ki nas opomi-
nja na to. Program tega prazničnega 
dne se je nato nadaljeval na gradu v 
bližnjih Křtinyh, kjer je veleposlani-
ca odprla razstavo fotografij članov 
FKAA s tradicionalnim naslovom 
Slovenija – Evropa v malem.

Razstava je posvečena tudi letoš-
nji 30-letnici samostojnosti Republike 
Slovenije in slovenskemu predsedo-
vanju Svetu Evropske unije. »Ogled 
razstave je vzbudil veliko komentar-
jev in z veleposlanico smo se neura-
dno dogovorili, da bodo te fotografije 
v prihodnje nadaljevale pot po Češki,« 
je še povedal Rovšek, ki je bil navdu-
šen nad tradicionalno gostoljubnostjo 
Čehov. Za konec jih je pot vodila v ro-
marsko mesto Provodov. Tudi tokrat, 
kot na vseh dogodkih, so bili prisotni 
veleposlanica Tanja Strniša, neumor-
ni Jan Jelšik in predsednik Društva 
Jožeta Plečnika Iztok Toplak. V Pro-
vodovu je bila lipa posajena že leta 
2018. Domačini so želeli svoj kraj na-
rediti še zanimivejši, zato so po starih 
Plečnikovih načrtih izdelali in poleg 
lipe postavili klop. Veliko zaslug za 
to ima tudi Slovensko društvo Jožeta 
Plečnika, ki že dolgo sodeluje s kraja-
ni. »To je lep dokaz prijateljstva med 
narodoma,« so se strinjali vsi prisotni, 
škofjeloški fotografi pa so obljubili, da 
bodo še naprej z veseljem na Češkem 
predstavljali lepote Slovenije ter krepi-
li prijateljske vezi.

Prispevek k prepoznavanju Slovenije

Tradicionalno sajenje lip in fotografske razstave Foto kluba Anton Ažbe na 
Češkem se nadaljujejo. Oktobra so člani kluba v sodelovanju s češkimi prijatelji 
veliko prispevali k prepoznavnosti Slovenije.

V kraju Dolní Břežany so posadili 59. lipo slovensko-češkega prijateljstva. Na fotografiji 
slovenska veleposlanica Tanja Strniša, desno od nje predsednik Društva Jožeta Plečnika Iztok 
Toplak in veliki promotor Slovenije Jan Jelšik. (Vir: https://dolnibrezany.cz)
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Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Gorazd Kavčič

V se ogrevalne naprave je treba pregledati vsaj 
enkrat letno, pogostost čiščenja pa je odvisna od 
vrste goriva: peči na trda goriva je treba čistiti šti-

rikrat v sezoni, na biomaso dvakrat, na tekoče in plinasto 
gorivo enkrat, je pa tu treba izvesti tudi meritve dimnih 
plinov.

Redni letni pregled se opravi periodično zaradi ugo-
tavljanja morebitnih nepravilnosti na obstoječih napra-
vah. Gre za ugotavljanje morebitnih sprememb v pogojih 
obratovanja, morebitnih poškodb na napravah, ustrez-

nosti dovoda zraka itd. Za neoporečne naprave uporab-
nik prejme pozitivno poročilo, v primeru ugotovljenih 
nepravilnosti pa negativno poročilo o letnem pregledu in 
pisno opozorilo z navedbo roka odprave pomanjkljivosti. 
Čiščenje kurilnih naprav in z njo povezanih dimnih vo-
dov se opravlja zaradi odstranjevanja saj ter katranskih 
in drugih oblog s površin naprav, ki pridejo v kontakt z 
dimnimi plini ali ostanki zgorevanja. Na ta način se za-
gotovi neoporečno obratovanje naprav, zagotovi se tudi 
požarna varnost in poveča varovanje okolja. 

O pomenu čiščenja dimnikov pa je spregovoril tudi 
poveljnik Gasilskega poveljstva Občine Škofja Loka To-
maž Ažbe: »Gasilci vam svetujemo, da pravočasno po-
skrbite, da bo vaš dimnik očiščen, saj so se v njem med 
letom nabirale saje, ki so eden potencialnih virov za 
vžig dimnika. Vsako leto beležimo kar nekaj požarov di-
mnikov. Dejstvo pa je, da se z njihovim čiščenjem lahko 
izognete požaru. Poudariti velja, da se požar iz dimnika 
lahko razširi tudi na stanovanje oziroma ostrešje in s 
tem povzroči ogromno materialno škodo. Poleg tega pa 
produkti pri dimniškem požaru ogrožajo tudi vas, saj se 
pojavlja ogljikov monoksid, s katerim se lahko zastrupite 
ali celo tragično končate.«

Čist dimnik lahko prepreči požar

Škofjeloški gasilci vsako leto beležijo nekaj primerov požarov, ki so nastali 
zaradi neočiščenih dimnikov. Zato opozarjajo in vabijo k odgovornemu 
ravnanju.

Z rednim čiščenjem dimnika lahko preprečite požar.

Razvojna agencija Sora v okviru projekta SPOT 
svetovanje Gorenjska vabi na spletno delavnico Os-
nove računovodstva in obdavčitev samostojnega 
podjetnika. Delavnica bo potekala 17. novembra, na 
videokonferenčni platformi Zoom. Vodila jo bo Ber-
narda Jurca. Delavnica, ki je namenjena mikro, malim 
in srednjim podjetjem ter potencialnim podjetnikom, 
je brezplačna, prijava pa je obvezna. Na delavnici bo 
govora o vodenju poslovnih knjig, o razliki med nor-
miranimi in dejanskimi stroški, obdavčitvi, davčnih 
olajšavah ter obračunu prispevkov za socialno var-
nost in zavarovalne osnove.

Osnove računovodstva

Strokovni odbor je na predlog režiserja Boruta 
Gartnerja, vodje projekta Jakoba Vrhovca in župana 
Tineta Radinje sprejel težko, a odgovorno odločitev, 
da se Škofjeloški pasijon 2021 odpove. V upanju, 
da se bodo epidemiološke razmere umirile, so upri-
zoritev iz jubilejnega leta 2021, ko je Škofjeloški pasi-
jon praznoval svojo 300-letnico, najprej prestavili za 
eno leto, zaradi epidemioloških razmer, ki se tudi se-
daj še ne umirjajo, pa so ga sredi oktobra odpovedali. 
Aktivnosti za naslednjo uprizoritev se bodo začele 
takoj, ko bo to mogoče.

Pasijon je odpovedan
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Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Že nekaj časa v Zdravstvenem 
domu Škofja Loka pacien-
ti ne morejo izbrati osebne-

ga zdravnika, saj zaradi doseganja 
obremenitve glavarinskih količnikov 
vse ambulante splošne medicine 
odklanjajo opredeljevanje novih za-
varovanih oseb. V novembru 2020 
je Zdravstveni dom Škofja Loka na 
vprašanje Občine Škofja Loka prido-
bil tudi podatke o številu prebivalcev 
občine Škofja Loka, ki nimajo izbra-
nega osebnega zdravnika. V občini 
Škofja Loka je brez izbranega osebne-
ga zdravnika skoraj tri odstotke pre-
bivalcev, kar v absolutnih številkah 
pomeni 662 oseb. Ker v škofjeloškem 

zdravstvenem domu trenutno ni 
možno izbrati osebnega zdravnika, te 
osebe sploh nimajo možnosti, da bi to 
storile, saj je tudi v javnih zdravstve-
nih zavodih v okoliških občinah situ-
acija enaka. 

Občina Škofja Loka je na podlagi 
predstavljenih podatkov pri Osnov-
nem zdravstvu Gorenjske, enoti 
Zdravstveni dom Škofja Loka, preve-
rila, ali načrtujejo odprtje nove am-
bulante ali povečanje obstoječega 
programa, ki bi omogočil ponovno 
opredeljevanje novih zavarovanih 
oseb pri ambulantah v Zdravstve-
nem domu Škofja Loka. Odgovorili 
so, da trenutno ne morejo zagotoviti 
novega programa na področju dru-
žinske medicine, da pa načrtujejo, 
da se bo to zgodilo v sredini prihod-
njega leta. Ker tega ne morejo storiti 
že letos, so podali soglasje k razpisu 

koncesije za opravljanje javne služ-
be na področju družinske medicine. 
Občinska uprava Občine Škofja Loka 
je na podlagi tega odgovora pripravi-
la predlog koncesijskega akta.

Na občinskem svetu se je odprla 
konstruktivna debata. Svetniki so se 
strinjali, da je treba občanom zagoto-
viti dostop do družinskega zdravnika 
in da je to prioriteta. Hkrati pa so iz-

razili skrb nad vse večjo privatizaci-
jo zdravstva. »Z odlokom o podelitvi 
koncesij pravzaprav zaokrožujemo že 
podeljene programe in tako urejamo 
obstoječe stanje. Hkrati bo to omogo-
čilo kar nekaj občanom, da bodo lažje 
prišli do družinskega zdravnika, ker 
se bo sprostilo tudi nekaj kapacitet, 
kar se mi zdi izredno pomembno. 
Naš cilj je tako dostopnost do pedi-
atrov kot družinskih zdravnikov. V 
prihodnjem letu pričakujemo, da bo 
tudi javni zavod Osnovno zdravstvo 
Gorenjske razpisal dodatno polovico 
programa, kar bo spet sprostilo nekaj 
prostih mest,« je ob tej priložnosti po-
vedal škofjeloški župan Tine Radinja.

Lažje do osebnega zdravnika

Občinski svetniki so sprejeli odlok o podelitvi koncesije za opravljanje  
javne službe na področju družinske medicine v mreži zdravstvene službe  
na območju občine.

Več kot 660 občanov nima izbranega svojega družinskega zdravnika v Zdravstvenem domu 
Škofja Loka. S sprejetim odlokom se bo sprostilo kar nekaj kapacitet.

Z odlokom o podelitvi 
koncesij pravzaprav 
zaokrožujemo že podeljene 
programe in tako urejamo 
obstoječe stanje. Hkrati 
bo to omogočilo kar nekaj 
občanom, da bodo lažje prišli 
do družinskega zdravnika, 
ker se bo sprostilo tudi nekaj 
kapacitet, kar se mi zdi 
izredno pomembno.
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Obvestilo uporabnikom 
plačljivih parkirnih mest 
in parkirišča Nunski vrt

Občina Škofja Loka obvešča 
uporabnike plačljivih parkirišč 
(Šolski center Poden, Novi svet, 
Štemarje, Tehnik in Nunski vrt), 
da je za pridobitev dovolilnice 
za leto 2022 treba ponovno 
vložiti  vlogo. E-vlogo najdete 
na občinski spletni strani. Vlogo 
bo možno oddati v mesecih no-
vember in december 2021. Po-
daljšanje za možnost parkiranja 
in uporabe brezkontaktnih kartic 
bo nadzornemu centru in re-
darstvu sporočeno takoj ob pre-
jetju vlog, dovolilnice pa boste 
prejemali kasneje glede na vrst-
ni red oddaje vlog. Do prejetja 
nove dovolilnice uporabljate do-
volilnico iz letošnjega leta.

Vilma Stanovnik

Parkirišče Štemarje, nasproti 
škofjeloške avtobusne postaje, 
bodo v tem mesecu prenovili 

in uredili. Kot sporočajo z občine, bo 
za to potrebna tudi začasna zapora. 

Tako so parkirišče zaprli že vče-
raj, predvidoma pa naj bi bilo zaprto 
do sobote, 20. novembra. 

Na občini občanke in občane v 
času del prosijo za razumevanje, 
hkrati pa svetujejo, naj v nasled-
njih dveh tednih uporabljajo odprto 
spod nje parkirišče in parkirišče v 
vojašnici.

Urejajo parkirišče Štemarje
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Igor Kavčič

 … smo se še spominjali, da je bil 
to včasih dan SKOJ-a … 

 Kaj ti je najbolj ostalo v spominu s 
tega koncerta? 

Da so prve pol ure Ramonesi po-
navljali isti komad. Potem sem se jih 
naveličal in šel domov.

 Aha, torej so ti bili KUD Idijoti bolj-
ši. Ne dvomim, da tudi njihova izje-
mna punk priredba uporniške Bella 
ciao? 

Ja, njihov nastop je bil tako pu-
bliki kot bendu samemu naravnost 
ekstatičen, čeprav so igrali ob zni-
žani jakosti zvoka in skoraj v temi. 
Bella ciao in Bandiera rossa sta kla-
siki, ki so ju Idijoti le še oplemenitili 
in nadgradili. 

 Medtem ko je kar nekaj velikih 
ikon rokovske glasbe pri 27 letih 
končalo zemeljsko bivanje, ti po 
prav toliko letih svoje fotografije 
ponovno spravljaš »med žive«. Zani-
miv kontrast. 

