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Kam z odpadnim papirjem?
Ločeno zbran papir Komunala Škofja Loka vrača industriji v ponovno predelavo oziroma reciklažo. 
Z ločenim zbiranjem papirja obvarujemo drevesa pred nepotrebnim posekom.

V Občini Škofja Loka se odpadni papir zbira v rdečih zabojnikih in zvonovih na ekoloških otokih 
ter v Zbirnem centru Draga. 

ODPADNI PAPIR

časopisi, revije,
knjige, zvezki,
pisarniški papir,
prospekti, katalogi,
škatle, karton, lepenka,
ovojni papir, papirnate vrečke
ostala papirna embalaža,...

V odpadni papir spada:

Zabojniki in zvonovi rdeče barve

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

Škatle naj bodo razstavljene in razrezane, 
da zavzamejo čim manj prostora. 

1 tona recikliranega papirja reši
2 veliki drevesi.

Papir ločuj in drevesa obvaruj!

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

15112 strani

EUR

Buče vsebujejo 
veliko hranil, 
zato jih je treba 
čim bolj okusno 
izkoristiti. 
S pomočjo 
knjige, kjer je 
60 receptov,  
se naučimo 
pripravljati 9 
vrst buč: cukete, 
patišonko, 
čajoto, hokaido, 
sweet dumpling, 
maslenko, 
blukuri, sweet 
mamo in 
muškatno bučo. 
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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

15Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana    

EUR
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Na naslovnici:  
Klavdija Trdina s Stirpnika
Foto: Tina Dokl
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4 POGOVOR  

Dare Rupar je del redakcije 
Radia Slovenija od leta 1985. 
Poročal je že s številnih 
največjih športnih tekmovanj. 
Tudi sam je bil včasih  
športnik – rokometaš.  
/ Foto: osebni arhiv

Športno novinarstvo je moje 
življenjsko poslanstvo
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Dare Rupar je dolgoletni novinar športne redakcije 
Radia Slovenija. Kot pravi, je športno novinarstvo 
njegovo življenje. Tudi letos bo poročal z olimpijskih 
iger.

Na olimpijske igre sem želel od prvega trenutka, ko sem 
prestopil vrata redakcije. Čakal sem dolgo. Vsak urednik v 
svojo ekipo da tiste, za katere meni, da so najboljši. Očitno 
nisem bil dovolj dober, da bi šel na olimpijske igre – vse do 
leta 2010. Znal sem počakati, kar se mi je vedno zdela moja 
največja odlika.

Maja Bertoncelj

Dare Rupar je Ločan od svojega 
drugega leta, ko sta se z mamo 
preselila iz Zgornjih Gorij. Kot 

pravi, je vesel, da živi v okolju, iz ka-
terega prihajajo tako uspešni špor-
tniki, o katerih tudi poroča.

 Običajno niste v tej vlogi, torej na 
drugi strani mikrofona. Če vprašam 
malce v šali, kako se počutite?

Na vsak način mi je lažje biti na 
strani izpraševalca kot pa tistega, ki 
odgovarja. Ne glede na to mislim, da 
bom zmogel. (smeh)

 Sprašujete športnike po občutkih? 
To je namreč vprašanje, na račun 
katerega je večkrat slišati kakšno 
šalo …

Vprašam. To je prirojeno vpraša-
nje, sploh v športnem žargonu. Tudi 
vrhunskega kulturnika, znanstveni-
ka … najverjetneje po dogodku, ki je 
zaznamoval njegovo življenje, mar-
sikdo vpraša po občutkih. Imam ob-
čutek, da športniki takšno vprašanje 
tudi pričakujejo, saj imajo že priprav-
ljen ta prvi odgovor. To je del našega 
posla in ti občutki nas najverjetneje 
nikoli ne bodo zapustili. 

 Kaj vse vas ob pogovoru zanima?
Čim več. Največkrat je čas stro-

go odmerjen, da niti ne moreš vsega 

vprašati. Ko pa je priložnost za kak-
šen daljši pogovor, ki je prav tako 
časovno omejen, pa poskušam prip-
raviti čim več vprašanj. Najbolj sem 
zadovoljen, ko na koncu pogovora 
ugotovim, da mi je ogromno vpra-
šanj še ostalo. Potem smo se vendar-
le nekaj pametnega pogovorili.

 Najljubši sogovorniki?
Največji izziv so mi vedno tisti, 

za katere pravijo, da malo govorijo, 
da so bolj zaprti, pa potem lastna 
izkušnja pokaže drugače. Pristopiti 
moraš na pravi način. So pa seve-
da tudi športniki, ki jim daš kratko 
vprašanje, pa dolgo govorijo. Ti so 
najbolj hvaležni sogovorniki. Nikoli 
nisem razmišljal o tem, s kom bi se 
rad pogovarjal in s kom ne. Bi si pa 
še želel imeti pogovor z dvema, ki 
ju kot novinar nisem spremljal. To 
sta nekdanji alpski smučarki Mate-
ja Svet in Tina Maze. S slednjo sem 
sicer delal pogovor, ko je tekmovala 
na Pokalu Loka. Kasneje se najine 
poti niso križale. Prav zagotovo bi 
naredil pogovor še s kom iz loških 
krogov. Z rokometašema Juretom 
Dolencem in Matejem Gabrom se 
srečamo, sedimo za istim omizjem, 
marsičesa ne vprašaš, pa bi, če bi 
imel to možnost. Čeprav sem naj-
bolj doma v rokometu, pa mi ni bilo 
dano, da bi ga pokrival po službeni 
dolžnosti.

Športno novinarstvo je moje 
življenjsko poslanstvo
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Dare Rupar v akciji: med pogovorom s smučarsko skakalko Niko Križnar po osvojitvi velikega kristalnega globusa / Foto: Gorazd Kavčič

 Šport so v prvi vrsti številke. Imate 
statistiko zabeleženo na papirju ali v 
glavi?

Imam veliko srečo. O športu si 
veliko zapomnim, tako da mi ni tre-
ba biti pretirano organiziran pri zapi-
skih. Jih pa seveda imam – starejše 
na papirju, novejše na računalniku. 
Danes je to vse drugače. Številne in-
formacije najdeš na spletu. Večkrat 
pa ugotovim, da so moji podatki 
drugačni. Bolj verjamem tistemu, 
kar sem sam zapisal. Čudno se mi 
pa zdi, kako je možno, da na spletu 
piše drugače, a se s tem pretirano ne 
ukvarjam, ker sem prepričan o svo-
jem prav. Po drugi strani se moramo 
radijski novinarji bolj osredotočiti 
na neposredno dogajanje. V svojih 
začetkih sem se pretirano ukvarjal 
s statistiko. Ob vedenju, ki ga imam 
danes, lahko rečem, da je bistveno, 

da poslušalcu čim bolje orišeš tek-
movanje, dosežek športnika.

 Biti športni novinar na radiu se zdi 
zahtevno. Ni slike, je samo vaš glas.

Vsak del športnega novinarstva 
ima svoj čar in svoje zahtevnosti. 
Bil sem tudi na ekranih in dopisnik 
iz Škofje Loke za številne časopi-
se. Članek, ki ga pripraviš za radio, 
ni enak kot za časopis, televizija se 
mora prilagajati predvsem sliki … 
Spoštujem vse kolegice in kolege, ki 
se s tem ukvarjajo. Za moj okus pa 
sta na prvem mestu znanje in vero-
dostojnost podatkov. 

 V novinarstvo vas je pot pripeljala 
zaradi ljubezni do športa, natančne-
je rokometa. V loškem klubu ste bili 
igralec, funkcionar …

Rokomet je moja prva športna 
ljubezen. Ker živim v Škofji Loki, je 
to nekako logično. Škofja Loka je več 

Živim za športno 
novinarstvo. Spremljanje 
športa je moje osrednje 
vodilo. To je moje življenje. 
Ne vem, kako bo, ko 
tega ne bo več, kaj bo to 
nadomestilo. Skrbi me, da ni 
drugega izziva.
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desetletij nosilec gorenjskega roko-
meta. Sledil sem sošolcem in potem 
ostal v tem športu. Na rokometno 
igrišče sem prvič prišel pri dva-
najstih letih. Bil sem igralec, trener, 
funkcionar, sodnik. Kasneje sem se 
vse bolj videl kot poročevalec s te-
kem, najprej domačih. Navezal sem 
stike s sedanjim Radiom Sora in 
tako se je začelo. Nato sem slišal za 
razpis na Radiu Slovenija, se prijavil 
in bil na avdiciji izbran med več kot 
tristo prijavljenimi. Decembra 1985 
sem bil prvič kot mlajši dežurni del 
redakcije Radia Slovenija, velikana 
našega športnega novinarstva. Ves 
čas se je bilo treba dokazovati, po-
skušati priti zraven. Zamislil sem si, 
da je to moje življenjsko poslanstvo 
in sem pri tem vztrajal. Dokler bom 
lahko, bom to počel.

 Zanimivo pa, da ne poročate o ro-
kometu.

O rokometu veliko ne poročam. 
Če se le da, sem zraven, tudi če ni-
sem neposredno tisti, ki poroča kot 
reporter. Dolgo časa sem razmišljal, 
da se mi dela krivica. V rokome-
tu sem najbolj podkovan, ogromno 
vem … Potem sem ugotovil, da je 
lahko pretirano znanje o stvareh, ki 
jih večina ne pozna, tudi minus, da 
se začneš preveč osredotočati na po-
drobnosti, ki pa poslušalca najbolj ne 
zanimajo. Pomembno je orisati tek-
mo, ne kaj se dogaja v ozadju. Morda 
je celo bolje, da nisem bil rokometni 
redaktor v svoji redakciji. Vedno pa 
pocukam urednike za rokav, da bi bil 
zraven pri rokometu, in sem pravilo-
ma tudi uslišan. Kot gledalec pa sem 
pri rokometu vedno lahko.

 Katere športe spremljate kot novi-
nar?

Ta paleta je široka. Ko je prišel 
čas, ko poskušaš najti profilacijo sa-
mega sebe, sem si seveda želel, da bi 
pokrival rokomet. Potem sem ugoto-
vil, da to res ni potrebno. Zelo veliko 
sem delal ligo prvakov v košarki, kar 
mi je bilo tudi zelo blizu. V velik po-
nos mi je, da sem se odločil za športe, 
ki takrat še niso bili tako priljubljeni, 

daleč od sedanjih uspehov, a so me 
navdušili na prvi pogled. Izpostavil 
bi judo, o katerem res nisem vedel 
nič, tudi namizni tenis, strelstvo, že 
več kot trideset let poročam o kole-
sarstvu, tu so še ženski smučarski 
skoki … Danes bi vsi delali nogomet, 
poročali o največjih tekmovanjih v 
tem športu. O tem poročajo vsi sve-
tovni mediji. Ne razumem, da se 
mladi novinarji ne odločajo za tisto, 
v čemer so lahko oni najboljši in naj-
več vedo in so potem zaradi uspehov 
naših športnikov v teh športih zani-
mivi tudi za tuje medije.

 Poročali ste s številnih velikih tek-
movanj, tudi olimpijskih iger.

Na olimpijske igre sem želel od 
prvega trenutka, ko sem prestopil 
vrata redakcije. Čakal sem dolgo. 
Vsak urednik v svojo ekipo da tiste, 
za katere meni, da so najboljši. Oči-
tno nisem bil dovolj dober, da bi šel 
na olimpijske igre, vse do leta 2010. 
Znal sem počakati, kar se mi je ved-
no zdela moja največja odlika. V sebi 
pa seveda goriš, imaš željo. Ko gre 
stvar mimo, se postaviš na noge in 
si spet športnik in želiš biti zraven. 
Vedno sem imel za moto, da sem 
sestavni del te prve lige, kar je naša 
redakcija, in da je najpomembneje v 
njej obstati. In potem bo prišla tudi 
priložnost. V Vancouvru je prišla. 
Večjega tekmovanja, kot so olimpij-
ske igre, ni in simbol petih krogov je 
zame najpomembnejši simbol na-
sploh. 

 Ste tudi po izobrazbi novinar?
Žal ne. Da nisem dokončal fa-

kultete, si nikdar ne bom odpustil, a 
tako je bilo. Ni jih malo, ki so šli po tej 
poti. Še danes se večkrat sprašujem, 
kako drugačen in koliko boljši bi bil, 
če bi imel novinarsko izobrazbo. Ne-
kateri pravijo, da niti ne, drugi spet 
menijo drugače. Najpomembneje se 
mi zdi, da tisti, ki pokriva specifična 
področja, kot je šport, tudi kultura …, 
področje dobro pozna in je do njega 
pošten. Izobrazba morda pri tem ni 
najpomembnejša, mi je pa žal, da je 
nimam. Tega nisem »obkljukal«. 

 V naslednjih mesecih boste bolj 
malo doma. Velika tekmovanja se 
bodo kar vrstila. Od kod bomo slišali 
vaš glas?

Že lani smo ob številnih odpo-
vedih vedeli, da bo leto 2021 polno 
športnih tekmovanj. Zelo pester del 
leta je že za nami. Veliko tekmovanj 
bom moral tudi izpustiti. Moje spre-
mljanje se bo sedaj začelo s kolesar-
sko dirko Po Sloveniji, ki bo tudi letos 
šla skozi Škofjo Loko, takoj bo sledilo 
evropsko prvenstvo za košarkarice v 
Franciji, nato bom šel nazaj v Fran-
cijo na Tour in naprej na olimpijske 
igre v Tokio. Potem pride Vuelta, sve-
tovno prvenstvo v kolesarstvu. Zima 
prinaša olimpijske igre v Pekingu. 
Do naslednje pomladi skorajda ne bo 
prostega tedna.

 Novinarstvo v času covida-19?
Lani sem na kolesarski dirki po 

Španiji zbolel za covidom-19. Bil sem 
v bolnišnici, več dni tudi na inten-
zivnem oddelku, za malo sem se izo-
gnil respiratorju. Posledice čutim še 
danes. Prišlo je do težav s srcem, ki 
jih rešujemo. Glede na to, da sem ve-
liko na poti, po tekmovanjih, je treba 
sprejeti to tveganje. Žal se je zgodilo 
tudi meni. Ni bilo prijetno, a španski 
zdravniki so zame vrhunsko poskr-
beli. Sedaj sem cepljen. Ne glede na 
vsa dokazila pa na velikih športnih 
tekmovanjih brez PCR-testa ni mož-
nosti, da si zraven. 

 Ste še kaj športno aktivni, kako 
preživljate prosti čas?

Moje aktivnosti v športu so se 
zaključile z zadnjo sezono trenira-
nja rokometa. Od tega je že trideset 
let, morda še kakšno leto več. Naj-
brž je to narobe, a vsak ima svojo 
pot. Vedno sem rad počel stvari, 
ki so mi blizu. Trenutno te potrebe 
po ukvarjanju s športom ne čutim. 
Je pa tudi moj prosti čas povezan 
s športom. Živim za športno novi-
narstvo. Spremljanje športa je moje 
osrednje vodilo. To je moje življenje. 
Ne vem, kako bo, ko tega ne bo več, 
kaj bo to nadomestilo. Skrbi me, da 
ni drugega izziva. 
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Jože Štukl

S prihodom Rimljanov v naše 
kraje se je končalo obdobje 
mlajše železne dobe. Rimljani 

slovenskega ozemlja niso zasedli na-
enkrat, ampak postopoma. Ta proces 
osvajanja novih ozemelj imenujemo 
romanizacija in je na našem ozemlju 
trajal približno dvesto let.