Tako kot je pogosto višja sila 
botrovala potovanju zvezdnikov 
med zvezde, je tudi ta razstava pos-
ledica višje sile. Fric, basist Idijotov, 
me je našel na Facebooku in me po-
baral po fotkah.

 Facebook je res od vraga … 
Nekaj ga je pa tudi od delničarjev.

 Razen dveh fotografij v takratnem 
Gorenjskem glasu gre pravzaprav za 
še neobjavljene fotografije s koncer-
ta … 

Ne le neobjavljene, tedaj jih ni-
sem niti razvil. Le negative sem kot 
vesten Gorenjec varno shranil, saj 
veš, čez 27 let vse prav pride. 

 Kako so te sicer sprejeli »Puležani«? 
Kot cesarja. Z vsemi častmi, po-

zornostjo in razkošjem. Resno. 
 Čisti luksuz celotno razstavo pos-

vetiti fotografijam z enega koncerta, 
mar ne ...

Tudi sam sem bil presenečen. 
V preteklosti sem sicer že imel dve 
razstavi s podobnim konceptom. Da-
vid Bowie ter Jimmy Page in Robert 
Plant, ampak pri slednji razstavi so 
bile fotke z dveh koncertov. 

 Še kaj stojiš pod odrom in posku-
šaš v prvih treh pesmih – kolikor je 

navadno dovoljeno fotografiranje – 
narediti kar največ?

Občasno pa še. A raje uživam kon-
certe brez razmišljanja o fotografiji.

 Fotografije so zdaj digitalizirane, 
mar to velja tudi za številne druge 
koncerte, ki si jih obredel v devetde-
setih letih? 

The Song Remains The Same, bi 
pritrdili Led Zeppelin.

 Februarja istega leta si še ujel 
Nirvano in Curta Cobaina. Če te kdo 
pokliče iz Seattla, da jim pripraviš 
razstavo fotografij tivolskega, sicer 
predzadnjega koncerta Nirvane …

Bi bil prepričan, da se šali. Kot 
sem najprej pomislil ob Fricevem 
predlogu.

Ne enake, čez sedemindvajset let 
so fotografije še boljše

Iščem besedo … Aha, samosvoj fotograf in prijatelj Janez Pelko je 10. oktobra v 
Rock galeriji v Pulju odprl nekoliko nenavadno razstavo fotografij legendarnih 
punkrokovskih skupin KUD Idijoti iz Pulja in newyorških Ramonesov, in sicer  
v spomin na ta dan pred 27 leti, ko ...

Janez Pelko (v sredini) v družbi dveh članov legendarne skupine KUD Idijoti Ptice in Frica na 
njegovi fotografski razstavi v Pulju. / Foto: Elvis Malagić
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Igor Kavčič, foto: osebni arhiv

Na 10. mednarodnem festivalu likovne umetno-
sti, ki je oktobra potekal v Kranju in se je izte-
kel pred nekaj dnevi, je med več kot sto ume-

tnicami in umetniki iz 26 držav razstavljal tudi Franc 
Berčič - Berko. Njegovo delo z naslovom Model, slikar 
in gledalec (akril na platnu, 100 cm x 200 cm), je izbrala 
osrednja kuratorka razstave Nina Jeza. Za sliko mu je 
mednarodna žirija podelila priznanje za kvaliteto (high 
quality artwork). 

Pred dnevi pa je Berko prejel tudi vabilo na likovno 
razstavo z naslovom Image to Image (Slika do podo-
be) v Hiši Legata, galeriji Srbske akademije znanosti in 

Berko iz Kranja  
v Beograd

Slike Franca Berčiča - Berka izbrane 
na selekcioniranih skupinskih 
razstavah v Kranju in Beogradu

Model, slikar in gledalec, 2014, akril na platnu, 100 x 200 centimetrov 

Gatsby (Najdražji bicikl na svetu), 1975, akril na platnu, 200 x 200 
centimetrov / Foto: osebni arhiv

umetnosti v Beogradu. Gre za razstavo evropskega fi-
gurativnega slikarstva v šestdesetih in sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja. »To je bil čas, ko je prevladovalo 
abstraktno slikarstvo v raznih različicah, figuralika se 
je v galerijah in na likovni umetniški sceni pojavlja-
la redkeje,« pove Berko. Na razstavi bodo predstavljeni 
številni pomembni avtorji z deli iz javnih in zasebnih 
zbirk. Kustosinja razstave Dina Pavić je v sodelovanju s 
kustosoma Danielle Kvaran in Gunnarjem B. Kvaranom 
v razstavo vključila tudi dve Berkovi deli. 

»Gre za dve moji deli iz leta 1975, in sicer sliki Gatsby 
(Najdražji bicikl na svetu) in Model, obe v tehniki akril na 
platnu, dimenzij 200 x 200 centimetrov,« uvrstitev del na 
razstavo pojasnjuje Berko in nadaljuje: »Zelo me veseli, 
da stroka moje slikarstvo obravnava kot resen umetni-
ški pojav sredine druge polovice 20. stoletja in bodo ne-
okusne etikete na to temo počasi vendarle šle v pozabo.«

SIMFONIČNI ORKESTER JESENICE 
vabi na koncert

MLADOST S PLESOM IN GLASBO
s solisti:

Baletni oddelek Glasbene šole Jesenice
Tina Bučar in Eva Kramar, violina

 Program:
*IPAVEC* MERKU * ZUPANČIČ* BEETHOVEN* HESS* MONTI*

dirigentka: Natalija Šimunović
koreografija: Jerneja Omahen Razpotnik in Mateja Mlakar

KRANJSKA GORA, DVORANA VITRANC:  
petek, 19. 11. 2021 ob 18.30

CENA VSTOPNIC 10 EUR, PRODAJA EVENTIM (Petrol, TIC Kranjska Gora)

JESENICE, GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA:  
petek, 26. 11. 2021 ob 18.30

CENA VSTOPNIC 10 EUR, PRODAJA EVENTIM (Petrol, Arriva – Titova 18)
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Mateja Rant, foto: arhiv šole

V boj proti onesnaževanju s 
plastičnimi odpadki ter za 
čiste vode in ohranjanje na-

ravnih virov za prihodnje generacije 
v združeni Evropi se je vključila tudi 
OŠ Cvetka Golarja. »Učenci 6. in 8. ra-
zreda smo se  skupaj z mentoricama 
Petro Kalan in Petro Kavčič podali na 
obrežje reke Sore, kjer smo ugotav-
ljali, koliko plastike je v naši reki,« je 
sodelovanje šole v projektu predsta-
vil osmošolec Ammar Kaltak. Pri 
projektu po njegovih besedah poleg 
Slovenije sodelujeta še Nemčija in 
Portugalska, in te države se v okvi-
ru skupnega predsedovanja Svetu 
Evropske unije kot trio predsedstev 
v letih 2020 in 2021 zavzemajo pred-
vsem za čista morja, oceane in reke 
ter naravo, ki jih obdaja.

Učenci so se tako s pomočjo 
mreže z majhnimi luknjicami, ki so 
jo spustili v reko s suškega mostu, 
najprej lotili iskanja manjših in več-
jih koščkov plastike v vodi. Mrežo so 
v vodi pustili eno uro, sami pa so v 
tem času raziskovali obrežje. »Opazi-
li smo, da je obrežje močno poraščeno 
z dresnikom in da se je težko prebiti 
do vode,« je razložil Ammar Kaltak. 
Pri nalogi, ki je sledila, so s pomočjo 
sita presejali nekaj mivke. Ob pregle-
du vsebine, ki je ostala na situ, so z 
zadovoljstvom ugotavljali, da v njej 
razen manjših odpadkov ni koščkov 
plastike. Na koncu so preverili še vse-
bino mreže, ki so jo potegnili iz vode. 
V mrežo se je ujelo nekaj listja, večjih 
delcev plastike pa niso opazili. »Mre-
žo smo nato posušili in poslali v ana-
lizo v Morsko biološko postajo Piran.« 
Na obrežje reke so se vrnili še nasled-
nji dan, ko so ob reki nabrali približno 
sedem kilogramov odpadkov. »Raz-

vrstili   smo jih v skupine: plastika, 
steklo, papir in drugi odpadki. Plasti-
ke za enkratno uporabo ni bilo veliko, 
šokirali pa so nas kozarci za sadno 
kupo, ki so bili pod drevesom ob reki, 
čeprav je zabojnik za steklo nedaleč 
stran,« je pojasnil Ammar Kaltak. 
Bolj zadovoljni so bili, ko so opazili, da 
je nekdo pospravil vrečo s smetmi, ki 
so jo opazili prejšnji dan in v kateri so 
bili ostanki piknika. Med zbranimi 
odpadki so sicer prevladovali steklo-
vina in pločevinke. »To potrjuje, da se 
ob reki ljudje radi zadržujejo. Bolj ža-
lostno pa je spoznanje, da za seboj ne 
znajo pospraviti.« 

Zbrano so popisali in dokumen-
tirali tudi s fotoaparatom ter nato 
pospravili. Ugotovitve so jih razo-
čarale, saj se zavedajo, da k onesna-
ževanju narave prispeva predvsem 
človek. Zdaj čakajo še na rezultate 
analize, ki bo pokazala, koliko mikro 
in makro plastike se nahaja v Sori.

Iskali plastiko v Sori

Projektu Pirati plastike – dajmo, Evropa! so se pridružili tudi v Osnovni šoli (OŠ) 
Cvetka Golarja. Učenci so raziskovali, koliko plastike je v reki Sori.

Učenci so raziskovali, koliko plastike je v reki Sori.

Med zbranimi odpadki so prevladovali 
steklovina in pločevinke.
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Že nekaj časa se močno povečuje obseg nakupovanja po 
spletu. Postopki spletnega nakupovanja so postali eno-
stavnejši in bolj pregledni, zato se vse več ljudi odloča za ta 
način nakupa. Potrošniki smo v zadnjem letu postali vedno 
bolj zahtevni kupci. Poleg tekstila in elektronike po spletu 
vse več kupujemo tudi osnovne življenjske dobrine. 

Dostava je ključni element  
spletnega nakupa
Raziskave kažejo, da je v spletni prodaji zelo pomemben dejav
nik nakupa prav dostava. Način dostave in ustrezno obveščanje 
sta ključ do uspeha in vračanja kupcev v spletno trgovino. Ob 
povečanem spletnem nakupovanju spletni trgovci prepozna
vajo Pošto Slovenije kot zanesljivega partnerja pri distribuciji 
blaga na domove kupcev. Poštna mreža namreč šteje kar 487 
kontaktnih točk, od tega uspešno posluje tudi 150 pogodbenih 
pošt Pošte Slovenije, na katerih lahko stranke enako kot na osta
lih poštah oddajo ali prevzamejo poštno pošiljko.
Pošta Slovenije sicer svojim strankam zagotavlja še vrsto eno
stavnih rešitev za prevzem pošiljk. Dogovorite se lahko za dosta
vo na dogovorjeno mesto, drug naslov, dostavo v paketomat, 
paketnik, bencinski servis ter celo izberete želen datum dostave. 

Pravočasni praznični nakupi
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Kako si zagotoviti varno  
in hitro dostavo?
Zbrali smo nekaj uporabnih nasvetov, kako lahko enostav
no opravite spletni nakup in si zagotovite varnejši in hitrejši 
način dostave s Pošto Slovenije:

1.   Spletne nakupe plačajte po predračunu ali s plačilni-
mi karticami. Izogibajte se plačevanju po povzetju.

2.  Pri spletnem nakupu je ključno, da trgovcu zaupate svo
jo mobilno številko, da vas bo Pošta Slovenije lahko 
obvestila o dostavi in prevzemu pošiljke.

3.  Izberite brezkontakten način dostave  v PS Paketo-
mat,  tako da ob spletnem nakupu za mesto dostave 
izberite paketomat v vaši bližini oziroma naslovite:

 Janez Vzorec (041 123 123)
 PS Paketomat
 Frankovo naselje 69 (lokacija paketomata)
 4703 Škofja Loka
4.  Če vas v času dostave ne bo na naslovu, ki ste ga izbra

li, izkoristite prednosti storitve Moja dostava – moja 
izbira in spremenite izbrano lokacijo prevzema.

5.  Sledite svoji pošiljki na vsakem koraku preko Sledenje 
pošiljk na www.posta.si.

Tudi vračanje paketov je enostavno
Pri spletnih nakupih se žal kdaj zgodi, da izdelek ni 
takšen, kot smo pričakovali. Pošta Slovenije vam 
omogoča, da takšne izdelke enostavno vrnete po
šiljatelju. Na paket enostavno nalepite izpolnjeno 
paketno spremnico za vračilo, ki ste jo prejeli od 
spletnega trgovca, oziroma jo izpolnite na sple
tu (natisnete in nalepite na paket) ali izpolnite na 
mestu oddaje paketa (pošta ali bencinski servis). 
Za hitrejšo oddajo paketa, če tega ni predložil že 
spletni trgovec sam, izpolnite tudi potrdilo o od-
daji pošilj ke, ki ga priložite ob vračilu. Paket lahko 
vrnete na katerikoli izmed 487 pošt in na več kot 210 
bencinskih servisih Petrol po vsej Sloveniji.

Spletno nakupovanje  
v tretjih državah  
Za blago, ki v Slovenijo prihaja iz tretjih držav, veljajo 
od 1. julija 2021 naprej nova pravila. Za uvoz blaga 
majhne vrednosti do 22 EUR  ne velja več oprostitev 
plačila DDV. V praksi to pomeni, da se za vse pošilj
ke do vrednosti 150 EUR obračuna 22% DDV, še 
vedno pa so pošiljke oproščene plačila carine. Za te 
pošiljke je torej treba plačati DDV in storitve ca-
rinskega posredovanja, pri čemer se carinski po
stopek plača Pošti Slovenije, znesek obračunanega 
davka pa FURSu. DDV lahko pri določenih spletnih 
platformah poravnate že ob nakupu, kar pomeni, da 
se ob prihodu pošiljke v Slovenjo izvedejo le storitve 
carinskega posredovanja. 

Letos ne čakajte v vrsti, izberite alternativno mesto 
dostave! Preverite več informacij na www.posta.si/
enostavna-dostava!
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Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

V OŠ Ivana Groharja zdaj že 
peto leto izvajajo projekt 
Gozdoljub, v okviru katere-

ga v pouk vključujejo gozdno peda-
gogiko. »Učenje v naravi je naravno 
učenje vsakega posameznika in ta 
izkušnja je trajna in najbolj pristna, 
izkustvena,« je bistvo gozdne peda-
gogike predstavila učiteljica Janja 
Bračko, ki je svoje znanje in izkušnje 
s tega področja v tednu od 11. do 15. 
oktobra posredovala tudi učiteljici 
iz šole v Bjelovarju Mirjani Maten-
da. V šoli so jo gostili v sklopu iz-
menjave učiteljev v okviru projekta 
Erasmus+. Mirjano Matenda je zlasti 
navdušilo spoznanje, da otroci skozi 
tovrstno učenje učiteljice ne doje-

majo kot avtoritete, pa so kljub temu 
dosegli vse zastavljene cilje pouka 
na prostem. »Čeprav na prvi pogled 
niso poslušali pozorno, so se ves čas 
ukvarjali z materialom za pouk in na 
koncu dosegli rezultat, ki ga je želela 
učiteljica.« 

Po besedah Janje Bračko otro-
ci potrebujejo svobodo, časovno in 
prostorsko. »Potrebujejo stik s pred-
meti, z okoljem. To učenje je najbolj 
učinkovito, ker hkrati aktivira vse 
čute in zajame tudi čustva. In tako 
lahko konkurira sodobnim elektron-
skim napravam, spodbuja gibanje, ki 
je naravno za človeka. Krepi odnos 
med učenci in učiteljem.« V prvem in 
drugem razredu pouk na prostem iz-
vajajo vsak teden, v tretjem razredu 
na štirinajst dni oziroma po potrebi, 
v četrtem in petem razredu pa pouk 
v naravi poteka enkrat do dvakrat 

na mesec. »Z otroki gremo v gozd 
ali na igrišče, kjer se veliko gibamo, 
saj je to zelo pomembno, obenem pa 
se učimo s pomočjo naravnih ma-
terialov,« je razložila Janja Bračko. 
Kamenčki tako postanejo številke, 
drevesni listi računi, pišejo pa kar 

s prsti, ki jih namočijo v zemljo ali 
blato. Prednosti učenja v naravi vidi 
v tem, da so otroci na svežem zraku, 
obenem pa imajo učitelji čas, da se 
jim prilagodijo in posvetijo vsakemu 
posebej. »Otroku se resnično lahko 
približaš in vzpostaviš prijateljski 
odnos. Tako se mimogrede razreši 
kakšna zadeva, ob tem pa se sproti 
veliko naučijo.« Kot opaža, so otroci 
naravnost navdušeni nad poukom v 
naravi – da lahko eksperimentira-
jo, stvari primejo v roke ... »V učenje 
sicer tako vložijo več truda, a potem 
tudi res znajo, kar so se naučili.« 
Ven, v naravo, se odpravijo ne glede 
na letni čas in vreme. »Starši nas 
pri tem zelo podpirajo in tako vedno 

Izkustveno učenje v naravi

V Osnovni šoli (OŠ) Ivana Groharja so sredi oktobra gostili učiteljico Mirjano 
Matenda iz Bjelovarja na Hrvaškem, ki so ji predstavili svoj projekt Gozdoljub.

Izkušnje z gozdno pedagogiko so v oktobru predstavili tudi učiteljici iz šole v Bjelovarju 
Mirjani Matenda (v sredini, desno učiteljica Janja Bračko).

Po besedah Janje Bračko 
otroci potrebujejo svobodo, 
časovno in prostorsko. 
»Potrebujejo stik s predmeti, 
z okoljem. To učenje je 
najbolj učinkovito, ker 
hkrati aktivira vse čute 
in zajame tudi čustva. 
In tako lahko konkurira 
sodobnim elektronskim 
napravam, spodbuja gibanje, 
ki je naravno za človeka. 
Krepi odnos med učenci in 
učiteljem.«
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poskrbijo, da so otroci tudi primerno 
oblečeni.« Večino pripomočkov, ki 
jih uporabljajo pri dejavnostih, naj-
dejo v naravi ali pa izdelajo iz odpa-
dnih materialov, predvsem kartona, 
odpadnega tekstila in volne, s čimer 
želijo otroke vzgajati za življenje v 
skladu z okoljem, je še dodala Janja 
Bračko.

Nad gozdno pedagogiko, kot jo 
izvajajo v Groharjevi šoli, je nav-
dušena tudi Mirjana Matenda, ki si 
želi pridobljene izkušnje prenesti v 
njihovo šolo. »Pri nas tovrstne aktiv-
nosti izvajamo zgolj v sklopu nara-
voslovnih dnevov ali taborov, ne pa 
skozi vse šolsko leto, kot je to v OŠ 
Ivana Groharja.« Pet dni je bila tako 
ves čas prisotna pri pouku, da bi spo-
znala, kako poteka učenje v naravi. 
»To se mi zdi veliko bolj naraven na-
čin učenja, kot če otroci sedijo v učil-
nici z zvezki in knjigami pred sabo. 
Tu gre za izkustveni pouk.« Tudi 
sama vidi prednosti zlasti v tem, da 

otroci veliko časa preživijo v naravi, 
kar po njenem prinaša tako telesne 
kot duševne koristi. »Obenem pa jim 

to olajša razumevanje, hitreje usva-
jajo nova znanja,« je svoja opažanja 
strnila Mirjana Matenda.

Otroci nova znanja pridobivajo skozi igro na šolskem dvorišču oziroma v naravi.

UPRAVNIŠKIH STORITEV!
NOVI UGODNI PAKETI

Smo zaupanja vreden upravnik
z dolgoletno tradicijo upravljanja in
vzdrževanja večstanovanjskih stavb.

S svojimi strokovnimi storitvami
znižujemo redne mesečne stroške
in ohranjamo ter plemenitimo
vrednost vaših nepremičnin.

Sedaj tudi na območju Škofje Loke
z okolico nudimo izredno ugodne
pakete upravniških storitev.

Pokličite nas in se prepričajte
o prednostih, ki jih zagotavljamo 
našim strankam.

Odgovorno upravljamo z vašo 
lastnino. Že več kot 65 let.

Roman Hafner, vodja pisarne
T 04 5110 830  M 030 605 759
E roman.hafner@domplan.si

Domplan, d.d., Enota Škofja Loka
Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
| www.domplan-upravljanje.si

Domplan, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T 04 20 68 800, F 04 20 68 701
| www.domplan.si
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Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

V starem mestnem jedru Škofje Loke so se tako 
konec oktobra začela obnovitvena in predhodna 
raziskovalna dela na prepoznavnih kulturnih 

spomenikih. Ministrstvo za kulturo bo za sofinanciranje 
del na Kamnitem mostu z obnovo kipa namenila slabih 
57 tisoč evrov, za restavratorska dela na spomeniku Mari-
jino znamenje na Mestnem trgu pa dobrih 17 tisoč evrov. 
»Oba projekta opredeljuje konservatorsko-restavratorski 
program in v letošnji jeseni so se na obeh ikoničnih kul-
turnih spomenikih začela obnovitvena dela,« so sporočili 
z občine in dodali, da se bodo dela nadaljevala tudi v pri-
hodnjem letu. 

Votivno ali kužno oziroma Marijino znamenje so 
prebivalci Škofje Loke v 18. stoletju postavili v zahvalo, 
da so bili obvarovani pred kugo in ognjem. Restavrator-
sko-konservatorska dela na tem spomeniku, ki potekajo 
v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji in na-
vodili odgovornega konservatorja, vključujejo sanacijo 
podstavka, stebrov, kapitela, figur in pozlačenih elemen-
tov, pa tudi obnovo stopnic podesta in kovinske ograje, 
so razložili na občini. »V sanacijo je vključeno odstranje-
vanje vseh madežev, nečistoč, neustreznih domodelacij, 
odstranjevanje bioloških dejavnikov, sekundarnih oblog 
in kovinskih tujkov.« Kot so še dodali, bodo z opravljenimi 
deli ohranili avtentičnost materialov, a odpravili poškod-
be ter zaščitili spomenik pred nadaljnjim propadanjem in 
mu povrnili estetske vrednosti kulturnega spomenika. 
Obnove pa bo deležna še ena prepoznavna mestna iko-
na, Kamniti oziroma Kapucinski most prek Selške Sore, 
ki so ga zgradili v sredini 14. stoletja. Kot so pojasnili 
na občini, gre za najstarejši kamniti most v Sloveniji in 
predstavlja izjemen primer srednjeveškega graditeljstva 
in konstruiranja mostov. V prvi polovici lanskega leta so 
že izvedli pilotni primer konservatorsko-restavratorskih 
del, obenem pa so izdelali zelo natančen popis potrebnih 
del z oceno stroškov. »Projekt vključuje celovito obnovo 
po posameznih sklopih: obnovo kamnite ločne konstruk-
cije, betonskega hodnika za pešce in kovane ograje ter 
zamenjavo dotrajane kopije skulpture Janeza Nepomuka 
z novo kopijo,« so pojasnili na občini. 

Za obnovo spomenikov tudi državni denar

Občina Škofja Loka je za obnovo Kamnitega mostu in za restavratorska dela 
na spomeniku Marijino znamenje na Mestnem trgu pridobila tudi sredstva 
ministrstva za kulturo.

S pomočjo državnih sredstev bodo obnovili tudi Kamniti most.

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

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

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%



AKTUALNO 25 

Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

Rokodelstvo, tudi klobučarstvo, na Loškem sega v 
čas srednjega veka, so ob razstavi pojasnili v RC 
DUO. »Iz obrtnega načina izdelave klobukov je ta 

dejavnost prerasla v industrijo z ustanovitvijo tovarne 
klobukov Šešir Škofja Loka leta 1921,« so še spomnili in 
dodali, da se je pestra in razgibana zgodovina delovanja 
tovarne, ki je pomembno vplivala na razvoj in prepoznav-
nost mesta, končala leta 2016 s stečajem.

Letos pa se je začela nova, pomembna klobučarska 
zgodba. »V letu, ko bi tovarna Šešir praznovala 100 let 
delovanja, je svojo klobučarsko delavnico J.I.M. klobuki 
uradno odprl klobučar Matjaž Rešek.« S klobučarstvom 
se je prvič srečal v tovarni klobukov Šešir. »Klobučarska 
obrt mu je v dobrih šestnajstih letih dela v tovarni zlezla 
pod kožo, svoje znanje pa je skozi vsa leta tudi nadgraje-
val in poglabljal pri različnih mojstrih doma in v tujini.« 
S svojim delom želi pokazati, da je klobuk lahko pokriva-
lo za vsako priložnost. »Lahko je pika na i unikatnemu 
stilu dam in gospodov, lahko je osebni izraz mladih, del 
uniforme različnih poklicev ali narodne noše ...« Matjaž 
Rešek kot eden redkih klobučarjev tako s svojim delom 
skrbi za nadaljevanje in ohranjanje stoletne klobučarske 
tradicije na Škofjeloškem. 

Ohranja stoletno tradicijo
Pod naslovom Klobuk za vsako priložnost si je v Rokodelskem centru (RC) DUO 
Škofja Loka mogoče ogledati razstavo o klobučarski delavnici Matjaža Reška.