Rimsko osvajanje prostora dana-
šnje Slovenije se je začelo z ustano-
vitvijo kolonije Akvileje (Oglej) leta 
181 pr. Kr. To današnje severnoita-
lijansko mesto v Furlaniji - Julijski 
krajini je bilo nekoč pomembno opo-
rišče za rimske vojaške in trgovske 
prodore proti vzhodu. V zadnjih letih 
vlade cesarja Avgusta (27 pr. Kr.–14 
po Kr.) so Rimljani že obvladovali 
celotno območje današnje Slovenije. 
Rimsko obdobje je trajalo vse do leta 
476, ko se je končalo s propadom za-
hodnorimskega cesarstva. Rimska 
država je bila razdeljena na manjše 
upravne enote – province. Zahodni 
in osrednji del današnjega sloven-
skega ozemlja je bil priključen Itali-
ji, severni del je sodil pod provinco 
Norik, vzhodni del pa pod Panonijo. 
Meje provinc so se sčasoma spremi-
njale. Doba zgodnjega cesarstva (1. 
in 2. stoletje po Kr.) je bila v rimski 
državi čas blaginje. Tudi ozemlje Slo-
venije v tem obdobju označujeta go-
spodarski in kulturni razcvet. Rim-
ska doba je bila doba mest, v Italiji 
in v provincah, Rimljani pa spretni 
gradbeniki. Njihova mesta so bila 
skrbno načrtovana. Imela so obzidje, 
kanalizacijo, vodovod in tlakovane 
ulice. Središče mesta je predstavljal 
glavni trg ali forum, kjer so stale 
pomembne zgradbe, med njimi tudi 

bazilika in osrednje svetišče. Rim-
ska mesta so nastala tudi na sloven-
skem ozemlju: Emona (Ljubljana), 
Celeia (Celje), Neviodunum (Drnovo 
pri Krškem) in Poetovio (Ptuj). Po-
membno vlogo je imelo tudi rimsko 
podeželje s svojo agrarno funkcijo, 
saj je mestom zagotavljalo hrano. Na 
podeželju so nastajala vaška naselja 
(vicusi) in velika kmetijska posestva 

(villae rusticae), katerih lastniki so 
bili priseljenci (kolonisti) ali premož-
no staroselsko prebivalstvo. Medtem 
ko iz rimskega obdobja na Loškem 
večjih urbanih naselij ne poznamo, 
pa so bile na Sorškem polju med 
Žabnico in Kranjem odkrite številne 
rimske kmetije, od katerih je najbolje 
ohranjena in raziskana prav tista v 
Žabnici. 

Rimsko svetišče na Lubniku
Rimsko obdobje na Loškem je z najdišči in najdbami skromno zastopano, vseeno 
pa se lahko pohvalimo z rimskim svetiščem v jami Pod plavo skalo na Lubniku.

Jama Pod plavo skalo na Lubniku
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Rimski ključ

Odlomek živalske kosti

Kljub odsotnosti rimskih mestnih 
naselbin se Ločani lahko pohvalimo 
z izjemno zanimivim najdiščem iz 
rimske dobe. V severovzhodnem po-
bočju gore Lubnik je težko dostopna 
jama Pod plavo skalo, ki je v tem času 
služila kot kultni prostor. V njej je bilo 
rimsko svetišče. Pred vhodom v jamo 
so bili med kamnitim gruščem odkriti 
številni rimski novci skupaj z odlomki 
keramičnih posod in živalskih kosti. 
Gre za darove, ki so jih ljudje prina-
šali in darovali neznanemu božan-
stvu. Vhod v jamo, kjer je prebivalo 
božanstvo, navadno ni bil dostopen 
vsem, ampak je bil najverjetneje skrb-
no zaprt z neke vrste leseno pregrado 
ali vrati, na kar nas morda opozarjata 
najdbi dveh bronastih ključev. Pred-
stavljeni predmeti kažejo na obredno 
rabo prostora v času od 2. do 4. stoletja 
po Kristusu. 

Prav tako kot Grki so bili tudi Ri-
mljani politeisti, kar pomeni, da so 
verovali v številne in različne bo-
gove. Njihova religija je imela sicer 
svoje lastne korenine, a so že zelo 
zgodaj začeli prevzemati bogove in 
verske navade od raznih ljudstev in 
jih prilagajati sebi in svojim potre-
bam. Z gotovostjo lahko trdimo, da je 
največji del njihovega verovanja pri-
hajal od starih Grkov. V stoletjih po 
Kristusu pa je v Rimsko državo prišla 
nova vera – krščanstvo, v katero se je 
spreobračalo vse več ljudi, in vse bolj 
je kazalo, da bo izpodrinila ostale ve-
roizpovedi. Ob zatonu rimske države 
ji je to tudi uspelo, saj je krščanstvo 
leta 380 s Solunskim ediktom cesar-
ja Teodozija (379–395) postalo edina 
vera v državi. 

V severovzhodnem pobočju 
gore Lubnik je bilo v težko 
dostopni jami Pod plavo skalo 
v rimskem obdobju jamsko 
svetišče.

Bronasti rimski novci

Odlomek keramične posode



10 OBČINSKE NOVICE  

Klavdija Škrbo Karabegović

Gre za tako imenovani partici-
pativni proračun, pri katerem 
krajani sami predlagajo in 

tudi izberejo projekte, za katere naj 
se namenijo sredstva. Odziv je bil po 

besedah župana Tineta Radinje zelo 
dober, tako po številu predlogov kot po 
številu oseb, ki so glasovale, zato bodo 
participativni proračun ohranili tudi v 
prihodnje. Izbrani projekti bodo reali-
zirani v letošnjem in prihodnjem letu. 

In kateri projekti so bili izbrani? 
V KS Godešič nova otroška igrala na 
Godešiču in fitnes v naravi. V KS Bu-

kovica - Bukovščica so se odločili za 
parkirišča ob vaškem jedru in urejen 
prostor za druženje vaščanov – Še-
vlje. V KS Sv. Lenart - Luša so izglaso-
vali štiri predloge: ureditev dohodne 
poti do pokopališča Sv. Lenart, otro-
ška igrala pri športnem igrišču, hišni 
kažipoti in sanacija športnega igrišča 
pri OŠ Lenart. Krajani KS Log so se 
odločili za igrala na otroškem igrišču 
ob šoli v Gabrku in počivališča ob po-
hodnih poteh, izgradnjo pešpoti med 
ovinkom pod cerkvijo in odcepom 
za vikende v Brodeh ter za olepšanje 
kraja in podaljšano trajnost ograje. V 
KS Trata so izbrali ograditev športnih 
površin v športnem parku in ureditev 
otroškega igrišča. KS Kamnitnik bo 
pridobila varno šolsko pot s Tavčar-
jeve ulice preko Kamnitnika, nadgra-
dnjo športnih objektov v stari voja-
šnici in ureditev sprehajalnih poti po 
Kamnitniku. V KS Reteče - Gorenja 
vas so se odločili za zunanjo telovad-
nico, celostno urbano ureditev in učno 
pot Reteče - Gorenja vas. KS Zminec 
bo izvedla kolesarski grbinasti poli-
gon (pumptrack), postavitev lesenih 
klopi ter prikazovalnika hitrosti v va-
seh Zminec in Bodovlje. V KS Sv. Duh 
so izglasovali pet projektov: ureditev 
pešpoti med Formami in Sv. Duhom, 
vaško lipo s klopjo in mizo pri cerkvi 
pri Sv. Duhu, postavitev sedmih poči-
valnih klopi, projekt V Gorajte na ta 
fajn igrala ter ureditev otroškega igri-
šča pri športnem igrišču v Virmašah. 
KS Stara Loka - Podlubnik bo boga-
tejša za ureditev jedra Stare Loke, po-
stavitev kipa škofa Abrahama v Stari 
Loki in projekt Čista Sora. V KS Škofja 
Loka – Mesto pa so se krajani odlo-
čili za Zamorčevo nabrežje in igrišče 
z otroškimi igrali v Hrastnici. Več o 
samih projektih lahko preberete na 
spletni strani občine.

Izbrani projekti #Naša Loka
Občina Škofja Loka je prvič izvedla glasovanje o predlogih, ki so jih za svoje 
krajevne skupnosti izbrali krajani.
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Tako bo Občina Škofja Loka prejela slabih 65 tisoč 
evrov za sofinanciranje obnovitvenih del Kamnite-
ga mostu z obnovo kipa, za restavratorska dela na 

spomeniku Marijino znamenje na Mestnem trgu pa skoraj 
24 tisoč evrov. Pridobljena sredstva predstavljajo približno 
šestdeset odstotkov celotne investicije. Kot so sporočili z 
občine, naj bi obnovo pri obeh projektih začeli že letos.

Kamniti most v Škofji Loki je zgrajen v sredini 14. sto-
letja. Čez reko sloni na dveh kamnitih bregovih selške 
Sore. Lok je pravilne polkrožne oblike, grajen iz pravilno 
klesanih kamnov. Na spodnjih straneh loka in na fasa-
di so vidne poškodbe, ki so posledica miniranja v dru-
gi svetovni vojni. Poškodbe so zapolnjene s cementnim 
polnilom, ki je na površini obdelano z vrisanim vzorcem 
kamnov. Na obeh straneh je most razširjen s hodnikoma 
za pešce na betonskem konzolnem previsu.  Na sredini 
mostu stoji kopija kipa Janeza Nepomuka na dvignje-
nem podstavku. Osvetljen je z dvema svetilkama na ko-
vanih kandelabrih. V prvi polovici leta 2020 je bil izveden 
pilotni primer konservatorsko-restavratorskih del, hkra-
ti pa je bil izdelan zelo natančen popis potrebnih del z 
oceno stroškov. Projekt vključuje celovito obnovo po po-
sameznih sklopih.

Za obnovo tudi državna sredstva
Občina Škofja Loka je od ministrstva za kulturo dobila dve pozitivni odločbi  
o sofinanciranju.

Za obnovo Kamnitega mostu so prejeli 65 tisoč evrov nepovratnih 
sredstev.

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO

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

Javni razpis za sofinanciranje posameznih  
dogodkov festivala Pisana Loka 2021, ki se bodo 

izvajali v avgustu 2021 v Škofji Loki. 

Javni razpis je odprt do 21. junija 2021. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Občine Škofja Loka, pod rubriko Javni razpisi:  

https://www.skofjaloka.si/Razpisi ter po vnaprejšnjem 
naročilu za brezstični prevzem pred sprejemno  

pisarno Občine Škofja Loka, »Loška hiša«,  
Mestni trg 15, Škofja Loka.

Kontaktna oseba za več informacij je Jana Fojkar,  
ki je dosegljiva preko elektronske pošte na  

jana.fojkar@skofjaloka.si ali na telefonsko številko 
04/51 12 312.

Datum: 2. 6. 2021
 Tine RADINJA, l.r.   
 ŽUPAN
NAROČNIK: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Votivno (kužno) znamenje je pomnik, ki so ga pre-
bivalci Loke v 18. stoletju postavili v zahvalo, da so bili 
obvarovani pred kugo in ognjem. Po celotni površini 
spomenika so nečistoče in obloge, madeži, rja in siga, ki 
zmanjšujejo estetsko vrednost spomenika. Opazne so 
plesni, alge in lišaji. Kovinska ograja je deformirana in 
neustrezno pritrjena v tla. Stiki med posameznimi sklopi 
so razmajani, nestabilni ali neustrezno sanirani. Vidne 
so tudi renovacije v preteklosti, ki ne ustrezajo sodobnim 
kriterijem stroke. »S projektom bomo zagotovili ustre-
zno izvedbo del, ki bo ohranila avtentičnost materialov, 
odpravila poškodbe, zaščitila spomenik pred nadaljnjim 
propadanjem in povrnila estetske vrednote spomeni-
ka. S tem pa privlačen za obiskovalce in stanovalce na 
Mestnem trgu,« so sporočili s škofjeloške občine.
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Počasi se ukrepi, povezani s 
covidom-19, rahljajo. Katerih 
sprostitev se kot župan najbolj 

veselite?
Najbolj se veselim tega, da se 

bodo sprostili ukrepi za občanke in 
občane, da bodo lahko polno in nor-
malno zaživeli. Želim si, da bi bil čim 
prej dostop do vseh storitev tak, kot 
je bil v časih pred korono, da se bo 
dalo vse oblike življenja polno ure-
sničevati. Zelo se veselim tudi od-
prave omejitev pri kulturnih in špor-
tnih prireditvah.

 V lanskem in letošnjem letu ste 
z vodstvom zdravstvenega doma 
iskali najboljše rešitve za pomanj-
kanje prostorov. Kaj vam je že uspelo 
urediti in kaj še sledi? Kaj to pomeni 
za izgradnjo novega zdravstvenega 
centra?

Že lani nam je uspelo poiskati 
nekaj prostorov za tiste dejavnosti 
zdravstvenega doma, ki se lahko 
selijo, ne da bi to posegalo v celoto 
delovanja. To bomo letos nadaljevali, 
zato da razbremenimo zdravstveni 
dom, tako parkirišče kot druge pro-
storske kapacitete. Občankam in 
občanom, ki zdravi obiskujejo zdra-
vstveni dom zaradi različnih stori-
tev, ki jih tam poleg osnovnega zdra-
vstva nudijo, želimo omogočiti, da to 
varno opravijo na drugih lokacijah. 
Tako se je že preselila zdravstvena 
vzgoja, patronažna služba, selila se 
bo okulistična dejavnost, sčasoma 
pa tudi zobozdravstvena dejavnost. 
Že dolgo je želja občine, da se preseli 
še zavarovalnica, ki deluje v stav-
bi zdravstvenega doma, in da najde 
novo, boljšo lokacijo. Srednjeročno si 

zagotovo želimo zgraditi nov zdra-
vstveni center oziroma v bližini se-
danjega dodati kapacitete, kajti pot-
rebe po zdravstvu bodo v naši občini 
še rasle.

 Ena od pomembnih investicij na 
družbenem področju, ki čaka na 
realizacijo, pa je tudi nova central-
na knjižnica. Kakšna časovnica je 
predvidena?

Projektna skupina, ki vodi pro-
jekt nove Knjižnice Ivana Tavčarja, 
si je zastavila ambiciozen cilj, da v 
roku enega leta pridobi gradbeno do-
voljenje.

 Tudi Občina Škofja Loka se je pri-
družila pobudi za cvetoče travnike.

Z veseljem smo se odzvali po-
vabilu Čebelarske zveze Slovenije, 
lokalnemu čebelarskemu društvu 
in Zavodu Tri ter se pridružili pobu-
di Veliki traven in rožnik – čebelam 
cvetoč krožnik. V urbanih okoljih 
sadimo medonosne rastline in neko-

liko počakamo s košnjo, da se čebele 
lahko najejo. Temu smo namenili tri 
površine v samem mestnem jedru. 
Ena od njih je tudi učna površina za 
učenke in učence.

 Občina Škofja Loka je skupaj s Ko-
munalo Škofja Loka prejela certifikat 
Voda iz pipe. V povezavi s tem nas 
zanima, katere investicije v vodoos-
krbo nameravate izvesti še letos?

Certifikat je potrdilo, da pijemo 
izjemno kakovostno vodo, ter hkrati 
spodbuda in promocija, da se res iz-
ogibamo nepotrebnim plastenkam, 
ker imamo kakovostno vodo in jo 
lahko pijemo iz pipe. 