Na razstavi, ki si jo je mogoče ogledati še do 20. novembra, je 
prikazan postopek ročne izdelave klobukov in končni izdelki, ki 
nastajajo v delavnici J.I.M. klobuki. M
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V svoj kolektiv vabimo  
nove sodelavce!

OBLIKOVALEC KOVIN (m/ž)

  izdelava delov na univerzalnem  
rezkalnem stroju

  organiziranje, nastavljanje in upravljanje stroja
  branje načrtov oziroma tehnične  

dokumentacije

MONTER-FINOMEHANIK (m/ž)

  sestavljanje sklopov in podsklopov
  montaža namenskih naprav
  sodelovanje pri zagonu naprave
  servis naprav na terenu

 Nudimo zaposlitev za nedoločen delovni čas  
s poskusno dobo, uvajanje na delovno mesto  
in možnost dodatnega izobraževanja.

Več informacij in prijave na  
zaposlitev@matech.si
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Vilma Stanovnik

Na družbenem omrežju Face-
book je že nekaj časa prav 
posebna skupina z imenom 

Ženske iz Škofje Loke in okolice. Na 
njej tako mlajše kot starejše ženske 
klepetajo, delijo in iščejo različne 
nasvete pa tudi prodajajo in podarja-
jo različne predmete. Velikokrat gre 
za otroška oblačila oziroma stvari, ki 
jih otroci ne potrebujejo več. Tako je 
mamica dveh hčera Jasna Pisanec 
Ropret ugotovila, da bi bilo koristno, 
če bi se starši srečali na enem mes-
tu in si oblačila med seboj zamenjali. 
Nastala je ideja o Loški otroški izme-
njevalnici.  

»Doma, ne le pri nas, se nabira ve-
liko rabljenih oblačil, obutve in igrač. 
Večino stvari otroci hitro prerasejo 
in ostanejo skorajda nerabljene in 
čisto uporabne, zato se nam zdi ško-
da, da bi jih vrgli stran. Dela s tem, 

da stvari daš na Bolho ali jih skušaš 
kako drugače prodati, je veliko, tako 
da se mi je zdelo zanimivo, da bi se 
dobili na enem mestu in stvari samo 
zamenjali. Svojo idejo sem zapisala 
na strani Ženske iz Škofje Loke in 
okolice in mnogim se je zdela zani-
miva,« je o pobudi za izmenjevalnico 
povedala Jasna Pisanec Ropret in do-
dala, da so sprva nameravale posta-
viti nekaj stojnic na tržnem prostoru 
nekdanje loške vojašnice, zato so za 
dovoljenje prosile Krajevno skupnost 
Kamnitnik. Ti so prošnjo poslali na 
škofjeloško občino, kjer so bili nad 
idejo navdušeni. 

»Treba je bilo samo določiti datum, 
najti še nekaj prostovoljk za pomoč 
in tako se je ideja uresničila. Ena od 
prostovoljk je poskrbela tudi za novo 
spletno stran Loška otroška izmenje-
valnica. Mamicam smo predlagali, 
da stvari prinesejo že pred začetkom 
tržnice, da smo jih lahko razporedile 
po velikostih, nekaj pa jih je stvari 
prineslo kar s seboj,« je povedala Ja-

sna Pisanec Ropret, ki je bila zado-
voljna tudi z obiskom na izmenjeval-
nici. »Naše pravilo je, da nihče nič ne 
računa in nihče nič ne plača. Tisto, 
kar imamo odveč, prinesemo, kar kdo 
potrebuje, pa odnese. Seveda morajo 
biti stvari čiste in primerno ohranje-
ne. Tokrat so to zimske stvari, spo-
mladi, v mesecu marcu, pa načrtuje-
mo izmenjevalnico poletnih stvari,« 
je še povedala Jasna Pisanec Ropret, 
ki je skupaj z društvom Pomagajmo 
slovenskim otrokom poskrbela, da 
je bila prireditev tudi dobrodelna, saj 
je po koncu izmenjevalnice društvo 
prevzelo stvari, ki so ostale.

Ob prireditvi je padla tudi pobu-
da, da bi podobno tržnico pripravili 
še za odrasle. Ta bo tako prvič pote-
kala to soboto, 13. novembra, med 14. 
in 16. uro. »Na tokratni izmenjeval-
nici bomo menjali čista, ohranjena, 
sodobna oblačila in obutev za odra-
sle in najstnike ter modne dodatke,« 
je pojasnila Jasna Pisanec Ropret in 
opozorila na pogoj PCT in strinjanje 
z GDPR (zaradi slikanja dogodka).

Izmenjavalnica za otroke in tudi za odrasle

V pokritem delu nove tržnice v nekdanji vojašnici je konec oktobra potekala 
prva Loška otroška izmenjevalnica, stojnice pa so bile polne otroških oblačil, 
obutve pa tudi igrač, ki so jih malčki prerasli in jih bodo lahko koristno uporabili 
drugi. To soboto prvič tudi izmenjevalnica za odrasle.

Jasna Pisanec Ropret je bila pobudnica 
Loške otroške izmenjevalnice.

Na izmenjevalnico so mnogi prinesli, kar so otroci prerasli, in odnesli, kar bodo potrebovali.



FORTIFIANT za goste in sijoce lase 
KÉRATINE + za poskodovane lase 
ANTI-CHUTE proti izpadanju las 
SHAMPOOING FORTIFIANT sampon  
za krepitev in zascito las
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Odkrijte lepoto  
vaših las  

Naravni cikel obnove las traja približno 3 mesece, zato morate z jemanjem prehranskega  
dopolnila Forcapil® za dosego željenih ucinkov vztrajati od 3 do 6 mesecev. ˇ

št. 1
v Franciji

Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah               

Spletna trgovina www.sophia.si
*Vsebuje cink, ki prispeva k ohranjanju zdravih las, nohtov in koze.  
 Vsebuje biotin, ki prispeva k ohranjanju zdravih las in koze.

Prehransko dopolnilo  
za mocnejse, gostejse  
in bolj sijoce lase  
ter cvrste nohte*
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Maja Bertoncelj

Najboljši slovenski telovadec 
zadnjega obdobja Sašo Ber-
toncelj je na svetovnem pr-

venstvu v japonskem Kitakyushuju 
končal kariero. Na konju z ročaji je 
osvojil 15. mesto. V svoji profesio-
nalni karieri je nanizal 38 uvrstitev 
na stopničke svetovnega pokala, od 
tega ima tudi deset zmag. Petkrat je 
sezono končal kot skupni zmago-
valec svetovnega pokala na konju z 
ročaji. Zmagal je na prvih evropskih 
igrah, postal sredozemski in univer-
zitetni prvak, z evropskih prvenstev 
pa ima tri medalje: srebro in dve bro-
nasti. Gimnastiko je vsa leta vadil 
pod vodstvom trenerja Sebastijana 
Piletiča v Narodnem domu. Z druži-
no živi v Gorenji vasi - Retečah.

  Pri 37 letih ste se odločili za ko-
nec dolge in uspešne kariere. Odlo-
čitev verjetno ni prišla čez noč? 

Sedemintrideset let pove že dos-
ti. Trideset let je, odkar me je mami 
Majda prvič pripeljala skozi vrata gi-
mnastične dvorane, trinajst let, od-

kar sem profesionalni športnik. Te 
številke povedo vse. Rezultati tudi 
govorijo zase. Očitati si nimam prav 
veliko. Kakšen grenak priokus seve-

da je. Redki športniki gredo z vsemi 
izpolnjenimi željami v športni pokoj. 
Odločitev o koncu kariere je zorela 
že nekaj časa, in ko je padla, je bilo 

Po tridesetih letih končal kariero

Telovadec Sašo Bertoncelj se je od tekmovalnega športa poslovil na svetovnem 
prvenstvu – po tridesetih letih treniranja gimnastike in trinajstletni karieri 
profesionalnega športnika, v kateri je nanizal številne uspehe.

Sašo Bertoncelj (levo) je kariero zaključil na svetovnem prvenstvu na Japonskem. Vseh 
trideset je treniral pod vodstvom Sebastijana Piletiča (v sredini). / Foto: arhiv Saša Bertonclja
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točno tako, kot sem si želel, torej da 
bi vsaj eno sezono normalno tekmo-
val, užival in dosegel še kakšen do-
ber rezultat. To mi je uspelo na tekmi 
svetovnega pokala v Kopru, kjer sem 
bil na zadnji domači tekmi šesti. 
Tudi na svetovnem prvenstvu ni bilo 
slabo. Lahko rečem, da sem zadovo-
ljen, in se poslovim mirne vesti.

  Spomini na kariero?
Najmočnejši so s teh zadnjih te-

kem, ker so najbliže. Res lepi spo-
mini so povezani z zadnjo domačo 
tekmo svetovnega pokala v Kopru. 
Gimnastična zveza Slovenije mi je 
pripravila lep ambient za zaključek, 
lepo me je presenetil tudi dolgole-
tni pokrovitelj BTC. Spominjam se 
predvsem lepih trenutkov, uspehov, 
medalj, so pa tudi spomini z bolj 
grenkim priokusom. Med temi je 
svetovno prvenstvo leta 2011, ko se 
mi ni uspelo uvrstiti na olimpijske 
igre. Takrat sem bil eden najboljših 
na konju na svetu. Ena napaka je 
odločila. Lahko bi spremenila mar-
sikaj. Tam bi osvojil medaljo, morda 
potem še olimpijsko medaljo, a se ni 
izšlo. Tako to je. Sladki in grenki spo-
mini, a vse to mora biti. 

  Bo šel konj z ročaji sedaj »spat«?
Za zdaj me nič ne mika, ne ču-

tim potrebe, da bi šel nanj, čeprav 
ga imam tudi doma. Psihično sem 
se v vseh teh letih izpraznil. Vedno 
sem bil velik profesionalec. Dokler 
je bila to zame služba, resnost, odgo-
vornost do sponzorjev, gimnastične 

zveze, trenerja, družine, vseh, ki so 
bili vpeti v mojo športno pot, sem 
to delal maksimalno. Sedaj se bom 
usmeril še v druge stvari. Mi je pa 
gimnastika dala veliko, praktično 
vse. Izoblikovala me je v človeka, 
kakršen sem. Dala mi je način živ-
ljenja, delavnost, psihično trdnost, 
finančno stabilnost, poznanstva za 
prihodnost, prijatelje, pa tudi slabe 
stvari, ki so me utrdile …

 Kako naprej?
Veselim se že nadaljnjih izzivov 

v življenju, ki me čakajo z novim le-
tom. Nikoli v življenju nisem bil bre-
zglav. Vedno sem razmišljal o svoji 

prihodnosti. Ne glede na vse pa osta-
jam povezan z gimnastiko. Še vedno 
sem v izvršnem odboru in strokov-
nem svetu Gimnastične zveze Slo-
venije kot predstavnik športnikov. 
Aktiven sem na Mednarodni gim-
nastični federaciji.

 V dvorani pa ostajate v Škofji Loki?
Seveda, morda sedaj lahko še kaj 

več, in sicer v okviru ŠD Matrica M&S, 
ki je drugi otrok moje mame, ji pa z 
veseljem pomagam, kolikor lahko. Po 
novem sem tudi član izvršnega od-
bora Športne zveze Škofja Loka. Tudi 
tukaj bom dal svoj maksimum. 

 Z ženo imata dva otroka. Boste 
kmalu navijač v kakšni športni dvo-
rani?

Bomo videli. Oba sta motorično 
kar sposobna. Vidi se, da sta veliko v 
dvorani. Velikokrat sta bila z mano, 
tako v Ljubljani kot v Škofji Loki. Oba 
tudi vadita v društvu še v predšolski 
skupini. Kaj pa bo, bomo pa videli. 
Stala jima bova ob strani in ju podpi-
rala pri njunih željah, ju motivirala, 
ne glede na to, za kaj se bosta odloči-
la, seveda tudi, če to ne bo šport.

  Profesionalno ne boste več aktiv-
ni, kaj pa kot rekreativec? Verjetno 
boste še vedno športno aktivni.

Zagotovo ostajam športno akti-
ven. Najbolj razmišljam o kolesarje-
nju, tudi doma sem si naredil prostor 
za vadbo. Ko bom v dvorani v dru-
štvu, bom zagotovo naredil tudi kaj 
zase. Nimam se namena zapustiti, 
kar se tega tiče.

Odločitev o koncu kariere je 
zorela že nekaj časa, in ko 
je padla, je bilo točno tako, 
kot sem si želel, torej da bi 
vsaj eno sezono normalno 
tekmoval, užival in dosegel 
še kakšen dober rezultat. 
To mi je uspelo na tekmi 
svetovnega pokala v Kopru, 
kjer sem bil na zadnji 
domači tekmi šesti. Tudi na 
svetovnem prvenstvu ni bilo 
slabo. Lahko rečem, da sem 
zadovoljen, in se poslovim 
mirne vesti.”
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Maja Bertoncelj

Skvoš je šport, ki se je začel raz-
vijati sredi 19. stoletja v Angli-
ji. Njegova priljubljenost se še 

vedno veča, še posebej v vzhodnih 
evropskih državah. In kako je v Slo-
veniji? Najboljši klub je Squash klub 
Škofja Loka, katerega člana sta vo-
dilna igralca na slovenski jakostni 
lestvici (Luka Kustec, Pika Rupar) 
in tudi aktualna članska državna 
prvaka (brat in sestra Luka in Nina 
Kustec).

Predsednik kluba je njun oče 
Gregor Kustec, prav tako predsednik 
Squash zveze Slovenije. »Na poti do 
uspehov so bila vložena leta trdega 
dela. Po prelomnih letih 2010, 2011, 
ko se je sistemsko pristopilo k delu 
z mladimi igralci in z glavnim tre-
nerjem Goranom Vučkovičem, smo 
potrebovali nekaj let, da smo primat 

najboljšega kluba v Sloveniji osvojili 
najprej pri mladincih, sedaj pa tudi 
pri članih. Imamo aktualna državna 
članska prvaka, vrsto drugih odlič-

nih rezultatov, največji uspeh v tem 
letu pa so rezultati z balkanskega 
prvenstva. Kot klub smo dobro orga-
nizirani. Podprte imamo vse stebre, 
finančno so stvari urejene, imamo 
najboljši stalen trenerski kader v 
Sloveniji,« opisuje Gregor Kustec. V 
začetku oktobra so blesteli na bal-
kanskem posamičnem prvenstvu v 
Ljubljani. Nina Kustec je prvakinja 
postala med članicami, Pika Rupar 
pa med mladinkami do 19 let. Luka 
Kustec je bil med mladinci do 19 let 
drugi. Konec oktobra sta nato Kustec 
in Ruparjeva na turnirju v Zagrebu, 
prvem mladinskem mednarodnem 
tekmovanju po letu in pol, v svojih 
konkurencah osvojila drugo mesto. 
Gregor Kustec upa, da v prihodnje 
zaradi covida-19 novih odpovedi tek-
movanj ne bo več. »Covid-19 je velik 
pečat v negativnem smislu pustil 
tudi v skvošu, predvsem zaradi od-
povedi tekmovanj. Pred covidom-19 
so slovenski igralci zmagovali tudi 
že na največjih turnirjih v Evropi, 

Potrjujejo, da so najboljši v Sloveniji
Člani Squash kluba Škofja Loka nadaljujejo uspehe. 

Squash klub Škofja Loka je prvič dobil članska državna prvaka v obeh konkurencah, za kar 
sta poskrbela brat in sestra Luka in Nina Kustec. Na fotografiji z očetom Gregorjem Kustecem 
(desno), ki je predsednik kluba in zveze, ter trenerjem Goranom Vučkovičem.

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

V Centru Hočevar se držimo 
pravila, da je najboljši zob vaš 
obstoječi zob. Zato se trudimo,  
da zobe v kar največji meri 
zaščitimo in ohranimo.
V naših ordinacijah smo se tako 
specializirali za optimalno rešitev  
ob menjavi zalivk s poudarkom  
na ohranjanju zobne strukture.  
To rešitev predstavljajo t.i. direktni 
kompozitni ‘’inlayi’’ oziroma direktna 
kompozitna dograditev.
Slednja predstavlja optimalno 
rešitev pri menjavi starih zalivk in 
pri zdravljenju obsežnih karioznih 
defektov. Namesto da bi za 
namestitev porcelanske prevleke 
zob dodatno brusili, ohranimo 
obstoječo zobno strukturo in nastali 
defekt zapremo s kompozitnim 

materialom najnovejše generacije. V zob 
ga vgrajujemo z natančno tehniko in z 
minimalno invazivnostjo. To pomeni, da 
zob dogradimo in oblikujemo tako, da 
je po strukturi, izgledu in anatomiji enak 
naravnemu zobu.

Odločilne prednosti:
  Ohranimo več zoba: vse kompozitne 
dograditve izoblikujemo neposredno 
v ustih, s čimer ohranimo več izvirne 
zobne strukture.
  Enkratna terapija: terapija je končana 
v zgolj enem obisku.
  Ohranjanje dolgoročne vitalnosti 
zoba: enostavna popravila zoba tudi 
na dolgi rok.
  Cena: poseg je bistveno cenejši  
od keramičnih prevlek ali porcelanskih 
indirektnih inlayev.

vse je šlo kot po maslu. Potrjeno smo 
imeli organizacijo evropskega eki-
pnega prvenstva tretje divizije, odli-
čen masters turnir, mladinski turnir, 
vse v Ljubljani. Skvoš je bil v Sloveniji 
v tekmovalnem razmahu in čez noč 
se je vse skupaj podrlo. Perspektiva 
v skvošu je bila torej odlična. Kljub 
temu optimistično zremo naprej. 
Upamo, da bomo aprila v Ljubljani 
vendarle lahko gostili ekipno evrop-
sko prvenstvo in da tekmovanja, ki 
so razpisana za prihodnje leto, bodo,« 
je še dejal Kustec, ki ga poznamo iz 
tekaških vrst. A kot pojasni, se je s 
skvošem ukvarjal že pred tekom. Sle-
dila sta mu tudi sin in hčerka. Nina je 
navdušila na balkanskem prvenstvu 
z osvojitvijo članskega naslova. V 
močni konkurenci ni bila favoritinja. 
»Ves čas sem verjela, da lahko zma-
gam. Proti nasprotnici, s katero sem 
igrala v finalu, sem dva tedna prej 
izgubila s 3 : 0, sem pa čutila, da če 
bi se mi vse izšlo, bi lahko že takrat 

zmagala. Kadarkoli obstaja najmanj-
ša možnost za zmago, verjamem, da 
jo lahko dosežem. Med naslednjimi 
cilji je evropsko ekipno prvenstvo 
tretje divizije aprila v Ljubljani. Že-
limo si napredovanja v višjo divizi-
jo, kar se mi zdi uresničljivo,« pravi 
23-letna Nina Kustec. Na vprašanje, 
ali je na igrišču boljša ona ali brat, je 
podala hiter odgovor: »Luka. Je velika 
razlika. Fantje so hitrejši, močnejši ..., 
skratka boljši.« Dodala je še, da je bil 
velik uspeh in veselje, ko sta oba pos-
tala članska državna prvaka. Med-
tem ko je Nina že nekaj let članica, pa 
je Luka še mladinec. Z zadnjimi nas-
topi je zadovoljen. »Po dolgem času 
sem se znova lahko pomeril na med-
narodnih tekmah. Igral sem dobro. 
Kljub temu da tekem ni bilo, sem 
približno vedel, kam sodim. V mla-
dinski konkurenci ostajam še nekaj 
mesecev, tako da bom lahko aprila 
igral na evropskem mladinskem pr-
venstvu, potem pa me čaka članska 

konkurenca. Do evropskega prven-
stva je še nekaj mednarodnih turnir-
jev. Moja želja je, da se v tej mladinski 
konkurenci čim bolje izkažem. Tudi v 
prihodnje bi rad čim več igral v tujini 
in bil v skvošu čim dlje na visoki rav-
ni,« je povedal dijak četrtega letnika 
Gimnazije Škofja Loka. 

Z napredkom loških igralcev je 
zadovoljen tudi trener Goran Vučk-
ovič. »Trenirali smo lahko tudi v času 
epidemije, kar je rezultat minulega 
dela, saj imamo veliko kategorizira-
nih športnikov, ki jim je bil trening 
z izjemo dveh tednov omogočen. Že 
lani smo sezono zaključili zelo us-
pešno. Tako smo jo nadaljevali tudi 
letos, še posebno na balkanskem 
prvenstvu. Tudi obet za prihajajo-
čo sezono je dober. Nekaj turnirjev 
bo sicer še do konca leta, čeprav ne 
bodo šteli za jakostno lestvico. Bodo 
pa v prihodnjem letu. Pomembno je, 
da igralci imajo kvalitetne tekme,« je 
pojasnil.
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Vilma Stanovnik

Nova ligaška sezona se je na 
traškem balinišču prejšnjo 
soboto začela malce slo-

vesneje kot običajne tekme, saj so 
zbrani ponosno zaploskali enemu 
od junakov letošnjih največjih bali-
narskih tekmovanj Tadeju Premru-
ju, ki je pred kratkim na svetovnem 
prvenstvu v balinanju v italijanskem 
Alassiu osvojil bronasto odličje. 

»V našem klubu imamo že blizu 
trideset odličij s svetovnih in evrop-
skih prvenstev, ki so jih dosegali 
tako člani kot mladinci in kadeti. 
V zadnjih letih je bilo sicer malce 
zatišja, tokrat pa se je izkazal naš 
reprezentant Tadej Premu, ki je bro-
nasto odličje osvojil v kraljevski 
igri dvojic. Za nas je pomembno, da 
ostajamo v vrhu slovenskega bali-

nanja, in tudi letos bomo to skušali 
dokazati v domačem tekmovanju, 
ko se bomo znova borili za nastop 
v končnici in nato za naslov držav-
nih prvakov,« je povedal predsednik 
Balinarskega društva Trata Bojan 
Buden.

Presenečenja na domačem ba-
linišču je bil vesel tudi 37-letni Lju-
bljančan Tadej Premru, ki sicer že 
enajst let nastopa za ekipo Trate. »Po 
nastopu leta 2014 na evropskem pr-
venstvu sem tokrat prvič nastopil 
na članskem svetovnem prvenstvu, 
zato mi medalja veliko pomeni. Na-
stopil sem sicer v dveh disciplinah. 
V eni ni šlo po načrtih, v dvojicah pa 
sva si z Gregorjem Severjem odlič-
je res zaslužila,« je povedal Tadej 
Premru.

Da je slovenska balinarska repre-
zentanca letos dosegla odlične rezul-
tate na največjih tekmovanjih, ima 
veliko zaslug tudi dolgoletni član 
Trate Bojan Berčič, ki je letos prevzel 
funkcijo pomočnika trenerja repre-
zentance Davorja Janžiča, poleti v 
Franciji pa je celo sam vodil moško 
člansko reprezentanco. »Najprej smo 
bili na svetovnem prvenstvu v Fran-
ciji, kjer so bili na sporedu nastopi 
v hitrostnem zbijanju in mešanih 
štafetah. V obeh disciplinah smo 
osvojili medalji, saj je srebrno me-
daljo osvojil Aleš Borčnik, bronasto 
pa v mešenih štafetah Anže Petrič 
in Nina Vončina. Poleg članov so 
nastopili tudi člani do 23 let in mla-
dinci, ki so bili še uspešnejši. Okto-
bra je sledilo svetovno prvenstvo v 
Italiji, kjer smo nastopili v igri dvojic 
in posamezno. Jure Kozjek je postal 

svetovni prvak v igri posamezno, 
Tadej Premru in Gregor Sever pa sta 
osvojila bronasto medaljo. Edina di-
sciplina, kjer nismo osvojili medalje, 
je bila mešana štafeta, kjer sta Tadej 
Premru in Tadeja Petrič izpadla v če-
trtfinalu. Na prvenstvu so nastopale 
tudi ženske in osvojile dve bronasti 
medalji,« je letošnje največje uspehe 
povzel izkušeni Bojan Berčič, ki je 
zelo zadovoljen tudi z delom v repre-
zentanci. »Lepo je delati v reprezen-
tanci, kjer vsak po najboljših močeh 
opravlja svoje zadolžitve. V ekipah 
vladata spoštovanje in izjemen 
ekipni duh in to je pogoj za uspe-
he. Imamo res vrhunske igralce in 
tako se za prihodnost slovenskega 
balinanja ni bati,« je poudaril Bojan 
Berčič in dodal, da vodstvo Balinar-
ske zveze skrbi za res dobre pogoje. 
»Ponosen sem, da sem član takšne 
reprezentance. Izredno dobro sode-
lujem tudi s selektorjem Davorjem 
Janžičem,« je še dodal Bojan Berčič.

Traški balinarji veseli novega odličja

V bogati klubski zgodovini so člani Balinarskega društva Trata s svetovnih in 
evropskih prvenstev prinašali odličja, za novo pa je pred kratkim poskrbel Tadej 
Premru, ki je s svetovnega prvenstva v Italiji prinesel bronasto medaljo, ki sta jo 
v igri dvojic osvojila z Gregorjem Severjem. 