Investicije v vodooskrbo izvaja-
mo vsako leto. Nadgrajujemo vodo-
vodno omrežje, letos prenavljamo 
vodovod v Frankovem naselju, Haf-
nerjevem naselju, Podlubniku in na 
še nekaj manjših lokacijah. Največ-
ja investicija, ki nas še čaka, pa je 
nadgradnja glavnega vodovoda, ki 

Naj občanke in občani zaživijo normalno
Škofja Loka je prostovoljstvu prijazno mesto, v katerem pijemo vodo iz pipe in 
omogočamo čebelam cvetoč krožnik. Kmalu s čim manj koronaukrepi.

Tine Radinja ob podpisu certifikata Voda iz pipe / Foto: Tina Dokl
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Priznanja bodo podelili na 
osrednji prireditvi ob počastitvi 
občinskega praznika, ki bo pote-

kala 25. junija. Naziv častnega občana 
občine Škofja Loka bo prejel Vincencij 
Demšar za dolgoletno delo in prispevek 
za dobrobit vseh občanov in občank.

Zlati grb bo prejelo Prostovoljno 
gasilsko društvo Godešič za 110-letno 

zavzeto opravljanje nalog, sodelova-
nje pri družbenokoristnih dogodkih 
in s tem združevanjem krajanov.

Za več kot 50-letno aktivno druž-
beno delovanje v Krajevni skupnosti 
Trata in delovanje v Komisiji za od-
krivanje zamolčanih grobišč vojnih 
in povojnih pobojev bo srebrni grb 
šel v roke Jožetu Petru Kranjcu. Prav 
tako srebrni grb bo prejel Nikolaj 
Kržišnik za aktivnost na vseh pod-
ročjih delovanja Civilne zaščite na 
medobčinskem nivoju, v občini in 

v Prostovoljnem gasilskem društvu 
Gosteče.

Občinski svet bo podelil tudi tri 
bronaste grbe Občine Škofja Loka. 
Podjetje Želva ga bo dobilo za dvaj-
setletno odlično opravljeno delo na 
zelenem programu v Škofji Loki, 
Franc Gider za aktivno delo in us-
pešno vodenje Krajevne skupnosti 
Kamnitnik in Uroš Ovsenek za ta-
kojšnje, brezpogojno in požrtvovalno 
posredovanje pri nesreči v Puštalu 
decembra lani.

Sedem občinskih nagrajencev
Občinski svet bo letos podelil naziv častnega občana ter en zlati, dva srebrna in 
tri bronaste grbe Občine Škofja Loka.

oskrbuje Škofjo Loko, vodovoda Hotovlja–Visoko–Škofja 
Loka. To ogromno investicijo nameravamo začeti letos. 
Iz evropskih sredstev bomo prejeli osemdeset odstotkov 
od približno 1,3 milijona evrov, kolikor bo stala celotna 
investicija.

 Kako potekajo dela na državni cesti skozi Godešič?
Dela na državni cesti potekajo nemoteno, trenutno še 

popolnoma v časovnem planu. Je pa ta obnova in nad-
gradnja kolesarskih in peš površin ter semaforiziranega 
prehoda razdeljena na več faz. Počasi se zaključuje prva 
faza, potem pa nadaljujejo z drugo in tretjo fazo.

 Država pa namerava rekonstruirati tudi cesto od 
Podlubnika do Praprotna proti Železnikom. Kdaj naj bi 
dela stekla in kaj natanko se bo uredilo?

Prometna povezava proti Železnikom je v območju 
skozi Sotesko res nevarna. Vesel sem, da se je v sklopu 
investicij v državno kolesarsko omrežje pojavila tudi 
možnost, da se konstruira obstoječa cesta. Ta bo po re-
konstrukciji precej bolj ravna, preglednejša in s tem 
varnejša. Ob tem pa bomo dobili še ločeno površino za 
kolesarje, kar bo omogočilo še veliko večjo varnost kole-
sarjev. Investicijo vodi Direkcija RS za ceste. Ta čas pote-
ka parcelacija in odkupi zemljišč. Če bi zemljišča pridobi-
li letos, bi v prihodnjem letu že lahko začeli delati.

 Občina Škofja Loka je potrdila naziv prostovoljstvu pri-
jazno mesto. 

Res je. Prostovoljke in prostovoljci v naši občini op-
ravljajo številne funkcije. Še posebej so se izkazali v času 
epidemije, ko je bila določena oskrba občank in občanov 
osnovana na široki bazi prostovoljk in prostovoljcev, 
ki so se javili za to. Vesel sem, da v naši občini delujejo 

številne prostovoljske organizacije. Občina se trudi po 
najboljših močeh prostovoljstvo podpirati, nadgrajevati 
na različne načine in potrditev tega naziva je prav to – 
spodbuda nam in njim, da delamo tako dobro še naprej.

 Na seji občinskega sveta ste veliko pozornosti name-
nili kakovosti zraka. Ali lahko rečete, da v Škofji Loki di-
hamo dober zrak?

Podatki so podobni prejšnjim letom, a zavedamo se, 
da lahko kakovost zraka še izboljšamo. V primerjavi s 
prejšnjimi leti imamo zdaj veliko natančnejše meritve 
in tudi podatke o sestavi onesnaženih delcev, kar nam 
omogoča ukrepanje v prihodnje.

V letu dni do gradbenega dovoljenja za centralno knjižnico  
v nekdanjih prostorih Name / Foto: Gorazd Kavčič
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Občina Škofja Loka se je s sodelujočimi 
občinami soustanoviteljicami prijavila 
na javni razpis za sofinanciranje inve-

sticij v vrtcih in osnovnih šolah v Republiki 
Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024. 
Pridobili so nepovratna sredstva v višini dob-
rih 765 tisoč evrov. Skupna investicija je sicer 
vredna približno 1,7 milijona evrov.

Kaj sledi in kakšna je časovnica izvedbe, je 
pojasnil škofjeloški župan Tine Radinja: »Sle-
di priprava razpisne dokumentacije, da bomo 
lahko izbrali izvajalca nadgradnje. Če bo šlo 
vse kot po maslu, bi lahko že v letošnjem letu 
zabrneli stroji.«

Nepovratna sredstva za šolo
Sredi maja je občina prejela sklep ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
s katerim so potrdili sofinanciranje investicije v Osnovno šolo Jela Janežiča.

Za Osnovno šolo Jela Janežiča je občina pridobila nepovratna sredstva.

Klavdija Škrbo Karabegović

Občina samostojno opravlja 
lokalne zadeve javnega po-
mena, ki jih določi s splošnim 

aktom občine ali so določene z zako-
nom. Med izvirne naloge sodi tudi 
opravljanje nalog občinskega redar-
stva in inšpekcijskega nadzorstva 
nad izvajanjem občinskih predpisov 
in drugih aktov, s katerimi ureja za-
deve iz svoje pristojnosti, če ni z za-
konom drugače določeno. Na podlagi 
skupnega interesa občin Škofja Loka, 
Medvode, Radovljica in Naklo je pre-
dlagana ustanovitev medobčinskega 
inšpektorata in redarstva omenjenih 
občin kot organa skupne občinske 

uprave. Pred vzpostavitvijo delova-
nja morajo ustanovitev inšpektorata 
v dveh branjih potrditi občinski sve-
tniki vseh občin. Po drugem branju 
predvidoma jeseni sledi tudi formal-
na ustanovitev.

Skupna uprava bo opravljala 
upravne, prekrškovne in druge stro-
kovne naloge občinskih uprav občin 
ustanoviteljic, in sicer medobčin-
skega inšpekcijskega nadzorstva 
ter medobčinskega redarstva. »Me-
dobčinski inšpektorat štirih škofje-
loških občin je prenehal delovati že 
vrsto let nazaj. V tem času so bile 
občine same odgovorne za organi-
zacijo redarske službe in so iskale 
možnosti, kako organizirati in-
špekcijsko službo. V naši okolici je 
pravzaprav samo Občina Medvode 

iskala partnerstva z drugimi, kajti 
tako Železniki kot Gorenja vas - Po-
ljane imata svoje potrebe pokrite 
že v okviru drugih medobčinskih 
inšpektoratov. Po preverjanju šte-
vilnih možnosti smo se odločili, 
da skupaj z občinama Radovljica 
in Naklo, ki bosta predstavljali eno 
geografsko enoto, ter Škofja Loka in 
Medvode, ki bosta predstavljali dru-
go geografsko enoto, organiziramo 
skupen medobčinski inšpektorat, 
kar bo omogočalo njegovo boljše 
delovanje, več strokovnosti in so-
financiranje države. Ob tem pa se 
bo organizacijski proces naših re-
darjev spremenil res minimalno, še 
vedno bodo imeli sedež in delovna 
mesta v Škofji Loki,« je pojasnil žu-
pan Tine Radinja.

Kmalu medobčinski inšpektorat
Občine Škofja Loka, Medvode, Radovljica in Naklo nameravajo ustanoviti skupni 
medobčinski inšpektorat.
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Predvidoma julija bosta po sre-
dnjeveški lepotici zapeljala 
dva električna minibusa, ki 

lahko sprejmeta po šest potnikov. 
Občina je zanju odštela dobrih 155 ti-
soč evrov, pri čemer je prejela več kot 
sto tisoč evrov nepovratnih sredstev.

Uporaba mestnega e-minibu-
sa bo v prvi vrsti namenjena manj 
mobilnim in ranljivim skupinam 
prebivalcev (starejšim, invalidom 

oziroma gibalno oviranim, otrokom), 
povečevanju njihove mobilnosti in 
dostopnosti do najpomembnejših 
javnih objektov in storitev ter nave-
zav na prometna vozlišča.

Vozili bosta omogočali poveza-
vo med območji, ki niso dostopna z 
obstoječim javnim prevozom: Stara 
Loka, tržnica oziroma območje nek-
danje vojašnice, Mestno pokopališče, 
območje starega mestnega jedra ter 
tam, kjer je težava z dostopom pred-
vsem za starejše občane: Loški grad, 
zdravstveni dom, Center slepih, sla-
bovidnih in starejših v Stari Loki. Na 

ta način bodo z linijo mestnega mi-
nibusa povezana naselja Stara Loka, 
Škofja Loka in Puštal.

Občinske strokovne službe v 
tem času zaključujejo usklajevanje 
dokončnega poteka linije, časovni 
interval in režim vožnje e-minibusa 
v poskusnem obdobju. Vsaj v posku-
snem obdobju, ki bo trajalo od pol do 
enega leta, bo vožnja z e-minibusom 
brezplačna. Z anketo, v kateri je so-
delovalo več kot petsto občanov, so 
izbrali imeni za minibusa, in sicer 
Agata in Jurij – po junakih iz Tav-
čarjeve Visoške kronike.

Minibusa prihajata v Loko
Julija naj bi po ulicah Škofje Loke zapeljala električna minibusa, ki sta na podlagi 
ankete dobila ime Agata in Jurij.

Klavdija Škrbo Karabegović

Občina Škofja Loka je na pobudo občank in občanov 
in v želji po izboljšanju poplavnih razmer na šir-
šem območju sotočja Sor v letu 2015 začela prip-

ravljati projektno dokumentacijo za izvedbo celovitih 
trajnostnih ukrepov varovanja pred poplavami. 

Ukrepi so zasnovani tako, da upoštevajo višinsko 
koto stoletnih poplavnih voda z varnostnim nadviša-
njem. »Območje, ki ga želimo zaščititi pred poplavami, je 
kompleksno in zahtevno tako z vidika urejanja voda kot 
lastniške strukture pa tudi s stališča usklajevanja rešitve 
z vsemi deležniki v prostoru. Varnost prebivalcev in nji-
hove lastnine je pomemben element zaupanja in dobrega 
počutja, zato projektu poplavne varnosti posvečamo veli-
ko pozornosti in želimo, da izpolni pričakovanja prebival-
cev. Protipoplavne ukrepe je namreč mogoče izvesti le s 
soglasjem lastnikov zemljišč, na katerih se bodo ureditve 
izvajale in ki so jim tudi namenjene,« so sporočili z občine.

Trenutno pri projektu poteka proces  ureditve lastni-
ških razmerij vzdolž celotne trase. V letih 2020 in 2021 je 

predvidena izvedba geodetskih meritev, zakoličbe, cenitev 
in izvedba premoženjskopravnih storitev na območju, kjer 
sta za izvedbo ukrepov potrebna odkup ali služnost. Ne-
kateri občani so izrazili pomisleke in naslovili konkretna 
vprašanja na občino, ki je nato poskrbela za odgovore 
strokovnjakov oziroma pripravljavcev dokumentov.

Še več vizualizacij si lahko ogledate na spletni strani 
občine. Na občini pa obljubljajo tudi javno predstavitev, 
ko bo mogoča.

Vizualizacija protipoplavnih ukrepov
V želji po razumljivi predstavitvi projekta je Občina Škofja Loka pripravila 
vizualizacijo protipoplavnih ukrepov.

Vizualizacija pritipoplavnih ukrepov na območju sotočja
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Klavdija Škrbo Karabegović

Lanskega februarja je investi-
tor podal pobudo za pripravo 
občinskega podrobnega pro-

storskega načrta (OPPN), imeno-
vanega Reteče – sever. Ob upošte-
vanju prejetih konkretnih smernic 
in mnenj nosilcev urejanja prostora 
na osnutek OPPN je bil v maju iz-

delan dopolnjeni osnutek OPPN. 
Namen OPPN je določitev prostor-
skih izvedbenih pogojev za grad-
njo šestih objektov za namen biva-
nja in spremljevalnih dejavnosti. 
Investitor načrtuje gradnjo dveh 
enostanovanjskih hiš in štirih 

dvojčkov s pripadajočimi promet-
nimi in zunanjimi površinami ter 
komunalno infrastrukturo. Obsto-
ječi objekti znotraj območja OPPN 
se odstranijo. Z OPPN se ureja tudi 
priključevanje na regionalno cesto 
Škofja Loka–Jeprca. 

Nova gradnja 
v Retečah
Zasebni investitor 
je pripravil občinski 
podrobni prostorski 
načrt za gradnjo šestih 
stanovanjskih stavb.
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VERONIKA HARTMAN
Prijatelji Loke

ALEŠ HABJAN
SDS

V Škofji Loki že od leta 2018 spremljamo kakovost zra-
ka z merilniki na lokacijah avtobusna postaja, Godešič, 
Trata, Virmaše in Frankovo naselje, spremljanje meritev 
pa je možno tudi na spletni strani občine. Merijo prašne 
delce treh različnih velikosti (PM10, PM2,5 in PM1), du-
šikove okside, ogljikov monoksid in ozon. Za vsako me-
rilno postajo je prikazan indeks onesnaženosti zraka, ki 
občanom omogoča načrtovanje aktivnosti na prostem.

Meritve, opravljene v letu 2020, so pokazale, da na no-
benem merilnem mestu mejne vrednosti niso bile pre-
sežene, razen na Godešiču, kjer je bila mejna vrednost 
dušikovih oksidov za obdobje ene ure presežena 31-krat 
v celem letu, dovoljeno pa je preseganje do 18-krat v letu. 
Glavni vir onesnaženja zunanjega zraka z dušikovimi 
oksidi je promet, iz dodatnega poročila podjetja Knauf 
Insulation pa je razvidno, da znaša prispevek podjetja 
k onesnaženju zraka z dušikovimi oksidi na merilnem 
mestu Godešič 8,5 odstotka. Iz istega poročila so skrb 
vzbujajoče emisije fluora, amonijaka in fenola, ki jih je 
podjetje emitiralo v zrak. Za vse merilne postaje velja, da 
zrak ni čezmerno onesnažen z delci PM10, saj na nobeni 
merilni postaji ni bilo preseženih povprečnih dnevnih 
vrednosti več kot 35 dni v celem letu. Kljub temu pa so 
bile presežne vrednosti zabeležene v Frankovem nase-
lju 14 dni, na Godešiču 12 dni, v Virmašah 9 dni in na 
Trati 1 dan. Občina Škofja Loka je v letu 2020 naročila 
tudi mikroskopsko in kemijsko analizo prašnih delcev 
z namenom ugotavljanja izvora prašnih delcev. Najvišji 
delež vlaken kamene volne je znašal 4,6 odstotka, naj-
višji delež prašnih delcev kamene volne pa 13,5 odstotka, 
obakrat je bil vzorec iz Virmaš. 

Iz hitrega povzetka meritev in analize ugotovimo, 
da v Škofji Loki v večjem delu leta dihamo relativno čist 
zrak, v bližnji prihodnosti pa bo treba z ukrepi zmanjšati 
onesnaževanje z dušikovimi oksidi, ki jih povzroča pro-
met. Prav tako mora biti naloga občine, da z največjimi 
industrijskimi onesnaževalci, predvsem s podjetjem 
Knauf Insulation, doseže dogovor o zavezah za zmanj-
šanje koncentracije prašnih delcev, fluora, amonijaka in 
fenola. Ne nazadnje pa je potreben apel na vse občane, da 
dvakrat premislijo, kaj dajo v svoja kurišča, saj tudi sami 
lahko vplivajo na čistejši zrak.

Kot članica odbora za cestno infrastrukturo in prome-
tno varnost, ki se sicer bolj redko sestaja, navajam nekaj 
pogledov, tudi splošnih pripomb občanov, ki se nanaša-
jo na loško cestno infrastrukturo. Sem sodijo predvsem 
ceste vseh vrst, od državnih, regionalnih in občinskih, 
pa seveda kolesarske poti, pločniki itd. Mnogi občani se 
ne zanimajo dosti za delovanje občinskih služb, zelo hit-
ro pa se razgovorijo o slabih cestah, nedokončanih ploč-
nikih, slabo spluženih cestah, neobrezanem grmovju, ki 
onemogoča pogled na cesto, nepokošeni travi na obce-
stnih površinah in še kaj bi se našlo. Tu bi lahko omenila 
tudi pasje iztrebke, ki se najdejo vsepovsod in za katere 
se občina trudi, da bi jih omejila, tudi z nameščanjem ko-
šev za pasje iztrebke, ki jih mnogi lastniki psov povsem 
ignorirajo.

V preteklosti se je denar vlagal v komunalno ureditev 
občine, sedaj se ga precej več namenja ureditvi varnega 
in kakovostnega cestnega omrežja. Občina ima odprtih 
kar nekaj večjih projektov, med njimi izstopata severna 
obvoznica, ki bi rešila dilemo semafor/krožišče pri Do-
lenčevih vrtovih, in cesta Trata–Meja, ki bi rešila prome-
tne zagate v Retečah in na Godešiču, vendar je o časov-
nici težko govoriti. Ko danes hodiš po Škofji Loki in njeni 
okolici, se srečuješ s cestnimi deli na vseh koncih, kar bo 
v prihodnosti zagotovo pripomoglo k varnejšemu prome-
tu in izboljšalo vpliv na okolje. Moti pa dejstvo, da pred-
vsem kolesarske poti in pločniki niso povezani, še vedno 
se obnavljajo samo posamezni deli, in to po etapah, kar 
pomeni, da še nekaj časa ne bo popolne kolesarske po-
vezave Škofja Loka–Trata–Godešič–Reteče. Zakoličena 
je tudi kolesarska pot proti Selški dolini, njena realizacija 
pa je še vprašanje časa. Škofja Loka potrebuje te pove-
zave v vse smeri. Občina želi umiriti promet in vsaj na 
razdalji od dveh do treh kilometrov zmanjšati uporabo 
avtomobilov, kar bi zmanjšalo tudi vpliv na okolje. Da se 
to zgodi, pa mora zagotoviti ustrezno in varno cestno in-
frastrukturo, dosegljive in dovolj pogoste avtobusne lini-
je, da bodo občani namesto avtomobila uporabljali druge, 
čistejše oblike prevoza. K temu bo pripomogel tudi prihod 
e-minibusa v Škofjo Loko, največ pa lahko prispevajo ob-
čani sami, če se s svojim odgovornim ravnanjem odloči-
jo za okolju prijaznejše oblike prevoza.
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Igor Kavčič
 

Slikarski svet Škofjeločanke 
Barbare Demšar je svetel, poln 
sonca in svetlobe, v njem kipi 

od življenja, slikarka nas vedno 
znova poboža s toplimi barvami in 
množico drobnih podob, lahko bi 
rekli »bitij«, od cvetja in malih pikic 
do krogov in skrivnostnih simbolov, 
ki nas pozdravljajo ter v nas vzbuja-
jo dobro počutje in same pozitivne 
misli. Slednje v teh dneh kaj hitro 
prevzamejo tudi obiskovalca Galerije 
Ivana Groharja. 

»Dobrih dvajset let je minilo, od-
kar sem leta 2000 zadnjič samos-
tojno razstavljala v 'Grohar'ci'. Saj 
bi svoja najnovejša dela predstavila 
tudi že prej, a je v zadnjih letih vedno 
prišlo kaj vmes, nazadnje epidemi-
ja,« pove Barbara Demšar, vesela, da 
je bila k razstavljanju povabljena to 
pomlad. To je njen najljubši letni čas 
– v vseh pogledih. Zdi se, da razsta-

vljene slike v priljubljeni škofjeloški 
galeriji soglašajo. 

Demšarjeva je tokrat na ogled 
postavila cikel slik z naslovom Ob-
sijani s soncem, ki je nastajal med 
letoma 2018 in 2020. Gre za dela sre-
dnjega formata, naslikana v tehniki 

akrila na platno, ki so po tematiki in 
načinu obdelave motivov razdeljena 
v dva vsebinsko povezujoča se sklo-
pa. »V prvem galerijskem prostoru 
nas slikarka sooča z 'rumenim' ci-
klom, poimenovanim po naslovu 
razstave, v drugem prostoru pa v 
sklopu z naslovom Krasni novi prav 
nori svet svojo paleto spremeni in 
umiri: ozadja z izrazito cvetno moti-
viko na primer obarva s 'toplo' sivi-
no, pri nekaterih delih pa se povrne 
k toplim barvam s svetlobo ožarjene 
zemlje – k oranžni, okrasti in rdeči,« 
je zapisal kustos razstave Boštjan 
Soklič iz Loškega muzeja. 

Narava je eden najpomembnejših 
virov, iz katerih Barbara črpa navdih 
za svoje likovne zapise. »Posebno v 
času epidemije sem se zelo pribli-
žala naravi, večkrat na dan sem čas 
preživljala na sprehodih po okolici. 
Lahko rečem, da sem dihala z nara-
vo, morda je ta vplivala tudi na moje 
slikanje.« 

Nadaljevanje na 20. strani

Čas in misli, obsijane s soncem
Z najnovejšim ciklom slik Obsijani s soncem se v Galeriji Ivana Groharja 
predstavlja slikarka Barbara Demšar. Na ogled so slike, ki prinašajo svetlobo.

S soncem na pot / Foto: Igor Kavčič

Kako krasen je ta svet. / Foto: Igor Kavčič
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Nadaljevanje z 18. strani

»Na platnih ostajajo liki, moje zna-
čilne linije in določeni simboli, sem pa 
bolj konkretizirala različne bilke, cvetje 
in to, kar nam ponuja narava,« vplive 
na svoj aktualni likovni cikel opisuje 
slikarka, ki se v zadnjem letu, kot pra-
vi, ni počutila prav nič utesnjeno. Da je 
slikarstvo tako ali tako samotno delo v 
ateljeju, tokrat pa je imela veliko časa, ki 
ga je izkoristila za slikanje. »Tokrat so 
me spodbujali svetli toni, poklicala me 
je rumena, ob slikanju se mi je zdelo, da 
kar zažari na platnu.«

Kot poudari Soklič, je slikarska go-
vorica Demšarjeve topla, prepoznavna, 
vabljiva in znakovno bogata. Umetnica 
nas nagovarja z abstrahirano tipiko lo-
ške krajine, nadgrajeno z jasno izrisani-
mi magičnimi simboli in nenavadnimi 
pismenkami, ki s skladno organizacijo 
v igrive, ponekod povsem imaginirane 
oblike gledalcu ponujajo snov za doži-
vljanje najbolj subtilnih občutij. Sama 
pravi, da so pismenke – te delujejo kot 
pisava iz starega Egipta – povsem na-
ključnih oblik in so njeni lastni zapisi. 
»Simboli, ki jih uporabljam na slikah, so 
na neki način moje figure.« Vstopimo v 
drugo sobo, ki je likovno še intimnejša, 
bolj meditativna, umirjena. Pozdravljajo 
nas zeleni pomladni travniki.

Umetnica slika z akrilnimi barvami 
in v tehniki kolaža uporablja ročno iz-
delan papir. »Včasih sem ga izdelovala 
sama iz recikliranega starega papirja, 
česar sem se naučila na nekem simpo-
ziju v Srbiji. Danes ga kupujem v sosednji 
Avstriji,« pove umetnica in doda, da po-
leg pastelnih barv, barvne krede in oglja 
v zadnjem času pri slikanju uporablja 
tudi stare pleskarske valjčke. Z njimi 
v svoje likovne krajine vnaša različne 
vzorce, ki mestoma na slikah delujejo kot 
ornamenti. Rada ima srednji format, saj 
ji ta omogoča svobodnejšo potezo, slika 
bolj diha, kot kadar slika na mali format.

»S soncem še nisem zaključila, še 
vedno sveti in vsak dan bolj,« na neki 
način tudi o svojih prihodnjih slikah do-
daja Barbara Demšar.

Igor Kavčič

Umetniki iz Puštala, bodisi 
po rodu ali pa so v ta del 
Škofje Loke priseljeni, so se 

v Sokolskem domu prvič predsta-
vili jeseni leta 2010. Takrat in na-
slednja leta vselej v sodelovanju z 
Glasbeno šolo (ki prav tako domuje 
v Puštalu), katere učitelji in učenci 
so poskrbeli za glasbeni del večera. 
Puštalski umetniki se v omejenih 
razmerah, pa vendarle, predsta-
vljajo tudi letos. Razstava del enaj-
stih avtorjev je bila odprta sredi 
prejšnjega tedna in bo na ogled do 
13. junija. 

Tokrat se s svojimi deli ob pobu-
dniku razstave Avgustu Babniku 
predstavljajo še Urban Babnik, Tone 
Kožuh, Janez Rant, Tone Gaber, Si-
mon Mlakar, Mojca Pintar, Irena 
Šuštar, Nika Hvasti, Tina Bernik in 
Tadeja Klobučar. Neformalna sku-
pina puštalskih likovnih umetni-

kov združuje različne ustvarjalce, 
ki jih zanimajo tako klasični kot 
novejši mediji. »Avtorji se tudi tok-
rat predstavljajo z različnimi pog-
ledi in motivi, ki jih upodabljajo z 
izraznimi tehnikami, kot so olje na 
platno, akril, grafit, tuš, oglje, foto-
grafija in drugo. Aktualna likovna 
razstava »Puštucev« je dokaz, da se 
avtorji resno in zavzeto posvečajo 
ustvarjanju ter da jih pandemija ni 
odvrnila od plemenite umetniške 
dejavnosti, ki se ji že desetletja pre-
dajajo z dušo in telesom,« je ob raz-
stavi zapisal kustos Loškega muze-
ja Boštjan Soklič, ki poudarja, da je 
razstava delo somišljenikov, ki se 
medsebojno dopolnjujejo, spodbu-
jajo, si izmenjujejo izkušnje o teoriji 
in praksi, se pogovarjajo ter skozi 
delo seznanjajo z likovnimi načini, 
tehnikami, materiali in barvami. 
Čeprav izrazno samosvoji, vseeno 
sledijo aktualnim trendom na do-
mačem likovnem prizorišču, to pa 
povečuje samokritičnost vsakega 
izmed njih. 

Puštuci u Lok
V Sokolskem domu je do 13. junija na ogled 
tradicionalna razstava puštalskih ustvarjalcev. 

Ob postavljanju razstave prejšnji teden smo ujeli slikarko Agato Pavlovec, galeristko 
Sokolskega doma. / Foto: Igor Kavčič



Sodelujte v 
nagradni igri 
Zavarovalnice 
Triglav

V času od 
1. 6. do 30. 6. 2021 
sodelujte v nagradni igri 
predstavništva Škofje Loke, 
kjer bomo izžrebali

• 10 bonov (40 EUR)
• 20 praktičnih nagrad.

     
     

Izpolnjen kupon za sodelovanje v nagradni igri oddajte na predstavništvu Škofja Loka ali ga pošljite na naslov 
Zavarovalnica Triglav, Kidričeva c. 51c, 4220 Škofja Loka. Žrebanje nagrajencev bo 8. 7. 2021. Izžrebani nagrajenci bodo 
obvestilo o nagradi prejeli po pošti oz. po telefonu ali e-pošti.

Nagradno vprašanje

Predstavništvo Škofja Loka se na novi lokaciji, na Kidričevi c. 51c (na Trati), nahaja (obkrožite):    

A) 1 leto    B) 3 leta    C) 5 let
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PODPIS

TELEFONSKA ŠTEVILKA

triglav.si

Zavarovalnica Triglav, d.d. OE Kranj bo osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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Mateja Rant

Letošnja razstava je bila že 16. po vrsti, tudi letos pa 
so dijaki poklicnega in tehniškega izobraževanja 
predstavili izdelke, ki so nastali v procesu opravlja-

nja zaključnih izpitov in poklicne mature ali pa so rezul-
tat vključevanja dijakov v različne projekte. Razstavljalo 
je 27 letošnjih dijakov in še štirje, ki so šolanje končali 
lani, ko je razstava zaradi epidemije covida-19 odpadla. 
Tudi zato so letos poleg denarnih nagrad Območne obr-
tno-podjetniške zbornice Škofja Loka podelili še nagrade 
ŠC Škofja Loka za najboljše lanske izdelke. 

Za področje strojništva je letos prvo nagrado obrtne 
zbornice prejel Klemen Filipič za izdelek z naslovom Pe-
dal box, ki je nastal pod mentorstvom Kristjana Prosena. 
Gre za set treh dirkalnih pedalov, ki so namenjeni vgra-
dnji v računalniško voden simulator dirkanja, je pojas-
nil Filipič. »Že od mladih nog me navdušuje dirkanje, v 
zadnjem času pa je popularno tudi simulacijsko dirkanje, 
zato sem prišel na idejo, da bi naredil izdelek, ki bo prime-
ren za simulator.« Sam je zasnoval tudi celoten koncept 
in model ter izdelek sprogramiral. »Večinoma sem vse 
naredil sam popoldne, saj tega znanja v šoli niti ni mogo-
če dobiti,« je pojasnil. Jeseni bo nadaljeval šolanje na fa-
kulteti za strojništvo, po končanem študiju pa si želi najti 

zaposlitev, ki bi tako kot njegov izdelek združevala zna-
nje računalništva in strojništva. Prvo nagrado ŠC Škofja 
Loka pa so podelili Sandiju Habjanu za obnovo starodob-
nika, Volkswagnovega »hrošča«. »Avto sem kupil zase in 
že od začetka sem vedel, da ga bom tudi sam obnovil,« je 
razložil in dodal, da je dve leti sproti fotografiral napredek 
pri obnovi, zato se mu je zdelo smiselno, da bi bil to tudi 
izdelek za njegovo zaključno nalogo. Šolal se je namreč 
za avtokaroserista in avtoservisnega tehnika. Ob nakupu 
avto, ki je letnik 1968, ni bil vozen. Sam je zamenjal celot-
no podvozje in obnovil karoserijo, le barvanje je prepustil 
strokovnjakom s tega področja, nam je zaupal. »Zdaj so 
potrebne le še manjše nadgradnje oziroma bolj lepotne 
izboljšave,« je na svoj izdelek ponosen Habjan, ki se je po 
končanem šolanju zaposlil kot avtoklepar.