Bronasti s svetovnega prvenstva Tadej 
Premru na domačem balinišču na Trati

Predsednik Balinarskega društva Trata Bojan 
Buden je za uspehe čestital tudi pomočniku 
trenerja reprezentance Bojanu Berčiču.
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WINORA Tria 8
Mestno / Treking 28”
Bosch Active Plus, 50Nm
Bosch Powerpack 400Wh
Cena: 2.399€ 
AKCIJA: 1.899€

A2U d.o.o. Šenčur 
Poslovna cona A53
4208 Šenčur
t: 04 29 27 200

A2U d.o.o. Ljubljana Vič
Tržaška cesta 133
1000 Ljubljana
t: 01 29 26 330

Vse cene so v EUR z vključenim 22% DDV-jem. Količine so omejene. Ponudba velja do odprodaje zalog. Slike so simbolične.

A2U.si
ODLIČNA
ZALOGA 

Ekoles

HAIBIKE Trekking 5 Unisex
Treking 27,5”
Bosch Performance Line, 65Nm
Bosch Powertube 500Wh
Cena: 2.999€ 
AKCIJA: 2.499€

HAIBIKE AllMtn 3
Polno vzmeteno 29”/ 27,5”
Bosch Performance CX Gen4, 85Nm
Bosch Powertube 625Wh
Cena: 4.999€
AKCIJA: 4.249€

HAIBIKE Trekking 6 Trapez
Treking 27,5”
Yamaha PW-ST System, 70Nm
Yamaha 500Wh
Cena: 3.099€
AKCIJA: 2.649€

LAPIERRE Overvolt AM 6.6
Polno vzmeteno 29”/27,5”
Bosch Performance CX Gen4, 85Nm
Bosch Powertube 625Wh
Cena: 4.999€
AKCIJA: 4.249€

HAIBIKE Hardnine 7
Spredaj vzmeteno – Hardtail 29”
Yamaha PW-ST System, 70Nm
Intube 630Wh
Cena: 3.299€
AKCIJA: 2.799€



Čivkarije.

Jan Plestenjak je pred kratkim predstavil 
svoj petnajsti album z naslovom V naju še 
verjamem. Poimenoval ga je po zadnjem 
duetu, ki ga je posnel s pevko Marjetko 
Vovk. Album prinaša še deset drugih 
skladb, do njega pa je možno dostopati na 
brezplačni aplikaciji Moj M. Ob izidu albuma 

je priljubljeni glasbenik napovedal še veliki 
Valentinov koncert v Stožicah. A. Š.

Pred kratkim je loški župan Tine Radinja čestital domačim kolesarkam in kolesarjem, ki 
so uspešno nastopili na svetovnem amaterskem veteranskem prvenstvu, ki je potekalo v 
Sarajevu. Na njem sta se najbolj izkazali Tina Ušeničnik, ki je naslov svetovne prvakinje 
v cestni dirki in vožnji na čas osvojila v starostni kategoriji žensk med 70. in 74. letom, in 
Jožica Anžel, ki je bila najboljša v vožnji na čas v starostni kategoriji žensk med 65. in 69. 
letom, tretja pa je bila na cestni dirki. Sprejema pri županu so se udeležili še trije udeleženci 
svetovnega prvenstva v Bosni in Hercegovini: Dragica Habjan, Andrej Draksler in Jure 
Vrhovnik iz športnega društva Koloka. V. S. / Foto: arhiv Občine Škofja Loka

Saša Bogataj Ambrožič in Ana Marija Miklavčič sta 
avtorici razstave Loške gostilne skozi čas, ki si jo je še 
do zadnjega petka v tem mesecu moč ogledati v prvem 
nadstropju škofjeloške Knjižnice Ivana Tavčarja. Ob 
odprtju sta prestavili ne le zanimivo vsebino razstave, 
ampak tudi spomine domačinov, povezane z loškimi 
gostilnami. V. S. / Foto: V. S.

Pri Košarkarskem klubu Škofja Loka so veseli, da se jim je ob začetku sezone 
pridružil nov pokrovitelj Domel, saj bodo z njegovo pomočjo več pozornosti 
lahko namenili tudi razvoju ženske košarke. Ob podpisu pogodbe so si v roke 
segli direktorica marketinga pri Domelu Romana Lotrič, direktor Poslovne enote 
Komponente in orodja Gregor Jelenc, predsednik KK Škofja Loka Anže Kalan, 
predsednik uprave Domel Holdinga in direktor Domela, d. o. o., Matjaž Čemažar, 
direktor KK Škofja Loka Igor Dolenc ter predstavnik KK Škofja Loka za odnose z 
javnostmi Nejc Ziherl. V. S. / Foto: arhiv KK Škofja Loka



ČIVKARIJE 35 

Takole je Original Kranjc 
bend oktobra zabaval 
obiskovalce Dneva 
kranjske klobase in piva 
v Kranju. Instrumentalni 
trio, ki nudi širok 
spekter glasbene 
zabave, sestavljajo 
vodja Rok Kranjc (na 
sredini) iz Škofje Loke 
in violinist Andrej Eržen, 
prav tako Škofjeločan, 
ki sedaj živi v Sori pri 
Medvodah, ter Jurij 
Krafogel iz Črnuč, ki igra 
kontrabas in bas kitaro. 
Zasedba je nastala v 
začetku letošnjega leta, 
sta pa Kranjc in Eržen 
pred tem vrsto let igrala 
skupaj v nekdanjem 
Triu Kranjc A. Š. / Foto: 
Primož Pičulin

Kuhar in spletni vplivnež Jani Jugovic, znan tudi kot Cool Fotr, 
je bil eden od osmih kandidatov, med katerimi so oktobra izbrali 
fatalnega moškega 2021. V Ljubljani živeči Škofjeločan se je izbora 
v ljubljanski Festivalni dvorani udeležil z ženo Tejo, vlogerko, ki 
deluje pod imenom Cool Mamacita. Naziv fatalni moški je sicer 
pripadel Aljoši Bagoli. A. Š. / Foto: Sašo Radej/M24

Nekatere škofjeloške gostilne so ob noči čarovnic poskrbele za prav posebno ponudbo, pravo čarovniško vzdušje pa je bilo v vedno bolj priljubljeni Grajski kavarni na Loškem gradu, katere šef je znani barman Anže Tomšič. Anže je ob tej priložnosti zamešal prav posebne koktajle, ki jih je stregla tudi simpatična Pika. Eden najbolj priljubljenih se je imenoval Blood unit.  V. S. / Foto: V. S.
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Gorazd Porenta  
Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka

T: 04 51 32 045 
GSM: 041 829 877

drevesnica.porenta@gmail.com
http://www.drevesnica-porenta.com

odprto od 9. do. 17. ure

∙ PRODAJA VSEH VRST  
SADNEGA DREVJA:

jablane in hruške (tudi na sejancu),  
slive, marelice, breskve, češnje, ribez, josta,  

maline, ameriške borovnice ...
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TO zobozdravstvo 
Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka
E-pošta: info@to-zobozdravstvo.si
Telefon: 04/511 1726 in 031/524 888 

Ustrezna ustna higiena in preventivni obiski pri zobozdravni
ku so najboljši način za ohranjanje ustnega zdravja. V prime
ru, ko pacient zob iz kateregakoli razloga izgubi, se obrne na 
zobozdravnika v želji, da manjkajoče zobe nadomesti z mo
stičkom ali z vsadkom oziroma implantatom. 
Prednost vsadkov je gotovo ta, da ni treba obrusiti sosednjih 
zdravih zob in da lahko naredimo konec zobnim protezam, ki 
ne držijo. Pogosto so po končanem zdravljenju med zadovolj
nejšimi pacienti prav tisti, ki sta jim proteza oziroma mostiček 
na vsadkih olajšala vsakdan. 
V našem zobozdravstvenem centru s pomočjo znanja in so
dobne tehnologije (3Ddiagnostika, rentgen, mikroskop, laser, 
digitalno zobozdravstvo) vračamo nasmehe na obraz tudi s 
pomočjo vsadkov, hkrati pa opravljamo vse ostale zobozdrav
stvene storitve, kar pomeni celostno oskrbo na enem mestu.

Zobni vsadki kot rešitev  
za manjkajoče zobe 

Sredi oktobra smo dočakali odprtje največjega fitnes centra v Škofji 

Loki, ki se imenuje Athlete Gym. Njegov idejni vodja Klemen Alič, 

ki ga med drugim poznamo tudi iz resničnostnega šova Survivor, z 

dušo in telesom živi za šport. Svoje sanje o lastnem fitnesu, vodenih 

vadbah in osebnem trenerstvu je uresničil, pri tem pa mu je bila v 

oporo njegova družina. K. Š. K.

Škofja Loka velja za eno najbolj športnih občin. Da so v dobri 
formi, so dokazali tudi udeleženci prireditve ob podelitvi nagrad 
loškim športnikom in športnim delavcem, med katerimi sta bila tudi 
predsednik Športne zveze Blaž Pipp in predsednik sveta Zavoda za 
šport Marko Primožič. V. S. / Foto: Primož Pičulin
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MIDEA je toplotna črpalka najvišje kakovosti, za ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode, 
energetska učinkovitost A +++ in z izjemno tihim delovanjem.

Vrhunske toplotne črpalke 
MIDEA – DC split inverter – za ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode  
moči od: 6 do 16 kw

IZE d.o.o. Golniška c. 68 a, 4000 KRANJ 041 669 742, e-mail: pts@siol.net

od 4.599,99 € 
z vključeno  

EKO SUBVENCIJO  
proizvajalca,  

montažo in ddv.

Cena z osnovno montažo:  

Suzana P. Kovačič

V sklopu kampanje Zamenjaj 
olje za okolje je na voljo sple-
tna platforma (zamenjajolje.

si), ki izobražuje gospodinjstva o 
okoljskih in ekonomskih prednostih 
menjave starih ogrevalnih sistemov. 
Ideja kampanje je ozaveščanje go-
spodinjstev o pomembnosti menja-
ve starih, neučinkovitih ogrevalnih 
naprav z okolju prijaznejšimi, z na-

menom, da bi sprejemali bolj stro-
kovno podprte odločitve že v fazah 
odločanja za zamenjavo in pregledo-
vanja ponudb. Gospodinjstvo se lah-
ko na spletni platformi poduči o vseh 
sistemih, ki so mu na voljo pri zame-
njavi, ter prednostih in slabosti posa-
mezne tehnologije. Svojo odločitev 
lahko snuje na podlagi ekonomskih 
in okoljskih kriterijev, v pomoč pri iz-
boru med različnimi ponudbami pa 
je na voljo tudi seznam kazalnikov, 
ki omogoča primerjavo med različ-
nimi ponudniki.

V kampanji, ki jo financira pro-
gram Evropske unije Horizon 2020 
za raziskave in inovacije in jo pri 
nas vodi Institut Jožef Stefan, želijo 
strokovno podpreti odločanje gospo-
dinjstev, energetskim svetovalcem 
dati podporna orodja pri delu ter oza-
veščati ljudi o pomembnosti zame-
njave starih, neučinkovitih kotlov.

Institut Jožef Stefan je na ne-
davni spletni delavnici predstavil 
tudi Replace spletni kalkulator og-
revalnega sistema, s pomočjo kate-
rega lahko pridobite informacije o 

Zamenjaj olje za okolje

Z namenom ozaveščanja in motiviranja slovenskih gospodinjstev, da svoje stare 
in neučinkovite naprave za ogrevanje in hlajenje zamenjajo z učinkovitejšimi, 
okolju prijaznejšimi zelenimi alternativami, deluje kampanja Zamenjaj olje za 
okolje. S pomočjo spletnega kalkulatorja ogrevalnega sistema lahko pridobite 
informacije o najboljši rešitvi pri zamenjavi naprave za ogrevanje.
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| 031 775 401 | www.matjazhartman.si |  hartman@hormannpartner.si |
| Matjaž Hartman s.p. |

| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |

GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN

Avtomatska  
garažna vrata

od 889 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.327 € *
* Cena za promocijske artikle oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV. Veljavno do 31.12.2021.

Dom je, kjer se počutimo varne

TZ-AZ-EP2021-183x94mm-SL-Hartman-1021.indd   1 4/10/2021   15:13

najboljši rešitvi pri zamenjavi naprave za ogrevanje. Kalkulator je 
dostopen tudi na spletni strani Eko sklada. Na primeru izračuna z 
Replace kalkulatorjem preverite, na kaj morate biti pri primerjavi 
stroškov in prihrankov pozorni, da boste izbrali ekonomsko naju-
godnejšo in okoljsko najboljšo tehnologijo za dom. Svetujejo tudi, 
da kalkulator uporabite skupaj z energetskim svetovalcem mreže 
Ensvet, ki vam pomaga najti najboljšo rešitev. Uporaba kalkula-

torja je brezplačna. Izračun celotnih stroškov je izveden skladno 
s smernicami, cene investicij pa temeljijo na povprečnih vrednos-
tih naložb v Sloveniji v letu 2020, prav tako so upoštevane cene 
energije ter subvencij v Sloveniji iz leta 2021. Kalkulator je nastal 
v okviru evropskega projekta Replace za devet držav (tudi Slove-
nijo) in predstavlja orodje, ki je zasnovano neodvisno in strokovno 
in se zato lahko izračuni razlikujejo od podobnih izračunov, ki jih 
naredijo proizvajalci. Projekt je prejel sredstva programa Evropske 
unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

Izhodiščna točka za pregled različnih možnosti prenove ogre-
valnega sistema je lahko tudi spletni priročnik Replace, v katerem 
predstavljajo različne naprave za ogrevanje z obnovljivimi viri, na 
kratko so predstavljene tudi osnove delovanja posameznih tipov 
naprav ter njihove glavne prednosti.