Predstavili ustvarjalnost dijakov
V sklopu Tedna obrti in podjetništva na Loškem so v Šolskem centru (ŠC) Škofja 
Loka tudi letos v Sokolskem domu pripravili razstavo izdelkov dijakov.

Klemen Filipič in izdelek z naslovom Pedal box / Foto: osebni arhiv

Sandi Habjan ob prenovljenem starodobniku / Foto: osebni arhiv
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Jedilna miza Filipa Kumra / Foto: arhiv šole Ležalnik Gašperja Jereba / Foto: Tina Dokl

Študiraj STROJNIŠTVO na FINI Novo mesto!

INFORMATIVNI DAN
10. 6. 2021 ob 16.00 online

17. 6. 2021 ob 16.30 
na sedežu fakultete

DODIPLOMSKI in PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
Izredni študij na daljavo v kombinirani obliki

www.fini-unm.si

Postani razvojni potencial družbe!

Na področju lesarstva je nagrado obrtne zbornice za 
prvo mesto letos prejel Filip Kumer za jedilno mizo, nje-
gova mentorica je bila Janja Hadalin. »Želel sem narediti 
izdelek samo iz naravnih materialov in tudi brez vijakov 
in lepil. Spojen je s čepi in zatiči,« je pojasnil. Jedilno mizo 
je izdelal iz lesa javorja in oreha, za zaščito pa je prav tako 
uporabil naravna olja. »Moj namen je bil namreč, da s 
tem pridobim neko novo izkušnjo.« Ni pa se še odločil, ali 
bo mizo prodal ali bo šla z njim v novi dom. Ocenil je, da 
je v njeno izdelavo vložil okrog sto ur dela. V prihodnosti 
bi rad razvil svojo blagovno znamko lesenih izdelkov in 
zasnoval lastno podjetje. Njegove lesene izdelke je sicer 

že zdaj mogoče najti v nekaterih trgovinah. Za lani pa 
je ŠC Škofja Loka nagrado za prvo mesto podelil Gašper-
ju Jerebu za lesen ležalnik za dva. Njegov mentor je bil 
Peter Kurnik. »O izdelku za zaključno nalogo sem začel 
razmišljati že predlani poleti in tako sem prišel na idejo, 
da bi izdelal ležalnik za dva. Pregledal sem številne foto-
grafije na spletu in na podlagi tega ustvaril nekaj povsem 
svojega.« Za izdelavo ležalnika je uporabil hrastov les. Po 
končanem šolanju se je odločil za samostojno pot, in si-
cer opravlja montaže pohištva za več različnih podjetij. 
»Doma pa še vedno izdelam kakšno malenkost iz lesa, 
vedno zgolj unikate.«
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Mateja Rant

V začetku maja se je z razgla-
sitvijo podjetja leta 2021 kon-
čalo nacionalno tekmovanje 

programa Moje podjetje 2021. V za-
četku šolskega leta se je po besedah 
Maje Juršič iz Zavoda za spodbujanje 
podjetnosti mladih JA Slovenija, pod 
okriljem katerega poteka tekmova-
nje, projektu pridružilo 451 dijakov 
in 42 učiteljev iz 23 šol. Ustanovili so 
kar 86 dijaških podjetij, na tekmova-
nje pa se je prijavilo 63 dijaških pod-
jetij, v katerih so sodelovali 304 dija-
ki iz 18 srednjih šol pod vodstvom 35 
mentorjev. »Kljub izredno pestremu 
letu in zahtevnejšemu delu na dalja-
vo se je letos programu pridružilo še 
več dijakov kot v lanskem šolskem 
letu, kar štejemo za izjemen uspeh,« 
je poudarila Maja Juršič. Med fina-
listi sta bili tudi dve dijaški podjetji 
Srednje šole za lesarstvo Šolskega 
centra (ŠC) Škofja Loka, in sicer pod-
jetji Kuligram in Hrustko.

Po besedah profesorja s škofje-
loške srednje šole za lesarstvo Petra 
Kurnika je tudi letos tekmovanje po-
tekalo na spletu. »Vseeno je bilo zelo 
zanimivo. Srednjo šolo za lesarstvo 
so uspešno predstavili dijaki 4. ali 
in 5. ml oddelka s sedmimi dijaški-
mi podjetji – Kuligram, Neva, Ecup, 
Naturesgift, Hrustko, Ločevalko in 
Tlap.« Posebna komisija podjetnikov 
in gospodarstvenikov po njegovih 
besedah dijaška podjetja ocenjuje 
v devetih različnih kategorijah. Ob 
tem je Kurnik poudaril, da je že sama 
udeležba na tekmovanju vredna po-
hvale, saj to pomeni, da je podjetje 
uspešno zaključilo projekt. »Na se-

jem oziroma tekmovanje se namreč 
uvrsti dobrih šestdeset odstotkov 
podjetij, ki se po šolah ustanovijo v 
začetku šolskega leta.« 

Najuspešnejše dijaško podjetje z 
loške Srednje šole za lesarstvo je bilo 
podjetje Kuligram, ki so ga ustanovili 
Jernej Tičar, Miha Jereb, Klemen Je-
rič in Matevž Snedec. Kot je pojasnil 
Peter Kurnik, so razvili inovativno 
igro, namenjeno izobraževanju go-
stov o požarnem in hišnem redu v 
turističnih nastanitvah. »Osvojili 
so skupno drugo mesto v glavni ka-
tegoriji Podjetje leta, prvo mesto v 
kategoriji Inovativnost, prvo mes-
to v kategoriji Naj slovenski izum 
in tretje mesto v kategoriji Najboljši 
film.« Največjo vrednost njihovega 
projekta vidi v tem, da je ideja izha-
jala iz njih samih oziroma dejavno-
sti, ki se ji posvečajo zunaj šole. »Vsi 
so namreč prostovoljni gasilci in na 
tem so zasnovali svoj projekt, v kate-
rega so vložili res veliko truda.« Zelo 

uspešno so na tekmovanju nastopili 
tudi dijaki Aljaž Plasin, Luka Megu-
šar in Tadej Milosavljević s podje-
tjem Hrustko. Osvojili so prvo mesto 
po izboru mentorjev, drugo mesto v 
kategoriji Naj slovenski izum in tret-
je mesto v kategoriji Inovativnost. 
Ekipa podjetja Ecup, ki jo sestavljajo 
Jernej Dolenc, Bor Brenkuš Porenta, 
Gašper Potočnik, Jan Erman in Tadej 
Zupan je prejela priznanje za drugo 
mesto v kategoriji Naj podjetje po iz-
boru kluba Alumni, ekipa Ločevalka 
– Urban Buh, Jakob Habjan, Kristjan 
Šturm in Filip Kumer – drugo mesto 
v kategoriji Krožno gospodarstvo, di-
jaško podjetje Eve Kokelj, Neže Hab-
jan, Sama Pogačnika in Gala Jelerja 
Remškarja Neva pa tretje mesto v ka-
tegoriji Naj slovenski izum. »Na tek-
movanju je bilo opaziti veliko dobrih 
zgodb in potenciala. Posebno veseli 
dejstvo, da mladi razmišljajo o okolju, 
o družbenem prispevku in socialnem 
podjetništvu,« je še poudaril Kurnik.

Najuspešnejše je bilo podjetje Kuligram
V nabor osmih finalistov nacionalnega tekmovanja programa Moje podjetje 2021 
sta se uvrstili tudi dve podjetji, ki so ju ustanovili dijaki Srednje šole za lesarstvo 
iz Škofje Loke.

Ekipa podjetja Kuligram s svojim izdelkom / Foto: arhiv šole



IZOBRAŽEVANJE 25 

Mateja Rant, foto: arhiv šole

Evropsko olimpijado eksperimentalne znano-
sti – European Olympiad of Experimental Sci-
ence (EOES) je med 9. in 14. majem na daljavo 

gostil madžarski Szeged. V eni izmed ekip je sodelo-
val tudi dijak prvega letnika Gimnazije Škofja Loka 
Nejc Sušnik, potem ko je na državnem tekmovanju iz 
naravoslovja osvojil drugo mesto. Slovenski ekipi sta 
v konkurenci štiridesetih ekip iz 19 držav Evropske 
unije in 120 tekmovalcev, starih največ 16 let, prejeli 
srebrni medalji, so sporočili iz Zveze za tehnično kul-
turo Slovenije.

K srebru pripomogel tudi Nejc Sušnik
V eno izmed ekip, ki sta na evropski olimpijadi eksperimentalne znanosti prejeli 
srebrni medalji, se je uvrstil tudi dijak škofjeloške gimnazije Nejc Sušnik.
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Ker je naš kombi preurejen v  
pasji salon na kolesih, vašega ljubljenčka 

uredimo neposredno pred vašim  
domom, medtem ko vi v miru opravljate 
svoje obveznosti, bo vaš kosmatinček  

urejen brez dodatnega stresa, ker je v 
svoji poznani okolici.

Na olimpijadi so se mladi znanstveniki merili v iskanju 
rešitev interdisciplinarnih nalog s področja znanstvenih 
ved naravoslovja – biologije, kemije in fizike, letošnji temi 
sta bili povezani z državo gostiteljico: akacijev med in reka 
Tisa. Po besedah Nejca Sušnika je bil v svoji ekipi zadolžen 
za del, ki je bil vezan na kemijo. Eksperimentalno delo je po-
tekalo dva dni v laboratoriju v Ljubljani. »Prvi dan smo za tri 
snovi, ki so bile označene z zaporednimi številkami, pripra-
vili raztopine, na podlagi obarvanosti raztopine pa smo po-
tem določili, za katero snov gre.« Naslednji dan pa so merili 
koncentracijo različnih snovi v vzorcu madžarske reke, da 
bi ugotovili njeno onesnaženost. Na podlagi že pripravljenih 
vzorcev iz drugih delov reke so nato še računali, na katerih 
točkah se reka še dodatno onesnaži in koliko, je poskušal 
preprosto razložiti Sušnik. Čeprav je priznal, da je bilo kar 
naporno, pa se mu je tekmovanje zdelo zanimivo prav zaradi 
praktičnih nalog, ki so jih morali opraviti.
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Mateja Rant, foto: LU Škofja Loka

Na Ljudski univerzi Škofja 
Loka od septembra lani po-
teka projekt Aktivno proti 

invazivkam, v okviru katerega so 
se poleg ozaveščanja prebivalcev o 
invazivnih tujerodnih rastlinah na 
območju Poljanske in Selške doline 
lotili tudi zatiranja in odstranjevanja 
invazivnih rastlin. V začetku maja so 
tako začeli poskus zatiranja dresnika 
z metodo pocinkane mreže v Pušta-
lu. »Sto kvadratnih metrov rastišča 
japonskega dresnika smo pokosili, 
skrbno pobrali vse delce in pritrdili 
pocinkano mrežo z okenci kvadra-
tnega centimetra. Pričakujemo, da 
bodo mlade rastline začele odmirati, 
ker bo žica omejevala steblo in prep-
rečevala črpanje iz korenin,« je po-
jasnil Jaka Šubic iz LU Škofja Loka. 
Po mesecu dni je sicer dresnik mrežo 
že povsem prerasel in za zdaj še ni 
videti, da bi odmiral, ugotavlja Šubic.

Partnerja v projektu Aktivno 
proti invazivkam sta še Kmetijsko 
gozdarski zavod Kranj in Ribiška 
družina Visoko, k sodelovanju pri 
ozaveščanju in odstranjevanju tuje-
rodnih rastlin pa v LU Škofja Loka 
vabijo prav vse občane. »Ne samo na 
organiziranih akcijah, ampak ved-
no, ko opazimo invazivno tujerodno 
vrsto, ukrepamo ter s čiščenjem in 
odstranjevanjem skrbimo za ohra-
njanje avtohtone podobe krajine.« V 
zgibanki, ki so jo pripravili v okviru 
projekta in razposlali po vseh go-
spodinjstvih na Škofjeloškem, so 
predstavili osem najpogostejših in-
vazivnih vrst. Med njimi je tudi ome-
njeni japonski dresnik, ki po Šubiče-
vih besedah požene med prvimi in je 
med najpogostejšimi invazivkami. 
»Rastlina, ki je dobro ukoreninjena, 
je v tem času že dosegla dva metra in 
več višine, zraste pa tudi do tri me-
tre. Dresnik zelo spreminja podobo 

krajine, slabša erozijsko odpornost 
rečnih bregov, škoduje zgradbam, 
cestam in komunalnim vodom. Ima 
zelo močan koreninski sistem in jo 
je zelo težko odstraniti, ko se dobro 
ukorenini. Zato je važno, da ukrepa-
mo pravočasno in pravilno.« V LU 
Škofja Loka svetujejo, da rastline na 
novih rastiščih in manjše sestoje 
populimo ali izkopljemo. Večje ses-
toje pa je mogoče odstraniti le z ve-
likimi posegi, pri katerih je potreben 
izkop do globine treh metrov in več. 
»S pogosto košnjo pa dosežemo vsaj 
to, da so rastline vse nižje in šibkej-
še, s tem pa dobijo možnost tudi dru-
ge rastline, da se ukoreninijo.« Pri 
odstranjevanju je zelo pomembno, 
še svetuje Šubic, da tudi najmanjše 
dele rastlin skrbno pograbimo, po-
sušimo in zažgemo. »Rastlina ima 
namreč sposobnost, da se že zelo 
majhen delček ukorenini in požene 
nova rastlina.«

Preskušajo metodo z mrežami
V Puštalu so v okviru projekta Ljudske univerze (LU) Škofja Loka Aktivno proti 
invazivkam v začetku maja začeli poskusno zatirati japonski dresnik z metodo 
pocinkane mreže.

Pritrjevanje pocinkane mreže v Puštalu

Novi poganjki dresnika po zgolj štirinajstih 
dneh



AKTUALNO 27 

Izdelava obutve 
Jože Hudobivnik s.p. 
H o t e m a ž e  5 1 ,  4 2 0 5  P r e d d v o r

Letna usnjena obutev
ženska, moška  

Obutev domače  
izdelave, izdelano  

v Sloveniji,  
dostava na dom.

Naročila na 041 517 478

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: PRES-
NE IN PEČENE SLADICE, ki je bila objavljena v Ločanki, 
11. maja 2021 so: Ivanka Stanonik iz Žirov, ki prejmeta  
1. nagrado (darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR), Ma-
rija Bergant in Mengša in Anton Kmet iz Škofje Loke, ki  
prejmeta 2. nagrado in 3. nagrado (knjiga Več kot sanje/ 
Jaz, midva, mi).

Nagrajencem čestitamo!

Mateja Rant, foto: Tina Dokl

Omenjeni certifikat je predstavnik zbornice Sebas-
tijan Zupanc županu Tinetu Radinji in direktorju 
Komunale Škofja Loka Primožu Rženu predal sredi 

maja ob pitniku na otroškem igrišču Zamorček. Občina 
in Komunala Škofja Loka želita tudi na ta način poudariti 
pomen pitne vode iz pipe. »Pomembno je, da širimo zave-
danje o bolj zdravem pitju pitne vode iz pipe, ki je hkrati 
okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi,« so 
poudarili na občini in dodali, da na ta način lahko prispe-
vamo tudi k zmanjševanju količin odpadkov in ogljične-
ga odtisa ter obenem izboljšamo zdravje vseh.

Kot so poudarili ob podelitvi certifikata, ima Slovenija 
številne vodne vire ter se po količini in kakovosti vode 
uvršča v sam evropski vrh. Kljub temu pa se pogosto do-
gaja, da mnogi raje posegajo po predpakirani vodi, to je 
po vodi v plastenkah in drugi embalaži, ki okolje obreme-
njuje veliko bolj kot voda iz pipe. »Prav tako je v podjetjih 
in drugih organizacijah pogosta praksa, da na sestankih, 
srečanjih in drugih dogodkih ponujajo predpakirano 
vodo ali imajo v svojih prostorih avtomate s predpakira-
no vodo,« so opozorili. Zato so si za cilj zastavili, da pitje 
pitne vode iz pipe postane vsakodnevna praksa v škofje-
loških organizacijah in prva izbira zagotavljanja vode pri 
organizaciji občinskih dogodkov.

Iz pipe jim priteče dobra voda
Občina Škofja Loka in Javno podjetje Komunala Škofja Loka sta prejela certifikat 
Voda iz pipe Zbornice komunalnega gospodarstva. 

Občina Škofja Loka je prejela certifikat Voda iz pipe. Od leve proti 
desni: Sebastijan Zupanc, Primož Ržen in Tine Radinja.

“Pomembno je, da širimo zavedanje o bolj 
zdravem pitju pitne vode iz pipe, ki je 
hkrati okolju prijaznejše kot poseganje po 
predpakirani vodi,” so poudarili na občini. 



Mateja Rant, foto: arhiv občine

Naziv  prostovoljstvu prijaz-
na občina, ki ga podeljujejo 
za sistematično spodbuja-

nje prostovoljstva in zagotavljanje 
podpore delovanju prostovoljskih 
organizacij, soustvarjanje pozitivne 
družbene vrednosti prostovoljstva 
v lokalni skupnosti in promocijo 
prostovoljstva z lastnim zgledom 
vodstev občin je letos prvič pridobilo 
enajst občin, kar 25 slovenskih občin 
pa je naziv ponovno potrdilo. Med 
njimi je tudi Občina Škofja Loka.

Kot je v svoji obrazložitvi zapisa-
la posebna komisija, je Občina Škofja 
Loka naziv ponovno prejela za zgle-
dno umeščanje prostovoljstva v raz-
pise, upoštevanje možnosti sofinan-
ciranja projektov z ovrednotenim 
prostovoljskim delom ter stalno sofi-
nanciranje različnih oblik izobraže-
vanja za prostovoljce na področju so-

ciale in mladinskega dela. Prepričalo 
jih je tudi podpiranje prostovoljstva 
mladih in dela njihovih mentorjev, 
angažiranje pri ohranjanju Škofje-
loškega pasijona kot nesnovne kul-
turne dediščine, ki je umeščena na 
Unescov seznam, ter aktivna vloga 
pri povezovanju javnih zavodov in 
prostovoljskih organizacij na podro-
čju preventive in aktivnega staranja. 
Škofjeloški župan Tine Radinja je ob 
prevzemu certifikata obiskal skupi-
no prostovoljcev iz programa PUM-O 
in ESE pod okriljem zavoda Familija, 
ki so bili na razpolago Civilni zaščiti 
v času epidemije koronavirusa. »Pri-
znanje je s to gesto namenil vsem 
prostovoljkam in prostovoljcem 
Škofje Loke, ki na kakršen koli na-
čin pomagajo zagotavljati kakovost 
bivanja v našem lokalnem okolju, in 
tistim, ki omogočajo, da se občanke 
in občani lahko vključujejo v špor-
tne, kulturne, socialne, humanitar-
ne, mladinske in druge dejavnosti,« 
so pojasnili na občini. Sabina Gabri-

jel, ki je pripravljala prijavo na raz-
pis za podaljšanje laskavega naziva, 
pa je ob prejemu naziva poudarila, 
da so v času epidemije izkusili, da 
imajo Ločani izjemen čut za sočlo-
veka v težkih situacijah. »Veliko 
število občanov se je prelevilo v ku-
harje bolnim sosedom, dostavljavce 
hrane ostarelim, šivilje in krojače 
obraznih mask, svetovalce osam-
ljenim. Otroci so risali risbice sta-
rejšim, mladi so pisali spodbudna 
sporočila zdravstvenim delavcem. 
Marsikdo ima izkušnjo nošenja po-
polne zaščitne opreme pri pomoči 
bolnikom.« Takšno prostovoljstvo 
po njenih besedah temelji na pre-
pričanju, da imajo člani skupnosti 
odgovornost drug do drugega.

V preteklem letu so sicer na ob-
čini pozornost usmerili predvsem v 
programe pomoči starejšim, spom-
nili pa so tudi na največji loški pro-
stovoljski projekt Škofjeloški pasijon, 
ki ga letos žal niso izvedli, čeprav so 
v priprave že vložili ogromno truda.

Še vedno prostovoljstvu prijazna občina
Slovenska filantropija je ob dnevu prostovoljstva v okviru Nacionalnega tedna 
prostovoljstva, ki je potekal od 17. do 23. maja, podelila naziv prostovoljstvu 
prijazna občina. Naziv je že osmič zapored potrdila tudi Občina Škofja Loka.

Naziv prostovoljstvu prijazna občina je osmič zapored potrdila tudi Občina Škofja Loka. 



www.posta.si/paketnik-direct4me

Vaš pametni
paketnik, za vsakim
vogalom!

paketnikov 
po Sloveniji

Več kot

Enostavno

24/7 Brez kontakta

Diskretno

Za mesto dostave spletnega nakupa 
ali paketne pošiljke izberite vedno 
pripravljen paketnik Direct4.me.

Mateja Rant, foto: arhiv šole

Projekt Cvetko ima talent so na šoli izpeljali že osmo 
leto zapored. Konec aprila so načrtovali veliki fi-
nale in zaključno srečanje projekta Unesco ima 

talent v Športni dvorani Trata. A ker so jim epidemiolo-
ške razmere to preprečile, so nastopajoče posneli vnaprej, 
zaključno srečanje pa potem predvajali v živo na šolskem 
kanalu na YouTubu.

S svojimi talenti so v letošnjem šolskem letu nav-
dušili: solistki Tija Končan in Maša Beravs; Lilu Helena 

Červek, Erazem Kušar  in Urh Omejc, ki so prav za to 
priložnost ustanovili svojo skupino; ter Manca in Jan 
Novljan. Njihove nastope je ocenila posebna žirija, ki so 
jo sestavljali predstavnik staršev Janez Porenta, učiteljici 
Vanja Jordanov in Nina Granda ter Dane Jemc, nekda-
nji učenec in zmagovalec projekta Cvetko ima talent leta 
2016. Prvo mesto sta na podlagi njihovih glasov osvojila 
Manca in Jan Novljan, ki sta se predstavila s hudomušno 
priredbo pesmi Shallow Lady Gaga in Bradleya Cooperja.

V drugem delu prireditve so nato nastopili zmagovalci 
šol, ki so sodelovale v projektu Unesco ima talent, to so: OŠ 
Toneta Čufarja Ljubljana, OŠ Leona Štuklja Maribor, OŠ Si-
mona Gregorčiča Kobarid in OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. 
Na koncu je s svojim nastopom navdušil še Dane Jemc.

Lovorike za Manco  
in Jana Novljana

Učenci Osnovne šole Cvetka Golarja 
so tudi v letošnjem šolskem letu svojo 
nadarjenost lahko izrazili v okviru 
projekta Cvetko ima talent.

Žirijo sta najbolj navdušila Manca in Jan Novljan.
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Danica Zavrl Žlebir

Znamenje je vkovano v tlak 
Mestnega trga, enega od pri-
zorišč Škofjeloškega pasijona, 

Processio Locopolitana, kjer se je spo-
korniška procesija vila že v začetku 
18. stoletja pod vodstvom kapucina 
Romulada Marušiča, ki je v letu 1721 
zapisal tudi njeno besedilo. Ob tristo-
ti obletnici nastanka tega najstarej-
šega ohranjenega dramskega bese-
dila v slovenskem jeziku so se želeli 
v Škofji Loki pokloniti tej dragoceni 
kulturni dediščini. Ponovna uprizori-
tev Škofjeloškega pasijona, ki je bila 
predvidena za to leto, je zaradi epide-

mije žal odpadla in bo prihodnje leto, 
so se pa visokemu jubileju oddolžili s 
položitvijo pasijonskega znamenja v 
mestni tlak, ki bo vedno spominjalo 
na to, da je pasijon nastal prav v Ško-
fji Loki in se tod tudi vsakih nekaj let 
odvija največja gledališka predstava 
na prostem.

Slavnostna prireditev ob odkritju 
znamenja je bila 24. maja, na binko-
štni ponedeljek, režiser Škofjeloške-
ga pasijona 2022 Borut Gartner jo je 
poimenoval Angelski dih, z mislijo, 
da »pasijon ni le spokornost, groza, 
bolečina in trpljenje, temveč tudi 
milina, s katero nas božajo ange-
li«. Uvodoma sta obliko in vsebino 
znamenja predstavila oblikovalec 
Jure Miklavc iz Studia Miklavc, ki 

se ukvarja s celostno podobo Škofje-
loškega pasijona, in pater dr. Metod 
Benedik, poznavalec Škofjeloškega 
pasijona in v preteklosti tudi pred-
stojnik škofjeloškega kapucinskega 
samostana.

Osrednji del znamenja sestavlja-
ta znak Škofjeloškega pasijona in za-
pis ob tristoti obletnici najstarejšega 
ohranjenega dramskega besedila v 
slovenskem jeziku ter s tem ozna-
čujeta namen njegove postavitve. 
Druga dva podolgovata elementa po-
nazarjata smer ter značilnost pasi-
jonske procesije. Vsebujeta povečan 
faksimile besedila iz Škofjeloške-
ga pasijona ter omembo Unescove 
kulturne dediščine. Oba elementa 
hkrati predstavljata poklon igral-

Pasijon vkovan v mestni tlak
S prireditvijo pod naslovom Angelski dih so v Škofji Loki maja odkrili znamenje 
ob tristoti obletnici Škofjeloškega pasijona. 

Tine Radinja, Jožko Smukavec, Marjan Kokalj in Borut Gartner so odkrili pasijonsko znamenje na Mestnem trgu. / Foto: Tina Dokl



Gimnazijski pevski zbor in Marcos Fink so zapeli Vstajenjsko alelujo. / Foto: Tina Dokl
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cem: grafična tekstura je sestavljena iz osemsto črk iz 
Škofjeloškega pasijona, vsaka posamezna črka je sim-
bol za posameznega igralca. Dodani so tudi odtisi stopal 
in kopit kot vidni dokaz na samem mestu uprizarjanja 
Pasijona. Vsi glavni elementi so med seboj sestavljeni 
v nakazanem elementu križa, ki hkrati označuje točko 
glavnega prizorišča. Tanko kovinsko reliefno znamenje, 
umeščeno med rotovž in kužno znamenje, je dolgo osem 
metrov, pripravljali so ga dva meseca in po besedah Jure-
ta Miklavca pred njegovim oblikovanjem razmišljali o 
smislu pasijona glede njegovega duhovnega, verskega, 
kulturnozgodovinskega in tudi turistično-promocijske-
ga pomena. Pater Benedik, na čigar predlog so v obeležje 
zapisali tudi sporočilo pasijona, je pojasnil pomen dela 
besedila iz pete slike Škofjeloškega pasijona – Krvavega 
pota, besed prvega angela: »Ah človek, prov tojga Odreše-
nika pomisli«, kot refren pa se ponavlja skozi ves pasijon. 
To kratko besedilo v strnjeni obliki povzema vsebino in 
sporočilo pasijona in jasno kaže na Kristusa, ki je neneh-
no v središču pasijonskega dogajanja, ter hkrati tudi na 
človeka, ki ga Kristus nenehno nagovarja. Besedilo je 
izbral z željo, da bi bile besede iz baročnega časa čim bolj 
jasne in razumljive tudi današnjemu človeku. Ob raz-
mišljanju, kako so pojmovali greh nekoč in kako danes, 
je poudaril, da so v nebo vpijoči grehi današnjega časa 
puščanje ljudi v revščini, kopičenje bogastva s pomočjo 
goljufije, brezbrižnost do ostarelih, bolnih in trpečih ..., in 
še vedno na mestu klici k poštenemu, človeka vredne-
mu življenju. Pasijon po njegovih besedah ni le zgodba o 
trpljenju, temveč pot v človekovo odrešenje. 

Poleg slovesnih besed je v atriju župnišča, kjer se je 
začela slovesnost, zazvenela tudi baročna glasba. Na ba-
ročno lutnjo je igrala Meta Korenjak. Nato se je slovesnost 
preselila na Mestni trg, kjer so župan Tine Radinja, reži-
serja prvega in aktualnega Škofjeloškega pasijona Mar-
jan Kokalj in Borut Gartner ter predstojnik kapucinske-
ga samostana brat Jožko Smukavec, odkrili znamenje, 
slednji mu je podelil še blagoslov. Pasijonsko znamenje 

predstavlja poklon patru Marušiču in njegovim nasle-
dnikom, ki varujejo izročilo Škofjeloškega pasijona, je ob 
odkritju dejal župan Tine Radinja in poudaril, da je hkrati 
tudi poklon kulturni dediščini, ki je zdaj tudi pod Unesco-
vo zaščito, in vsem prostovoljcem, ki ohranjajo duh Ško-
fjeloškega pasijona. Prireditev so sklenili z Vstajenjsko 
alelujo, noviteto v procesiji Škofjeloškega pasijona 2022. 
Zapel jo je Mladinski mešani pevski zbor Gimnazije Ško-
fja Loka, kot solist je nastopil svetovno priznani bas bari-
tonist Marcos Fink. 
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Maja Bertoncelj

Klavdija Trdina v Nogome-
tnem klubu Škofja Loka tre-
nira mlade nogometašice in 

najmlajše nogometaše. Nogometu 
se je zapisala relativno pozno – na 
fakulteti. V mladosti je trenirala 
smučanje. Devetindvajsetletnica s 
Stirpnika je razpeta med nogome-
tom, službo in družino. 

 Vaše življenje je prepleteno s špor-
tom. Tako je verjetno že od mladih 
nog?

Že od majhnega je šport del moje-
ga življenja. Doma smo hodili v hri-

be, smučali, kolesarili … Živela sem 
blizu smučišča Stari vrh, tako da 
smo otroci začeli s smučanjem in je 
smučanje postalo del našega življe-
nja, tudi tekmovalno. Okrog deset let 
sem ga trenirala v SK Alpetour, vse 
do začetka gimnazije, ko sem se od-
ločila, da se bolj posvetim šoli. Igrala 
sem tudi violino. V srednji šoli mi 
je trening kar manjkal. Iskala sem 
šport, ki bi me navdušil, mi bil v iz-
ziv, da bi ga z veseljem trenirala. V 
gimnaziji, obiskovala sem Škofijsko 
klasično gimnazijo v Šentvidu, smo 
imele dijakinje rekreativno nogome-
tno ekipo. Udeleževale smo se tudi 
šolskih tekmovanj. Ob koncih te-
dnov, ko sem bila doma, pa sem pozi-

mi pomagala v klubu učiti smučanje. 
V smučanju sem še vedno dejavna. 
Mož vodi šolo smučanja na Starem 
vrhu in mu pomagam.

 Kdaj pa ste se odločili, da boste no-
gomet začeli trenirati?