 

Energetsko-svetovalna pisarna v Škofji 
Loki predstavlja brezplačno svetovalno 
službo za pomoč občanom pri izvajan-
ju ukrepov učinkovite rabe energije v 
gospodinjstvih. Pripomore k varovanju 
okolja, zmanjšanju stroškov za energijo 
ter znižanju stroškov bivanja. V Energet-
sko-svetovalni pisarni v Škofji Loki svetu-
jejo izkušeni energetski svetovalci, ki nudi-
jo strokovno in komercialno neodvisno 
pomoč pri toplotni zaščiti in energetski 
sanaciji zgradb, zamenjavi ter izbiri us-
treznih oken in zasteklitve, izbiri ogreval-
nega sistema, ustreznega energenta in 
ogrevalnih naprav, pripravi tople sanitarne 
vode, uporabi obnovljivih virov energije,  
možnosti pridobitve različnih subvencij 
Eko sklada, energetskih izkaznicah … 
Svetovanje v Energetsko-svetovalni pis-
arni za zdaj poteka še po telefonu. Da 
bodo z vami svetovalci lahko stopili v stik, 
je obvezna predhodna prijava na e-naslov 
info@ra-sora.si. Pri prijavi navedite svoje 
ime in priimek, naslov, telefonsko številko 
ter temo, ki vas zanima. Za dodatne infor-
macije so vam na voljo tudi na telefonski 
številki 04 50 60 220. S. K.

Svetovanja s področja učinkovite  
rabe energije

Na primeru izračuna z Replace kalkulatorjem 
preverite, na kaj morate biti pri primerjavi  
stroškov in prihrankov pozorni, da boste izbrali 
ekonomsko najugodnejšo in okoljsko najboljšo 
tehnologijo za dom.



PIKA NA i
Ob nakupu vozila Peugeot prejmete 

bon za zimske pnevmatike s premontažo 

peugeot.si

 *Vrednost bona ob nakupu in dobavi novega vozila 
Peugeot 3008, Peugeot 5008, Peugeot 508 in Peugeot Traveller je 500 EUR, ob nakupu 
in dobavi ostalih novih osebnih vozil Peugeot je vrednost bona 300 EUR. Bon je 
možno vnovčiti le za nakup in premontažo pnevmatik, ki so kupljene pri pooblaščenih 
prodajalcih in serviserjih Peugeot v Sloveniji ob nakupu in dobavi novega osebnega 
vozila v času od 11.10. do 30 .11.2021 in sicer pri pooblaščenem prodajalcu, kjer je 
bilo vozilo kupljeno in dobavljeno. Bona ni možno zamenjati za gotovino oziroma 
drug izdelek. Bon ni prenosljiv na drugo osebo. V primeru, da je vrednost zimskih 
pnevmatik in premontaže večja od vrednosti bona, razliko doplača kupec. V primeru, 
da je vrednost zimskih pnevmatik in premontaže manjša od vrednosti bona, se kupcu 
razlika ne povrne in je ni možno zamenjati za drug izdelek.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 722 70 10, www.rodex.si

Peugeot_Pika-na-i_Letak_A5_v04_nve.indd   1 08/10/2021   12:14

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Yaris Cross: od 4,4 do 6,2 l/100 km in emisije CO₂: od 100 do 140 g/km. Emisijska stopnja: za 1,5 EURO 6 AP. Emisije 
NOx: od 0,0033 do 0,0093 g/km. 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, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 10 letno jamstvo hibridne baterije velja ob rednih testih hibridne baterije (HHC) na 1 leto 
ali 15.000 prevoženih km (kar nastopi prej) pri pooblaščeni prodajno-servisni Toyotini trgovski mreži. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo 
bresplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let ali 160.000 km. Izračun je informativne narave in ni zavezujoči za sklenitev 
posla. Mesečni obrok je izračunan na osnovi prodajne cene v višini 18.850 EUR, trajanju financiranja 60 mesecev, skupnem začetnem plačilu 4.310,48 
EUR in zadnjem povečanem obroku v višini 9.823 EUR. Povečan obrok je izračunan na osnovi predpostavke, da bo z vozilom prevoženih 10.000 km letno. 
Efektivna mera (EOM) je 4,26 % in temelji na fiksni obrestni meri. Slika je simbolična. Več na www.toyota.si. Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva 51, Ljubljana.
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Cesta Staneta  
Žagarja 65 b, 
4000 Kranj, 
04 280 90 00



BODI ODGOVOREN,
VOZI TREZEN.
BODI ODGOVOREN,
VOZI TREZEN.
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Letošnje jubilejno trideseto gla-
sovanje za izbor slovenskega 
avta leta je v polnem razmahu. 

Glasovanje poteka do konca novem-
bra, zato je še čas, da na glasovnicah 
ali po elektronski pošti sodelujočih 
medijev (npr. Motorevija, Val 202, re-
vija Avto in šport ...) oddate glas za 
svojega favorita. Kot vsa leta doslej 
se bodo vašim glasovom (bralcev, 
poslušalcev in gledalcev) pridružili 
še glasovi strokovnih žirantov so-
delujočih medijev in ti bodo na pri-
reditvi ob začetku prihodnjega leta 
razglasili zmagovalca. 

Kdo bo torej nasledil letošnjega 
zmagovalca – škodo octavio – in 
prejel laskavi naziv slovenski avto 

leta 2022, bo znano predvidoma 8. 
januarja 2022. V letošnjem izboru 
avtomobilov, ki se potegujejo za na-
slov, je manj avtomobilov kot nava-
dno, razlog pa preprost in večplasten 
– kriza polprevodnikov v avtomobil-
ski industriji je močno zarezala v 
ponudbo in dobavo avtomobilov, za-
stopniki imajo težave z dobavami in 
prodajo minimalne količine 25 vozil, 
kar je pogoj za sodelovanje v izboru. 
Iz tega razloga so bili organizatorji 
prisiljeni seznam krajšati na vsega 
15 avtomobilov. Pet avtomobilov, ki 
bo prejelo največ glasov, bo šlo nap-
rej v finalni izbor. 

Za slovenski avto leta 2022 se po-
tegujejo: Audi Q4 e-tron, Citroën C4, 

Dacia sandero, Fiat 500 E, Hyundai 
bayon, Mercedes razred C, Nissan 
qashqai, Opel mokka, Renault me-
gane conquest, Škoda enyaq, Tesla 
Y, Toyota highlander, Toyota yaris 
cross, VW caddy life in VW ID.4.

Slovenski avto leta 2022

Letos v znamenju pomanjkanja vozil

Slovenski avto leta 2022 – kdo bo nasledil 
letošnjo nagrajenko škodo octavio?
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Do 31. 12.  Okrogli stolp Loški grad, po urniku muzeja
Pletarstvo – oplet časa | razstava
info@loski-muzej.si, 04 517 0400

Do 14. 11.  Galerija Ivana Groharja Škofja Loka, po  
urniku galerije
Katja Bogataj: Zapredenost | razstava konceptualnega 
projekta
info@loski-muzej.si, 04 517 0400

Do 15. 11.  Avla Gimnazije Škofja Loka, po urniku  
šolskega centra
DEKD: Jabolko ne pade daleč od drevesa | fotografska 
razstava
info@gimnazija-skofjaloka.si

Do 27. 11.  Knjižnica Ivana Tavčarja, oddelek za odrasle,
po urniku knjižnice
Loške gostilne skozi čas | odprtje razstave 7. oktobra ob 
18.00
info@knjiznica-skofjaloka.si, 04 511 2500

Do 20. 11.  Center DUO Mestni trg Škofja Loka,
po urniku DUO centra
Klobuk za vsako priložnost | razstava klobukov  
Matjaža Reška
info@rokodelskicenter-skofjaloka.si, 04 511 2460

17. 11.  Krajevna knjižnica Trata, 9.30–10.30
Trening možganov | delavnica vaj za koncentracijo,  
spomin, logiko, domišljijo … z Anito Thapa
anita@zavodo.org, trata@knjiznica-skofjaloka.si

17. 11  PUM-O, Mestni trg 38, Škofja Loka, 16.00–18.30
Projekt birokratski bojevniki | delavnice in  
individualna pomoč občanom
nina@familija.eu, 040 379 983

11., 18. in 25. 11.  Bar Pilarna in Rdeča Ostriga, 19.00
Loška šah liga | turnir v šahu
bar.pilarna@gmail.com

12., 19. in 26. 11.  Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja 
Loka, 17.00–18.30
Gledališki tečaj | delavnica za otroke
nadja.strajnar@hotmail.com, 031 511 781

20. 11.  Atelje Pri Rdeči Ostrigi, 10.00–12.00
Otroška ustvarjalna delavnica | prijave od pon. do pet. 
med 10.00 in 14.00
anita@zavodo.org, 040 477 640

15. 11.  Krajevna knjižnica Trata, 17.00
Uporaba pametnega telefona | delavnica za odrasle
trata@knjiznica-skofjaloka.si, 04 515 1390

9. 11.  Kapela Puštalskega gradu, 18.30
3. Glasbeni vrtiljak | javni nastop učencev Glasbene  
šole Škofja Loka
pomocnik@gsskofjaloka.si, 041 579 260

10. 11.  območje vojašnice, Partizanska cesta 1, Škofja Loka, 
8.00–15.00
Mesečni sejem | možna odpoved zaradi vremenskih  
ali zdravstvenih razlogov
Spletne objave Občina Škofja Loka

10. 11.  Škoparjeva hiša v parku Loškega muzeja, 19.00
Pripovedke ob peči: Slečene zgodbe | pripovedovalski 
večer za odrasle, priporočena prijava na drustvograble@
gmail.com
info@loski-muzej.si, 04 517 0400

12.–30. 11.  Kapela Puštalskega gradu,
po urniku Glasbene šole
Razstava risb Petra Jovanoviča ob 90. obletnici rojstva 
Kajetana Koviča | odprtje razstave 12. 11. ob 19.00
pomocnik@gsskofjaloka.si, 041 579 260

12., 19. in 26. 11.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka, 16.30
Šola slikanja | pod mentorstvom slikarke Maje Šubic
info@knjiznica-skofjaloka.si, 04 511 2506

12., 13., 14. 11.  Kino Sora Škofja Loka, 20.00
Filmsko gledališče, Art kino: Mož, ki je prodal svojo 
kožo | Film
info@kinosora.si, 040 551 213 

13. 11.  Kino Sora Škofja Loka, 18.00
Kino Sova: Škratki | Film
info@kinosora.si, 040 551 213

14. 11.  Kino Sora Škofja Loka, 17.00
Kino Sova: Škratki | Film
info@kinosora.si, 040 551 213

15. 11.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, 17.00
Delavnica za spretne prste: Žirovski zmaj | za otroke  
od 4. leta starosti dalje
info@knjiznica-skofjaloka.si, 04 511 2506

15. 11.  Dvorana mladinskega oddelka Knjižnice Ivana 
Tavčarja, 18.00
Večer s knjižnico: Otrok s posebnimi potrebami – prvi 
koraki, od vrtca do šole | strokovno predavanje
vjozica@gmail.com, 051 627 059

16. 11.  Dvorana mladinskega oddelka Knjižnice Ivana 
Tavčarja, 18.00
Večer s knjižnico: Marica Mrak – Bo že kok, še zmeri je 
blo kok | predstavitev knjige
tanja.erlah@knjiznica-skofjaloka.si
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Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom KRALJICA 
PRAZNIČNE MIZE, ki je bila objavljena v Ločanki 12. oktobra 
2021, so: Jan Stenovec iz Škofje Loke, ki prejme 1. nagrado 
(darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR), Vesna Novak iz Kranja 
in Ivo Marič iz Škofje Loke, ki prejmeta 2. in 3. nagrado (knjiga 
Zdravje in jaz – Prijatelja.). Nagrajencem čestitamo!