Po koncu gimnazije sem se odlo-
čila za študij na Fakulteti za šport. V 
drugem letniku sem zanosila, dobila 
prvorojenko. Vedela sem, da potre-
bujem nekaj zase, za svojo dušo, za 
sprostitev, skratka čas zase. Doma 
sem sicer imela konja in jahala, a 
želela sem nekaj, da bi šla malo od 
doma. Pri Miru Joviću sem v Škofji 
Loki začela trenirati nogomet. Stara 
sem bila 21 let. Kar pozno. Takrat so 
bili še bolj začetki ženskega nogo-

Iz nogometa tudi magistrirala
Klavdija Trdina je edina ženska trenerka v Nogometnem klubu Škofja Loka, 
kjer igra tudi za žensko člansko ekipo. Poleg tega v dresu Cerkelj nastopa v prvi 
slovenski ligi. Mama treh otrok je na temo nogometa napisala tudi magistrsko 
nalogo.

Klavdija Trdina je nogomet začela trenirati, ko je bila že na fakulteti. Za ŽNK Cerklje igra v prvi slovenski ligi, je pa tudi v članski ekipi 
Škofjeločank. V NK Škofja Loka je tudi trenerka (na sliki). / Foto: osebni arhiv
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meta v Škofji Loki. Me je potegnilo. 
Bilo je nekaj novega, drugačnega. 

 Pot vas je nato vodila v ŽNK 
Cerklje, v ekipo, ki igra v prvi sloven-
ski ligi. Kako to?

Želela sem nadgraditi svoje zna-
nje in se preskusiti na velikem igri-
šču. V Škofji Loki se igra na manjših 
igriščih, igra se rekreativna igra, 
večinoma turnirji, ki se ne štejejo v 
kakšen poseben seštevek. V Cerkljah 
sem sedaj štiri sezone. Igram tudi še 
za Škofjo Loko. Treninge imam ok-
rog petkrat tedensko. Ob koncih te-
dnov so še tekme.

 Kako ste zadovoljni z letošnjo 
prvoligaško sezono?

Glede točk ni bila tako uspešna, 
prav tako tudi ne glede uvrstitve na 
lestvici. Bile smo šeste od sedmih 
ekip. S končnim izkupičkom nismo 
zelo zadovoljne. Računale smo na 
višjo uvrstitev. Malce smo imele tudi 
smole. Poskušale smo prikazati lepo 
igro, ni pa bilo zadetkov, ki so ključ-
nega pomena. 

 Nogometašica ste postali pozno. 
Vam je kdaj žal, da se niste odločili 
prej? Ste kdaj razmišljali tudi o odho-
du v tujino?

Za nazaj ne morem popravljati, 
spreminjati stvari. Razmišljala sem 
o tujini, a glede na trenutno situacijo, 
glede na to, da imam družino, bi bilo 
to kar težko. Družina, služba, prej fa-
kulteta … Vse to združiti in igrati na 
višjem nivoju bi bilo kar težko. Nogo-
met sem začela trenirati pozno in bi 
za igranje na višjem nivoju potrebo-

vala še več znanja. Nogomet je zame 
trenutno sicer več kot rekreacija, ni-
sem pa profesionalna igralka.

 Kako pa ste postali trenerka?
Že na fakulteti smo imeli pred-

met nogomet in takrat sem se bolj 
posvetila temu športu, me je prevzel. 
Začela sem razmišljati, da bi bilo v 
Škofji Loki dobro nekaj narediti, gle-
de na to, da smo igrale predvsem sta-
rejše tekmovalke, mlajših pa ni bilo 
tako veliko. Proti koncu študija sem 
se usmerila v izobraževanje za nogo-
metno trenerko, na to temo sem pi-
sala tudi magistrsko nalogo. Kot tre-
nerka sem začela delati nekaj pred 
koncem študija. Vsako leto je kakšno 
dekle več, upam, da bo enkrat ženski 
nogomet dobro zaživel tudi v Škofji 
Loki. Sem trenerka deklet do 15 let in 
najmlajših dečkov selekcije U7. Tre-
nutno sem edina ženska trenerka v 
klubu.

 V smučanju je zelo aktiven tudi 
vaš mož.

Mož Tadej je trener reprezentan-
ce Hongkonga. Poprime tudi za dru-
go delo. Je edini slovenski proizva-
jalec voskov za smučanje in druge 
zimske športe, tako da se več ukvar-
ja tudi s tem. 

 Kako združujete vse skupaj?
Imava tri otroke: Rebeka je stara 

osem let, Lovro šest, Nace dve leti in 
pol. Vsi se moramo prilagajati. Sem 
oseba, ki ima rada zapolnjen dan. Se 
mi zdi, da sem potem precej bolj pro-
duktivna. Proste trenutke skušam 
čim bolje izkoristiti za družino. Stre-

mim k temu, da so otroci čim bolj 
samostojni, da znajo sami poskrbeti 
za svoje obveznosti. Seveda pa se mi 
včasih zdi, da imam v glavi sto stva-
ri in se zato vsaki posebej ne morem 
posvetiti, kot bi si želela.

 Je kateri od otrok tudi že v športu?
Nič kaj določenega. Skušam jim 

predstaviti čim več športov. Pozimi 
veliko smučamo, tečemo na smučeh, 
drsamo …, poleti pa kolesarjenje, hoja 
v hribe, plezanje … Lovro in Rebeka 
trenutno trenirata plezanje, Rebeka 
je prej trenirala tudi gimnastiko, ba-
let, se še išče. Občasno izrazita tudi 
željo po nogometu, a ju potem hitro 
mine. Ne bova jih silila, naj sami iz-
berejo in potem vztrajajo.

 Vaši cilji?
Rada bi dobila zaposlitev v svo-

ji izobrazbi. Učiteljica športa bi bila 
najboljša izbira. Rada delam z otroki 
in jim predajam športno znanje. To 
mi je v veselje, v izziv, saj vedno več 
znajo in potrebujejo vse bolj zahtev-
ne treninge. Vsi hkrati napredujemo. 
Morda bi enkrat rada vodila nogo-
metno ekipo na velikem igrišču. To 
bi bil verjetno trenersko-nogometni 
izziv, cilj. Kar se moje kariere tiče, 
nimam posebnih ciljev. Predvsem 
si želim, da bi še naprej trenirala z 
veseljem, da je to čas, ko odmislim 
stvari, ki mi sicer hodijo po glavi. 
Včasih sem si zadala kakšen cilj, se 
veselila, pa se potem ni izteklo po 
pričakovanjih in je sledilo razočara-
nje. Včasih se moraš samo prepustiti 
in videti, kaj prinese čas.
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Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič

Za škofjeloškimi košarkarji je 
uspešna sezona. Članska ekipa 
LTH Castings je igrala v drugi 

slovenski košarkarski ligi in se pre-
bila vse do polfinala končnice. 

Njihov nasprotnik v boju za fina-
le, za preboj v Ligo Nova KBM, je bila 
Nutrisport Ilirija. Ljubljančani, ki so 
bili v vlogi favoritov, so bili boljši na 
obeh tekmah. Doma so zmagali z 90 : 
76 (najboljši strelec pri Škofjeločanih 
je bil Luka Grum z dvajsetimi točka-
mi), v Športni dvorani Poden pa z 80 
: 90 (za domače je Anže Zdolšek dal 
15 točk). Uvrstitev med najboljše šti-
ri ekipe v drugi ligi je lep uspeh za 
mlado škofjeloško ekipo, ki je skozi 
celotno sezono dokazovala, da se 
lahko bori z vsemi nasprotniki v 
drugoligaški druščini. Redni del tek-

movanja so končali na tretjem mes-
tu, v četrtfinalu končnice pa gladko 
z 2 : 0 v zmagah premagali Portorož.

Izkazali so se tudi škofjeloški 
mladinci, ekipa U19. Igrali so na 

zaključnem turnirju državnega pr-
venstva v Kranju in v četrtfinalu 
tesno izgubili proti domači ekipi ECE 
Triglav. Bilo je 69 : 68. Izjemen je bil 
Matej Čibej, ki je dal kar 34 točk.

Košarkarji so se borili za finale

V polfinalu končnice druge lige so morali priznati premoč ekipi Nutrisport Ilirija.

Trener Igor Dolenc je v letošnji sezoni vodil mlado ekipo, ki se je v drugi ligi uvrstila v polfinale.

Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič

S tekmami 26. kroga Lige NLB se je končalo letoš-
nje rokometno državno prvenstvo. 

Naslov prvakov so osvojili rokometaši ve-
lenjskega Gorenja. Z zmago so tekmovanje zaključili 
Škofjeločani. Ekipa Urbanscape Loka je za konec v 
gosteh s 26 : 29 (11 : 12) premagala Jeruzalem Ormož 
in z 11 zmagami in 13 porazi osvojila osmo mesto 
med 14 ekipami. Naziv najboljšega igralca zadnjega 
kroga si je priboril Urban Pipp, ki je za zmago Loča-
nov nad Jeruzalemom prispeval pet golov. Po sezoni 
se je z mesta trenerja poslovil Robert Beguš, ki je bil 
pri edinem gorenjskem rokometnem prvoligašu v tej 
vlogi štiri leta. 

Rokometaši sezono končali z zmago

Ekipa Urbanscape Loka je sezono končala na osmem mestu.



V družbi Trelleborg Slovenija, d.o.o. proizvajamo in tržimo  
visoko kakovostne gumeno tehnične izdelke in pnevmatike. 
Smo del mednarodne skupine Trelleborg, prilagodljiv nišni  
proizvajalec in razvojni partner ključnih strank. 

PROSTA DELOVNA MESTA
  IZDELOVALEC GUMENIH IZDELKOV

  STROJNI VZDRŽEVALEC

Iščete zaposlitev ali študentsko delo?
Ste vajeni večizmenskega dela oz. se ga ne bojite?

Imate veselje do dela, ste vestni in odgovorni?

Vabimo vas, da pošljete prijavo na:
si.zaposlitev@trelleborg.com  ali 

Trelleborg Slovenija, d.o.o., Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj

Iščemo zanesljive delavce, s katerimi bo moč graditi  
dolgoročno delovno razmerje.

Več o podjetju: www.trelleborgslovenija.com,  
www.trelleborg.com in www.mitas-tyres.com

Suzana P. Kovačič

Prva velika cepilna akcija je bila v četrtek, 27. maja. 
V enem dnevu so cepili tisoč ljudi, kar je približno 
polovica tedenske »norme«. Vabljeni so bili prija-

vljeni prek nacionalnega portala za naročanje zVEM. 
S prvim odmerkom so cepili v prostorih TIC-a (stari 

Petrol), z drugim odmerkom pa v cepilni ambulanti Zdra-
vstvenega doma Škofja Loka. Pri vrstnem redu so upošte-
vali prednostne kategorije skladno z nacionalno strategijo 
cepljenja. Najprej so bili v dnevu na vrsti starejši, zatem 
mlajši. Za prvi odmerek so večinoma porabili cepivo pro-
izvajalca Pfizer/BioNTech, potem še cepivo proizvajalca 
AstraZeneca, kjer pa je bilo nekaj deset odklonitev. 

Direktor Zdravstvenega doma Škofja Loka dr. Ale-
ksander Stepanović, dr. med., je bil z odzivom na ceplje-
nje zadovoljen. 

Naslednja večja cepilna akcija je bila v četrtek, 3. juni-
ja. Cilj je bil sedemsto cepljenih, od tega jih je bilo petsto 
cepljenih s prvim odmerkom, vsi s cepivom Pfizer/BioN-
Tech. Ker precej naročenih ni prišlo, so že dopoldne v lo-
kalnih medijih začeli vabiti na cepljenje brez naročanja, 

Tisoč cepljenih  
v enem dnevu

Zdravstveni dom Škofja Loka je dva 
četrtka zapored organiziral veliki 
cepilni akciji, v drugo tudi po sistemu 
»pridi in se cepi«. Obakrat je bilo na 
cepljenju veliko mladih. 

Vrsta čakajočih na cepljenje na prvi veliki četrtkovi cepilni akciji  
/ Foto: Tomaž Bratož

V čakalnici po cepljenju na junijski četrtkovi cepilni akciji.  
/ Foto: Tomaž Bratož

po principu »pridi in se cepi«. Dnevno zalogo cepiva so 
porabili še za drugi odmerek. Upravna enota Škofja Loka 
je na koncu cepljenja vsem ponudila naročilo digitalnega 
potrdila za dostopanje do portala zVEM, s katerim si lah-
ko sami natisnete potrdilo za prehajanje meje.

Na obe četrtkovi veliki cepilni akciji je prišlo zelo ve-
liko mladih, nekateri med njimi so šele prestopili prag 
polnoletnosti, kar je verjetno pripisati tudi temu, da želijo 
imeti brezskrbne poletne počitnice.

Zdravstveni dom Škofja Loka je že začel cepiti tudi 
zaposlene v gospodarstvu.

Po podatkih spletnega portala Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje cepimo.se je bilo do petka v občini Ško-
fja Loka s prvim odmerkom cepljenih čez 36 odstotkov, z 
drugim odmerkom pa skoraj dvajset odstotkov občanov.



Škofjeločan Jernej Tozon je eden od številnih pevcev in glasbenikov, 
združenih v Slo Band Aid pod vodstvom Aleša Klinarja, ki se je odločil 
30-letnico Slovenije počastiti z novima različicama dveh svojih 
zimzelenih skladb. Po osveženi skladbi Samo milijon nas je so nedavno 
v novi preobleki predstavili še pesem Svobodno sonce, pri kateri so 
poleg Tozona sodelovali tudi Manca Špik, Jože Potrebuješ in mnogi 
drugi – skupaj blizu sedemdeset pevcev in glasbenikov. Videospot so 
med drugim snemali v Sorici. A. Š. / Foto: posnetek zaslona

Na svetovni dan čebel, 20. maja, sta v Škofji Loki irski veleposlanik 

Myles Geiran in škofjeloški župan Tine Radinja posadila drevo irsko-

škofjeloškega prijateljstva. Ob drevesu vrste navadni tulipanovec 

(Liriodendron tulipifera) sta se ta dan fotografirala tudi Danica 

Langerholc, vodja režijskega obrata na občini, ki je poskrbela, da je 

bilo drevo irsko-škofjeloškega prijateljstva pripravljeno na uradno 

protokolarno zasaditev, in Jernej Tavčar, na občini zadolžen za stike z 

javnostjo, torej za to, da se take in drugačne zgodbe pojavijo v tisku.  

D. Ž. / Foto: Tina Dokl

Tole bi bila lahko le fotografija prijetnega ženskega pomenka, lahko pa 
tudi posnetek resnega profesionalnega pogovora. Dami sta namreč Katja 
Štucin (levo), na Občini Škofja Loka svetovalka za komuniciranje, in Tanja 
Barašin, novinarka in urednica na Radiu Sora. Pogovor med njima je stekel 
pri pitniku na otroškem igrišču Zamorc, kjer je Zbornica komunalnega 
gospodarstva občini podelila certifikat za pitno vodo iz pipe. D. Ž. 
 / Foto: Tina Dokl

Dekleta, se rada gledate v zrcalo? Eva Kokelj, dijakinja Srednje šole za lesarstvo Škofja Loka, zna veliko več kot to. Zna izdelati ličen kos pohištva, imenovan psiha, ki ga postavimo v spalnico in se lahko vsako jutro ogledujemo v ogledalu ter se vprašujemo, »katera najlepša v deželi je tej«. Eva je bila za svoj izdelek nagrajena ob letošnjem Tednu obrti in podjetništva: njej in mentorju Petru Kurniku je Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka dodelila tretje mesto med dijaškimi izdelki Šolskega centra Škofja Loka. D. Ž. / Foto: OOZ Škofja Loka

Čivkarije.
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dva delavca na področju vzdrževanja javnega
vodovoda 
enega delavca na področju ravnanja z
odpadki.