17. 11.  platforma Zoom, 17.00–19.15
Osnove računovodstva in obdavčitev samostojnega 
podjetnika | on-line delavnica
jana.sifrar@ra-sora.si, 04 50 60 220

17. 11.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, 18.00
Pod platnico: Majda Koren - Mici in druge pošasti |  
za otroke in starše
info@knjiznica-skofjaloka.si, 04 511 2506

18. 11.  Krajevna knjižnica Trata, 17.00
Brat! Mladinska bralna skupina | prijavnico najdete  
na spletni strani KIT in FB strani KD Grable
drustvograble@gmail.com

18. 11.  Krajevna knjižnica Trata, 18.00
Skupina za glasno branje Branka | prijave na 
drustvograble@gmail.com
drustvograble@gmail.com

18. 11.  M Kapela Puštalskega gradu, 18.30
4. Glasbeni vrtiljak | javni nastop učencev Glasbene  
šole Škofja Loka
pomocnik@gsskofjaloka.si, 041 579 260

19., 20., 26. in 27. 11.  Kino Sora Škofja Loka, 20.00
Art kino, Filmsko gledališče ali redni film
info@kinosora.si, 040 551 213

20. 11.  Loški oder Škofja Loka, 10.00
Objemi drevo | gledališka plesna predstava za otroke
gledalisce@kd-loskioder.si, 041 730 982

22. 11.  Društvo Projekt Človek, Sopotnica 1, Škofja Loka
8.30–12.45
Kako se obvarovati pred zasvojenostjo | preventivne 
delavnice za učence OŠ Škofja Loka-Mesto
janja.bercic@projektclovek.si, ts.starsi@projektclovek.si,  
041 289 626, 040 865 903

22. 11.  Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja  
Škofja Loka, 17.00
Pravljična joga za otroke | za otroke od 4. leta starosti 
dalje
info@knjiznica-skofjaloka.si, 04 511 2506

23. 11.  Dvorana mladinskega oddelka Knjižnice Ivana 
Tavčarja, 18.00
Večer s knjižnico: Živeti z avtizmom | strokovno 
predavanje
vjozica@gmail.com, 051 627 059

24. 11.  Društvo Projekt Človek, Sopotnica 1, Škofja Loka
8.30–10.30
Kako se obvarovati pred zasvojenostjo | preventivne 
delavnice za učence OŠ Škofja Loka-Mesto

janja.bercic@projektclovek.si, ts.starsi@projektclovek.si,  
041 289 626, 040 865 903

24. 11.  spletna družabna omrežja knjižnice, 19.00
Bralni klub Divja Loka: John Fowles – Ženska 
francoskega poročnika | posnetek recitacije pesmi
tanja.erlah@knjiznica-skofjaloka.si

25. 11.  Krajevna knjižnica Trata, 17.00
Delavnica za spretne prste: Žirovski zmaj | za otroke  
od 4. do 10. leta starosti
trata@knjiznica-skofjaloka.si, 04 515 1390

25. 11.  OŠ Ivana Groharja, Podlubnik 1, Škofja Loka, 17.00
Za dva groša fantazije | dobrodelni koncert
info@os-igroharja.si, 04 506 1113

25. 11.  igrišče za OŠ Ivana Groharja, Podlubnik 1, Škofja 
Loka po koncertu
Miklavžev sejem | dobrodelni sejem izdelkov učencev
info@os-igroharja.si, 04 506 1113

25. 11.  Loški oder Škofja Loka, 19.30
Življenje podeželskih plejbojev po drugi svetovni vojni | 
premiera gledališke predstave
gledalisce@kd-loskioder.si, 041 730 982

26. 11.  spletna družabna omrežja knjižnice, 17.00
Vrtinec poezije: Tom Veber – Molitev | posnetek 
recitacije pesmi
tanja.erlah@knjiznica-skofjaloka.si

27. 11.  atrij starega župnišča, Mestni trg 38, Škofja Loka, 
9.00–12.00
Delavnica adventnih venčkov
jznidarsic@gmail.com, 051 344 119

27. 11.  Loški oder Škofja Loka, 19.30
Življenje podeželskih plejbojev po drugi svetovni vojni | 
gledališka predstava za abonma in izven
gledalisce@kd-loskioder.si, 041 730 982

30. 11.  Dvorana mladinskega oddelka Knjižnice Ivana 
Tavčarja, 18.00
Večer s knjižnico: Družina otroka s posebnimi 
potrebami – pravice | strokovno predavanje
vjozica@gmail.com, 051 627 059



 Rešitve

Razgibajmo možgane
Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne  
bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed  
odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.        
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Obubožali bodo
 Klošarja zjutraj sedita na klopci in mo

drujeta o preteklem dnevu.  
Eden reče: »Veš da bodo pri tistih mili
jonarjih v ulici na Zlati cesti kmalu obu
božali?«
»Kako pa to veš?«
»Včeraj zvečer sem videl skozi okno, da 
dva igrata na en klavir.«

Dvojna izobrazba
 Soseda vpraša Mico: »Kaj je tvoj Jožek 

po poklicu?«
Mica: »Agronom glasbene smeri.«
Soseda: »Kakšen poklic pa je to, kaj pa 
dela?«
Mica: »Čuva ovce in igra na frulico.«

44 RAZVEDRILO  

Oktober je mesec požarne varnosti in takrat gasilci Gasilskega poveljstva občine Škofja Loka vsako leto predstavijo svoje delo in hkrati 
obiskovalce poučijo, kako ukrepati ob požarih in nesrečah ter tudi kako pomagati s pomočjo oživljanja. Letos so vse to predstavili na parkirišču 
nasproti glavne avtobusne postaje v Škofji Loki. Še posebno zanimivi so bili prikazi reševanja ob prometni nesreči in eksplozijah pa tudi prikaz, 
kako je treba gasiti z ročnim gasilnim aparatom. Otroci so uživali v delavnicah in se preizkušali v gasilskih spretnostih, za družine je bila 
zanimiva izkušnja gibanja v zadimljenem prostoru. V. S. / Foto: Vilma Stanovnik
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VODNAR 
21. januar–19. februar

Komur se mudi, se lahko zgodi, da 
spregleda, kam v resnici gre. Zato hitite 
počasi, nič vam ne bo nikamor ušlo. Res 
ste neučakani in komaj čakate, da se 
določene stvari dokončajo, ampak vse se 
zgodi takrat, ko je tako namenjeno. Žal 
tokrat ne morete vplivati na dogodke. 
Sprostite se in počakajte na svoje 
trenutke, ki pridejo kmalu.

RIBI 
20. februar–20. marec

Vse se bo dogajalo tako, kot je treba, 
a kljub temu bodo dnevi, ko ne boste 
zadovoljni. So stvari, ki jih lahko naredite 
sami, in so zadeve, ki so odvisne od 
drugih udeleženih. Splet dogodkov na 
čustvenem področju vas bo prijetno 
presenetil in veselili se boste vsega, 
kar prihaja. Dobre novice bodo v obliki 
denarja.

BIK 
22. april–20. maj

Če boste počivali na lovorikah preteklih 
zmag, se vam lahko zgodi, da boste 
obstali na mestu, česar pa si zagotovo ne 
želite. Ustavili se boste še pravi čas in se 
podali v nove projekte. Ko boste najmanj 
pričakovali, vas bo nekdo presenetil z 
lepimi novicami. Premišljevali boste, 
kaj vse bi lahko bilo drugače, če bi bili 
pogumni.

DVOJČKA 
21. maj–21. junij

Večkrat v življenju ste že sprejemali 
velike odločitve, zakaj bi bilo ravno sedaj 
drugače. Občutek, da ne zmorete vsega, 
ne bo dolgo trajal. S težavo ste na trdnih 
tleh, saj ste raje nad oblaki, a vedno se to 
ne izide. Obstaja resnica in obstaja laž. 
Je stvarnost in so pravljice. Vsega naj bo 
po malem in boste zadovoljni.

RAK 
22. junij–22. julij

Zaradi omejitev, ki jih še vedno občutimo 
vsi, se boste nekaj časa počutili 
utesnjeno, a hitro si boste znali postaviti 
nove cilje. Delo ne bo trpelo, saj se pri 
ambicijah nikoli ne znate ustaviti in 
vam veliko pomeni, da ste ustvarjalni. 
V krogu prijateljev boste prišli do novih 
spoznanj, ki bodo tako prijetna kot manj 
prijetna.

DEVICA 
24. avgust–23. september

Večkrat se vam bo zgodilo, da boste 
obstali na mestu in ostali brez ideje, kako 
naprej. Vsak od nas kdaj potrebuje ramo 
za oporo in nikar ne mislite, da ste vi 
izjema, ker niste. Sprejeli boste pomoč 
in žal vam bo samo, da niste že prej 
popustili vajeti in sprejeli tistega, kar se 
vam nesebično ponuja.

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

Brez slabe vesti si boste vzeli kar nekaj 
prostega časa. Nekaj ga bo samo za 
vas, nekaj pa za druženje z ljudmi, ki 
so vam blizu in vam odgovarjajo. Tudi 
na področju dela ne boste zaostajali, saj 
boste kljub sprostitvi imeli še dovolj časa 
za uradne zadeve. V teh jesenskih dneh 
ne smete pozabiti na topel čaj.

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

Morda ne bo šlo vse v vašo smer, ampak 
se ne boste preveč obremenjevali. 
Zavedanje, da vsak dan prinese kaj 
novega, bo blagodejno za splošno 
počutje. Na čustvenem področju se boste 
znašli v situaciji, ko boste za nekaj časa 
ostali brez besed. Pa ne zato, ker bi bilo 
tako slabo in negativno, ampak ravno 
nasprotno.

STRELEC 
23. november–21. december

Še malo in prišli boste do točke, ko ne 
boste delali več korakov nazaj in se 
spraševali, kaj vse bi bilo lahko drugače. 
Usodo boste vzeli v svoje roke in naredili 
korenite spremembe. Ne samo na 
osebnem področju, tudi v poslovnem 
svetu bo marsikaj drugače. Vsi morebitni 
strahovi bodo odveč, saj boste vse 
obvladali.

KOZOROG 
22. december–20. januar

Obeta se vam več druženja, kar vam 
bo pomagalo, da se boste na splošno 
bolje počutili. Umikanje v samoto ni 
preveč dobro za vas, kar že veste. Ker 
boste odprti za čustva, se pripravite na 
presenečenja v ljubezni. Nasprotna stran 
bo zelo dejavna in v pričakovanju. Pazite, 
da ne boste preveč zaostajali. 

OVEN 
21. marec–21. april

Ves mesec vas bo spremljala misel, da 
kdor išče, ta tudi najde. Pozornost boste 
začeli posvečati stvarem, na katere ste 
že skoraj pozabili. Notranje se boste 
dobro počutili, kar se bo poznalo tudi 
navzven. Poslovno se vam pripravljajo 
spremembe, ki bi se v preteklosti že 
morale zgoditi, pa se niso. Vse je ob 
svojem času.

LEV 
23. julij–23. avgust

Nikoli ne reci nikoli ali da je vsaka stvar 
v življenju enkrat prvič. Pred vami je cel 
niz presenečenj in vsekakor vam v tem 
obdobju ne bo dolgčas. Veliko se vam 
bo dogajalo tako na osebnem področju 
kot tudi na področju poslovnosti in dela. 
Ljudje bodo radi v vaši bližini, saj bo 
dobro občutiti vašo pozitivnost.
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V knjigi je več 
kot 100 receptov 
in zanimivosti o 
čokoladi v poglavjih: 
o kakavovcu in 
kakavovem zrnu, 
od kakavovega 
zrna do čokolade, 
čokoladne torte in 
kolači, čokoladni 
deserti in strjenke, 
čokoladni fondiji, 
čokoladni okraski, 
pralineji in slane 
jedi s čokolado. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 160 strani

EUR

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Zdravje in jaz – Prijatelja

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 26. novembra 2021, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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IŠČETE NOVO ZAPOSLITEV?  

PRIDRUŽITE SE EKIPI DOMEL
Vabimo vas, da se nam pridružite na lokaciji Železniki. 

Iščemo nove sodelavke ali sodelavce na prostih delovnih mestih:

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/ 

orodjar
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široka izbira notranjih vrat
(cpl, lakirana, furnirana, po vaših željah)

sledite trendom...vinilne plošče

Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER                                  T: 040 418 251, 04 204 27 14         
E: les3plus@gmail.com        www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni. 
Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijske cene veljajo za določene in označene materiale do 30.11.2021 oziroma do 
odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. Popusti se ne seštevajo.

- 10 %

VINILNE TALNE OBLOGE
Iščete vinilno talno oblogo za vaš dom ali pisarno? Pri nas nudimo veliko izbiro kakovostnih vinilov - KLIK S PODLOGO,
ZA LEPLJENJE, KLIK s SPC mineralno sredico, v videzu lesa, kamna, betona. Enostavno jih je vzdrževati, odporni so
na vlago, praktični za kuhinjo, sobo ali pisarno. 

V novembru na vinilne plošče,

klik ali za lepljenje priznamo 10% popusta.
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