Razpisujemo tri prosta delovna mesta:

Več informacij o razpisih dobite na spletni strani: 
www.komunalaskofjaloka.si

Komunala Škofja Loka
zaposluje

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

Pridruži se nam pri skrbi za ljudi,
na strani narave!

Razvojna agencija Sora v okviru projekta Spodbu-
janje podjetništva na Loškem organizira delavnico z 
naslovom Vizualna promocija poslovne dejavnosti 
za spletne medije. Vodila jo bosta producenta Aljaž 
Tepina in Tine Škrbec iz Zveze Karata Film. Delavni-
ca bo potekala tri dni: 21., 22. in 23. junija, vsakič 
od 17. ure do 19.15. Srečanja bodo izvedli v živo na 
trgu pred Upravno enoto Škofja Loka. Prijave spre-
jemajo do četrtka, 17. junija, oz. do zasedbe prostih 
mest z e-prijavnico: https://forms.gle/pudf4stgMd-
VAihNN8U. Udeležba je brezplačna. S. K. 

Vizualna promocija poslovne dejavnosti

Akcija bo potekala v soboto, 12. junija, med 9. in 
13. uro na parkirišču na Kapucinskem trgu v Škofji 
Loki. Zbirali bodo štedilnike, pralne stroje, hladilnike, 
računalniške monitorje, pečice, električne igrače, 
električno orodje, televizorje, male aparate, sijalke, 
baterije. Delujočo opremo bosta družba Zeos in 
Komunala Škofja Loka predali v ponovno uporabo, 
nedelujočo opremo bodo oddali v recikliranje. S. K. 

Zbiranje (ne)delujočih aparatov
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Suzana P. Kovačič

Kot pojasnjujejo na Zvezi potrošnikov Slovenije 
(ZPS), so tudi nečiste notranje površine hladilni-
ka pomemben dejavnik tveganja za onesnaženje 

živil. Kljub nizkim temperaturam (pod 5 stopinj Celzija) 
lahko nekateri mikroorganizmi preživijo, rastejo in tvori-
jo odporne biofilme. Ostanki hrane in druge nečistoče so 
zato odlično gojišče za bakterije, viruse in plesni. 

Kako shranjevati živila v hladilniku
V hladilniku shranjujemo živila zato, da ostanejo čim 

dlje sveža in uporabna. Pri tem so pomembni: razpore-
ditev izdelkov, zagotavljanje ustrezne temperature v hla-
dilniku in redno ter temeljito čiščenje. Dobro je vedeti, da 

Kdaj ste nazadnje očistili hladilnik

Potrošniki smo pogosto premalo poučeni o tem, kako pravilno skrbeti za živila, 
da bodo ta varna za uživanje. Sem sodi tudi redno čiščenje hladilnika. 

je najhladnejši predel v spodnjem delu, najvišja in najbolj 
nestalna temperatura pa na vratih hladilnika. Na spodnji 
polici, kjer je temperatura najnižja, zato hranimo bolj ob-
čutljiva živila, kot so ribe, surovo meso in jajca. 

Police na sredini so primerne za shranjevanje mleka 
in mlečnih izdelkov. Na zgornje police, kjer je temperatu-
ra stabilna, a nekoliko višja, postavimo manj občutljiva 
živila in hrano, ki jo nameravamo hitro pojesti, na primer 
ostanke kuhanih obrokov.

Sadje in zelenjavo shranjujmo v za to namenjenih 
predalih. Na vratih hranimo manj občutljiva živila, z 
daljšim rokom trajanja (marmelade, omake, sokovi in 
drugih napitki), saj je zaradi odpiranja tam temperatura 
najmanj stabilna.

Pazimo, da hladilnika ne napolnimo do zadnjega ko-
tička, da lahko hladen zrak neovirano kroži. Prav tako s 
tem zmanjšamo možnost za navzkrižno onesnaženje, do 
katerega lahko pride, če se živila med seboj dotikajo. 

Čiščenje hladilnika
Na ZPS priporočajo, da police in predale v hladilniku 

obrišemo z mokro krpo najmanj vsak mesec, po potrebi 
tudi vsak teden, temeljito in daljše čiščenje pa opravimo 
vsaj dvakrat do trikrat na leto. Redno tedensko ali me-

sečno čiščenje opravimo takoj, ko so police in predali po-
packani oziroma, ko se na dnu hladilnika nabira voda ali 
širi neprijeten vonj. Za čiščenje uporabimo krpo in malo 
tople vode s sodo bikarbono ali kisom. Poleg rednega či-
ščenja je pomembno tudi, da sproti pregledujemo vse iz-
delke v hladilniku in zavržemo tiste, ki jim je rok trajanja 
potekel. S tem preprečimo, da bi pokvarjena živila širila 
neprijeten vonj in onesnažila drugo hrano v hladilniku.

Če hladilnik obratuje pri višjih temperaturah, ga je 
morda treba servisirati ali celo zamenjati. Neustrezen 
temperaturni profil pa je lahko tudi posledica nepravil-
nega shranjevanja živil, opozarjajo na ZPS.
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STROKOVNI PREGLEDI VIDA
ponedeljek–petek od 8. do 18. ure 

Kidričeva cesta 3, Škofja Loka
Tel.: 04 511 17 16       
optika.oman@gmail.com

SPECIALISTI ZA OČALA IN KONTAKTNE LEČE 
   

* velja za leče  
do 6 dpt oz. do 4 dpt  

z do 2 dcyl v ø65.

SONČNA OČALA  
Z DIOPTRIJO

98 e*

Za čiščenje polic in predalov uporabimo 
krpo in malo tople vode s sodo bikarbono ali 
kisom.
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Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Tina Dokl

Občino Škofja Loka in Veleposlaništvo Irske v Lju-
bljani povezuje večletno zelo dobro sodelovanje na 
področju kulture.

Tudi letos se je naša občina pridružila akciji Globalna 
ozelenitev (Global greening) – mednarodnemu zazna-
movanju dneva sv. Patrika. Tako so na večer irskega na-
cionalnega praznika 17. marca z zeleno – irsko nacional-
no barvo – osvetlili Kamniti most in Trg pod gradom ter 

se tako pridružili desetinam zeleno osvetljenih mestnih 
znamenitosti po vsem svetu.

Irci so se za to prijateljsko gesto zahvalili s posaditvi-
jo drevesa irsko-škofjeloškega prijateljstva, prijateljstva 
med zelenim otokom in pisano Loko. Drevo vrste nava-
dni tulipanovec sta na svetovni dan čebel na zelenici 
pred Mestnim pokopališčem v Škofji Loki skupaj posadi-
la irski veleposlanik Myles Geiran in župan Občine Ško-
fja Loka Tine Radinja.

Irsko-škofjeloško 
prijateljstvo

Irski veleposlanik Myles Geiran in 
škofjeloški župan Tine Radinja sta v 
naši srednjeveški lepotici posadila 
drevo prijateljstva.

Irski veleposlanik in župan sta posadila drevo prijateljstva.
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KLEPARSKO - LIČARSKA DELAVNICA
    Nudimo kompletno karoserijsko storitev.
     Popravljamo vse znamke vozil, tako vozila za katere smo pooblaščeni,  kot tudi vse ostale znamke vozil.
    Izvajamo popravila poškodb od toče brez lakiranja vozila.
    Sklenjene imamo pogodbe z vsemi Zavarovalnicami, ki delujejo v Sloveniji.

Izvajamo najbolj zahtevna kleparska in avtoličarska popravila. 
Ni okvare, ki je v naši delavnici ne bi znali popraviti, prepričajte se in nas pokličite!

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si
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Profesionalna storitev  
brez čakanja

Prepustite nam, da poskrbimo za vsa  
karoserijska popravila vašega vozila Renault

RENAULT STORITEV. Vozite dalje. Uživajte dalje.

Renault priporoča  
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| 031 775 401 | www.matjazhartman.si | var.matjaz@gmail.com |
| Matjaž Hartman s.p. |

| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |

GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN

Avtomatska  
garažna vrata

od 858 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

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

Dom je, kjer se počutimo varne

TZ-AZ-EP2021-183x94mm-SL-Hartman.indd   1 22/02/2021   11:02

V Evropski uniji so izračunali, 
da bomo do leta 2025 Evro-
pejci samo zaradi čakanja v 

kolonah izgubili 207,9 milijarde evrov. 
Tudi na Gospodarski zbornici Sloveni-
je so se že poskusili s podobnimi izra-
čuni. Zaradi zastojev pri prevozu blaga 
in ljudi na leto naj bi v Sloveniji izgu-
bili skoraj sto milijonov evrov. Zastoji 
pa negativno vplivajo tudi na ljudi in 
okolje, z njimi so povezane številne 
okvare vozil, uničujejo se sklopke, za-
vore, pregrevajo se motorji ...

Naše ceste so zelo obremenjene, 
še posebno ob koncih tedna. V aktu-
alnem času, ko že doživljamo prave 
»pokoronske« selitve ljudi na morje 
in nazaj, so zastoji že pogosti. Lah-
ko si predstavljamo, kako bo med 
glavno turistično sezono, zato nekaj 
nasvetov, kako lahko tudi sami pri-
pomoremo k zmanjševanju zastojev. 
Vsak, ki obstane v koloni, lahko na-
mreč situacijo dodatno poslabša ali 
pa izboljša.

Zastoji so lahko zaradi zoženja 
cestišč, cestnih del, nesreče, vremena 
ipd. So pa zastoji, ki v prometnih koni-
cah nastanejo tako rekoč iz nič, pravi-
jo jim fantomski zastoji. To smo ver-
jetno vsi kdaj doživeli tudi na lastni 
koži, ko se promet iz normalne hitrosti 
nepričakovano povsem ustavi. Razlog 
smo pravzaprav vozniki sami, ki ne-
pravilno vozimo, ohranjamo prekrat-
ko varnostno razdaljo, se neprimerno 
vključujemo v promet, nepotrebno 
zaviramo ipd. Ko en voznik pohodi 
stopalko zavore, sledi verižna reak-
cija, saj na vsem lepem zavirajo tudi 
vsi drugi in tok vozil se lahko povsem 
ustavi. Tako lahko v samo pol minute 
obstane kar sto vozil. Kmalu zatem pa 
spet vozimo, kot da se ni nič zgodilo. 

Kako se lahko izognemo takim 
zastojem? Predvsem z ohranjanjem 
ustrezne varnostne razdalje in ena-
komerne hitrosti. Zakon o pravilih 
cestnega prometa predpisuje var-
nostno razdaljo dveh sekund med 

vozili, toda malokdo se tega drži. Za 
izračun varnostne razdalje obstaja 
preprosta formula: hitrost množite s 
3 in delite s 5,5; ob hitrosti sto kilo-
metrov na uro to pomeni 55 metrov 
med vozili. V pomoč so nam tudi 
talne oznake s puščicami na avtoce-
stah. Pomembno je, da čim manj vo-
zimo po levem pasu, vozne pasove 
pa menjamo brez vpletanja drugih 
vozil, da se ne vrivamo v koloni. Pri 
vožnji na avtocesti ne velja prosta 
izbira prometnih pasov. Desni pro-
metni pas je namenjen vožnji (vozni 
pas), levi prometni pas pa prehiteva-
nju (prehitevalni pas). Prehitevanje 
po desnem prometnem pasu je pre-
povedano! Prav tako je prepovedana 
vožnja po levem prometnem pasu, 
ki je namenjen izključno prehite-
vanju. Izjema so prometne konice v 
jutranjih in popoldanskih urah, ko 
se vozila vozijo po obeh voznih pa-
sovih. V tem primeru lahko kolona 
vozil na desnem prometnem pasu 

Fantomski zastoji na cestah

Se vam je že zgodilo, da ste na avtocesti obstali brez pravega razloga?
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vozi celo hitreje od kolone vozil na 
levem prometnem pasu. To se na-
mreč ne šteje za prehitevanje.

Sicer pa tehnologija v avtomo-
bilih čedalje bolj dela za nas. No-
vejši avtomobili so opremljeni z ra-
darskim tempomatom ter drugimi 
tehnologijami (npr. t. i. front assist 
oz. sistem zaznavanja spredaj vo-
zečih vozil, pešcev in kolesarjev), 
ki takšne fantomske zastoje lahko 
povsem odpravijo. Radarski tem-
pomat samodejno upočasni in nato 
spet pospeši vozilo in s tem ves čas 
ohranja tempo in razdaljo do spredaj 
vozečega avtomobila. S testiranji na 
cesti so ugotovili, da se je fantom-
skim zastojem možno izogniti že, 
če je s prilagodljivim tempomatom 
opremljeno vsako tretje vozilo. Pri 
vožnji s prilagodljivim tempomatom 
je zaviranja manj kot pri vožnji brez 
uporabe te tehnologije, ko vozniki 
zavirajo veliko močneje in povzro-
čajo val zaviranja. Ni treba posebej 

poudarjati, da se s tem tudi zmanjša 
nevarnost naleta in posledično te-
lesnih poškodb. In ne pozabite: tudi 

če obtičite v fantomskih zastojih, je 
treba formirati reševalni pas za mo-
rebitne posege intervencijskih vozil. 

Fantomske zastoje ustvarjamo vozniki sami, največkrat s prekratko varnostno razdaljo.
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 Dve lobanji
 V Muzeju slovenske zgodovine.

»A vam res lahko verjamem, da je to lobanja 
kralja Sama?«
»Stoodstotno!«
»Čigava pa je tista zraven, tista manjša?«
»Tudi Samova, ampak ko je bil še otrok.«

Tankala bi 
 Blondinka se pripelje na bencinsko črpalko 

in prosi prodajalca, naj ji natoči bencin. 
Prodajalec je ustrežljiv in jo vpraša: »95 ali 
98?«
Blondinka pa: »A nimate nič novejšega!?«

Prejšnji teden na policiji 
 Komandir vpraša policista: »Mogoče veš, 

katerega smo danes?«
»Katerega bi pa morali?«

 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.        sudoku_LO_21_06
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Med 1. in 6. junijem je tudi v Sloveniji potekala globalna pobuda Recite živjo, katere cilj je bil z majhnim prijaznim dejanjem omiliti posledice v 
pandemičnem letu izgubljenih družabnih trenutkov. Omenjeni pobudi se je pridružilo več kot šestdeset kavarn po vsej Sloveniji, med njimi tudi 
Go caffe z Godešiča. Obiskovalci so ob vsakem naročilu kave Julius Meinl prejeli kuponček za brezplačno kavo, ki so ga lahko podarili naprej – 
prijatelju ali neznancu, ki je pravkar vstopil v kavarno, lahko pa tudi nekomu, ki si kavice ne more privoščiti sam. M. R. / Foto: Gorazd Kavčič





46 NAGRADNA KRIŽANKA  

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje / jaz, midva, mi.

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 srede, 30. junija 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.

                        + poštnina

14
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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





Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija, Tel.: +386 4 51 17 100, www.domel.com, e-mail: info@domel.com,          

    

    

    

IŠČETE NOVO ZAPOSLITEV?  

PRIDRUŽITE SE EKIPI DOMEL
Vabimo vas, da se nam pridružite na lokacijah v Železnikih in Škofji Loki. 

Iščemo nove sodelavke ali sodelavce na prostih delovnih mestih:

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/ 

elektromehanik
mojster
proizvodni delavec
CNC operater
strojni orodjar
ročni orodjar

Sprejemamo tudi prijave za študentsko delo med počitnicami. 


